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FÖRORD
Vi vill tacka alla respondenter som stallde upp och tog sin tid for att svara pa vara fragor.
Utan er hade vi inte kunnat utfora var studie.
Vi vill aven rikta ett stort tack till vara handledare Esbjorn Ebbesson och Pontus
Warnestal for deras otroliga stod och standiga uppmuntran. Deras engagemang och
kunskap har varit en kontinuerlig kalla for tips och motivation. Opponenterna har genom
sina uppfriskande insikter och konstruktiva kritik gett oss mycket kott pa benen for att
antligen leverera en fardig uppsats. Tack alla involverade for vad ni hjalpt oss att
astadkomma.

Augusti, 2013, Halmstad

Angelica Lahti

Sanna Naraha

ABSTRAKT
Idag kopplas ofta etik inom anvandarmedverkan till behovet av anvandare i
utvecklingsstadiet av IT-produkter. Det ar svart att hitta etiska riktlinjer for bemotande
av anvandare genom en projektprocess. I denna studie hanterades detta genom att
identifiera etiska temaomraden relaterade till bemotande och samarbete med anvandare
genom en litteraturstudie. Studien syftar till att undersoka hur praktiker hanterar
utmaningar som de upplever vid anvandarinvolvering i ett IT-projekts olika stadier. Den
syftar aven till att ge praktiker stod vid upptackt och hantering av etiska utmaningar.
Med intervjuer har praktikers nuvarande losningar pa upplevda problem identifierats
och utmaningar verifierats. Intervjuade praktiker reflekterande inte over sitt beteende
angaende hur de hanterar etiska utmaningar. Det framgar tydligt att utmaningar ofta
hanterades nar de uppstod, istallet for att forebyggas. Studien resulterar i ett
losningsforslag i form av utbildning och konkretiserande av etiska koncept som kan
anvandas som stod vid utmaningar inom anvandarinvolvering.
Nyckelord: Användarmedverkan, etik, bemöta användare, etiska temaområden, utmaningar
inom användarmedverkan

Nowadays ethics within user involvement will often be linked to the need for users in the
development stage of IT-products. It is hard to find ethical guidelines regarding the
treatment of users throughout a project process. In this study that is approached by
identifying ethical themes, related to treatment of users, and cooperation with users
through a litterateur review. The study aims to investigate how practitioners solve
challenges they experience in user involvement throughout all the stages of an ITproject. It also aims to give practitioners support in finding and managing ethical
challenges. With interviews, practitioners’ current solutions to experienced problems
have been identified and challenges have been verified. Interviewed practitioners did not
consider how they manage ethical challenges. It is obvious challenges often get
approached when they appear, rather than get prevented. The study results in a proposal
regarding ethical solutions as education and substantiating ethical concepts which can
be used as support to solve challenges within user involvement.
Keywords: User involvement, Ethics, Treatment of users, Ethical themes, Challenges within
user involvement.
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1. INLEDNING
Användarinvolvering är vanligt inom design och utveckling av IT för att öka praktikers
förståelse över vad slutproduktens användare behöver. Genom att låta användare delta i
utvecklingsprocessen är målet att skapa en slutprodukt som blir specifikt anpassad åt
sin målgrupp (Gulliksen & Göransson, 2002). Användaren kan se på produkten utifrån
ett perspektiv som är svårare för praktikern att få insikt inom på egen hand. Idén om att
användare bör inkluderas för att uppnå en bättre slutprodukt har funnits och
praktiserats sedan 80-talet (Gulliksen & Göransson, 2002). Problem som uppstått vid
användarinvolverade projekt berör bland annat olämpliga eller obefogade antaganden
under specificerandet av en produkt eller tjänst (Davison et al., 2006). Här kan
exempelvis kommunikationsbrister eller dåligt testade system identifieras.
Vid all mänsklig interaktion kommer etiskt och moraliskt korrekt beteende som ämne
vara relevant. Inte minst inom IT där människor möts och arbetar genom och kring
teknik. Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på etiska utmaningar som
behandling av data och oetiskt beteende med hjälp av teknik, där etiska lösningar i form
av sekretessavtal har utvecklats. Utmaningar inom användarinvolvering kan vara av en
annan karaktär eftersom en större grad av interaktion mellan människor krävs än vid
traditionell systemutveckling. Användare som involveras behöver inte ha samma
kunskaper som praktiker. Brist på kunskap medför att de hamnar i en sårbar position
om de inte förstår vilka rättigheter och skyldigheter de har i projektet. Etiska frågor kan
även uppstå kring användarens deltagande när metoder som användaren inte är vana
vid eller känner till sedan tidigare tillämpas (Johansson, 2005). Med hjälp av etiska
riktlinjer eller ramverk kan etiska frågor uppmärksammas och stödjas vid
användarinvolvering (Payne & Landry, 2005).
När praktiker arbetar bör de ha kunskap kring hur de ska utveckla tekniken för att
den inte ska vara, eller användas, oetiskt. Ett exempel är sekretessinställningar i system
som förhindrar att obehöriga får tillgång till känslig information. Etiska frågor inom IT
har gett upphov till diverse ramverk och riktlinjer för branschens praktiker som stöd vid
beslutstagandet (Moor, 2005). Dessa ramverk är ofta generella och är tänkta att vara
anpassningsbara. Ett generellt ramverk kan medföra att vanliga problem
uppmärksammas men kan innebära att andra etiska utmaningar förbises (Brey,
2012). Det finns ramverk som är skapade av föreningar för att ge stöd åt medlemmar i
form av bland annat praktiker, forskare och studenter [2], [3], [4], [5]. Det finns även
riktlinjer och ramverk för att förebygga problem och utmaningar vid olika metoder inom
systemutveckling (Wright, 2011). Vad som ser ut att vara mindre utforskat inom etiska
utmaningar vid användarinvolvering är praktikerns ansvar vid bemötandet av
användare.
Denna studie uppmärksammar ett bristande uppförande gentemot användare då de
deltar i IT-projekt. Undersökningen är riktad mot användarinvolvering inom forskning
och näringsliv. Eftersom användarinvolvering kan medföra ett förbättrat resultat bör det
ligga i företag och praktikers intresse att användarna får en positiv upplevelse av sin
medverkan.
Syftet med studien är:
 Att undersöka hur praktiker hanterar de etiska utmaningar som upplevs före,
under och efter användarinvolverade IT-projekt.
 Skapa ett stöd för att underlätta upptäckande och hantering av etiska
utmaningar vid användarinvolvering.
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Målet med undersökningen är att öka möjligheterna till god kommunikation och
främjat samarbete med användare. Genom att uppmärksamma etiska frågeställningar
vid samarbetets olika skeden är förhoppningen att detta mål uppnås.
Frågeställning: Hur hanteras etiska utmaningar vid bemötande och involvering av
användare i IT-projekt?
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2. LITTERATURÖVERSIKT
2.1 ANVÄNDARMEDVERKAN OCH PERSPEKTIV PÅ ANVÄNDARE
Innan användare började involveras i utvecklingsprocessen skapade praktikerna ITprodukter efter sina egna erfarenheter och kunskaper (Gulliksen & Göransson, 2002). De
bestämde produktens alla funktioner baserat på information angående användarnas
dagliga arbete. Användarinvolvering är ett mer demokratiskt sätt att utveckla på
eftersom slutanvändarna till en IT-produkt involveras i projekt, får vara med i
designaktiviteter samt ge sina åsikter (Kujala, 2003). Användare började involveras för
att öka praktikers förståelse över deras behov och minska missförstånd (Gulliksen &
Göransson, 2002; Kujala, 2003). Den ursprungliga tanken med användarinvolvering var
att hitta användbarhetsproblem tidigt i utvecklingen. På det sättet minskar
projektkostnader och slutproduktens användbarhet förbättras (Kujala, 2003).
Involverade användare bidrar med olika perspektiv genom personliga intressen och
värderingar (Johansson, 2005).
Användare involveras genom olika metoder och tekniker samt till olika stor grad
(Abras et al. 2004; Ståhlbröst, 2008). På en låg involveringsnivå involveras användare
genom personas, där praktikern skapar en påhittad person som ska representera
användaren (Preece et al., 2007). Som mest involveras de fullt ut genom hela
utvecklingsprocessen, från planeringsstadiet till ett projekt avslutas (Ståhlbröst, 2008).
Användarcentrerad design innebär att användaren involveras genom hela
utvecklingsprocessen och har en egen ISO-standard, ISO 13407 (Gulliksen & Göransson,
2002). Enligt ISO 13407, identifieras en användarcentrerad arbetsmetod efter fyra
punkter:
1. Att ha en tydlig förståelse av krav från både användare och uppgift, samt att
aktivt involvera användare;
2. att föra en balanserad resursfördelning mellan användare och teknik;
3. designlösningarna ska itereras;
4. en design som sker tvärdisciplinärt.
Beroende på vilka användarna är, involveras de i olika aktiviteter som anpassas efter
deras erfarenheter samt målet med samarbetet (Preece et al., 2007; Gulliksen &
Göransson, 2002). Projekt och övriga involverade kan även göra att olika användare är
mer lämpade att medverka (Ståhlbröst, 2008). För att det ska bli lönsamt att involvera
användarna i kravgenereringsprocesser behöver användarna veta vad de kan förvänta
sig av tekniken och kunna framföra genomförbara krav (Maletsabisa Molapo & Gary
Marsden, 2013).
Vid användarmedverkan kan praktikern ha tre perspektiv genom att designa åt, med
eller för en användare (Ståhlbröst, 2008). Användaren blir en bra informationskälla åt
praktiker genom att bidra med en unik insikt där de märker detaljer och viktiga
funktioner som praktiker ofta missar (Könings, Brand-Grumel & van Merriënboer, 2011).
Användaren blir en viktig extern källa för information åt praktikern vad det gäller idéer
och lösningar (Bellandi, Ceravolo, Damiani, Frati, Maggesi & Zhu, 2012). Med den
inställningen till användarens involvering designar praktikern åt användaren
(Ståhlbröst, 2008). Involveras användaren mer och får ta del av designaktiviteter, som är
vad som händer i Participatory Design, utvecklas produkten med användaren (Kujala,
2003). Utveckling för användarna sker genom att använda informationen om
användarna tillsammans med generella teorier och modeller över användarnas
beteende, som bas till designförslag (Ståhlbröst, 2008).
3

2.2 ETIK INOM IT
I dagligt tal kan etik förväxlas med termen moral vilket beskrivs som förståelsen över
rätt och fel. Ordet kommer ursprungligen från ordet “ETHO” och översätts ungefär till
“att användas för att verka”. Etik består av samhällets normer över vad som är rätt och fel
att göra och skapas i människors omgivning. (Ianinska & Garcia-Zamor, 2006)
Människan resonerar och agerar utefter vad denne lärt sig är ett korrekt beteende (Lau,
2010). Etik är ett viktigt ämne i samhället, inte minst inom IT- branschen (Brey, 2012;
Moor, 2005; Payne & Landry, 2005). Praktiker inom IT har ett etiskt ansvar gentemot de
personer de bemöter i sitt arbete. Deras beslut ska inkludera intressenters välmående
(Payne & Landry, 2005). Prioritering av etik behövs inom branschen gällande utveckling
och användning av teknologi (Stahl, 2011).
Vissa individer har större förståelse än andra över etik och kan resonera fram mer
etiska beslut (Harris, 2010). En individ kan även bli bättre på att förstå etik och genom
lärande tänka och agera mer etiskt (Lau, 2010). Etik blir därför relevant inom utbildning
då det går att lära individer att bli bättre på att förstå etik och moral (Masrom, Ismail &
Hussein, 2009; Couger, 1989). Inom användarinvolvering kan dessutom användare lära
av varandra och praktiker kan lära ut om sin kunskap till användarna (Wanyama &
Zheng, 2012).
Etik dyker upp inom IT på olika sätt. Det finns omfattande program, där målet är att
utveckla eller förändra hur IT utvecklas och det finns etiska ramverk (Brey, 2012). Dessa
program innebär att praktiker genom seminarier och utbildning gällande etiska
utmaningar vid själva utvecklingen av IT och användning av produkterna (Brey, 2012).
Ett ramverk består av ett dokument skapat för att stödja ett etiskt tillvägagångssätt på
alla nivåer inom en organisation (Boudreaux & Steiner, 2005). Likt riktlinjer kan dessa
ramverk användas av företag eller forskningsinstitut för att säkerställa att deras arbete
sker etiskt korrekt och att produkter de utvecklar inte bidrar med ett oetiskt agerande
[3]. Etiska ramverk kan skapa trygghet och medvetenhet gällande deltagarnas
rättigheter och skyldigheter i projekt (Payne & Landry, 2005). Även praktiker kan med
hjälp av etiska ramverk bli mer medvetna om sitt etiska ansvar (Anderson et al., 1993).
Genom att påminna människor om effekterna av sitt beteende kan ett oetiskt beteende
förhindras (Ariely, 2012). Eftersom etik sällan kan användas på samma sätt i alla
situationer bör ett etiskt ramverk ses mer som en vägledning snarare än fasta
regler (Boudreaux & Steiner, 2005). De olika etiska ramverk som finns att tillgå varierar i
upplägg och utförande. Vissa ramverk innefattar en lista över vanligt förekommande
utmaningar och passande lösningar (Palm & Hansson, 2006). Andra ramverk innefattar
alla tänkbara etiska temaområden som kan vara relevanta vid IT som övergripande
ämne. De innehåller alla tänkbara etiska temaområden tillsammans med instruktioner
och frågor för hur ett företag ska kunna utveckla ett eget etiskt program oavsett metoder,
kunder, medarbetare och IT-produkt (Stahl, 2011).
Inga av de ramverk som varit med i denna litteraturstudie har specifikt nämnt etiska
tillvägagångssätt gällande användarinvolvering. Att de etiska ramverk i denna studie har
ett av de två nämnda uppläggen ger följande problematik; Allmänna etiska ramverk är
utvecklade för att kunna användas som de är men kan missa etiska utmaningar och som
är mindre förekommande (Brey, 2012). Det andra upplägg som är mer omfattande är
däremot tidskrävande då de innebär att företag själva måste utveckla ett etiskt ramverk
som passar sin egen organisation (Wright, 2011).
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2.3 ETISKA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM
ANVÄNDARMEDVERKAN
Brist på kommunikation inom IT-projekt var en av anledningarna till att
användarmedverkan utvecklades (Gulliksen & Göransson, 2002). En god kommunikation
kan leda till förbättrat samarbete, ett större utbyte av information och ökad
inlärningsmöjlighet (Zhang, 1999). En kontinuerlig dialog mellan parterna ökar
möjligheten att god kommunikation uppnås (Tonnquist, 2009). Kommunikation kan ske
genom visualiseringar, som exempelvis prototyper, lika mycket som genom en verbal
dialog (Vyas, van der Veer & Nijholt, 2012). Beroende på kontext bör praktiker använda
sig av det medel som passar bäst för att hålla en givande kommunikation med
användarna (Vyas et al., 2012; Bellandi et al., 2012). En utmaning som upplevs inom
användarinvolvering är olika uppfattningar gällande behov och önskemål (Preece et al.
2007). Det kan handla om att användaren inte vet eller kan sätta ord på sina behov (Van
Kleef et al., 2005). Användarna har kanske inte heller en tillräcklig förståelse över hur
processen kommer gå till och varför de deltar, vilket kan påverka deras engagemang
negativt (Kujala, 2003).
Ett etiskt dilemma kan uppstå när användaren är med enbart i början av ett projekt
och blir ansvarig över kravgenerering (Ståhlbröst, 2008). Det potentiella problemet
uppstår om praktikern missförstår kraven och levererar en produkt till användarna som
de inte känner igen från de krav de tidigare gett. I ett sådant fall blir användaren
missnöjd och dessutom skyldig för missödet eftersom produkten, enligt praktikern, är
skapad utefter användarens önskningar (Ståhlbröst, 2008). Det är viktigt att praktikern
försöker sätta sig in i och förstå användarens behov och önskemål för att undvika
utmaningar och öka deras motivation (Abras et al., 2004).
Utmaningar som kan uppstå före projektet påbörjats handlar bland annat om val av
användare som ska medverka (Kujala, 2003). Om målet med produkten är användbarhet
kan praktikern behöva krav från både oerfarna och erfarna användare för att göra
produkten användbar av hela målgruppen (Preece et al, 2007). Det är lämpligt att
lösningar som passar alla användare oavsett erfarenhet av teknik finns (Preece et al,
2007; Molapo & Marsden, 2013). De ska heller inte begränsa användarens kreativitet
(Vyas et al., 2012). Aktiviteterna som utförs ställer varierande krav på användarna,
speciellt inom IT eftersom användaren måste förstå hur tekniken fungerar (Molapo &
Marsden, 2013).
Beroende på vad som utvecklas och vilken målgrupp utvecklingen riktas mot kan
etiska utmaningar även uppstå på grund av vilka användare som medverkar i
utvecklingsprocessen, både användare och praktiker (Ståhlbröst, 2008). Av den
anledningen är det viktigt att noggrant välja passande designaktiviteter och användare
(Kujala, 2003). Består målgruppen exempelvis av barn eller omyndiga personer, finns en
större risk att utmaningar uppstår (Lindberg et al., 2012). Barn uttrycker sig inte på
samma sätt som vuxna människor gör, de kan ha svårt att förmedla vad det är de faktiskt
behöver och önskar sig (Druin, 2002). Barn har inte samma möjlighet att själva
kontrollera sitt medverkande. De behöver ha tillstånd från sina föräldrar och förlita sig
på andra, exempelvis lärare och praktiker (Powell & Smith, 2009).
Vid utförandet av aktiviteter kan osäkerhet uppstå om användare är ovana med
arbetssätten (Johansson, 2005; Preece et al., 2007). Praktiker kan genom att ge
användarna stöd och planera aktiviteter utefter deras förmåga försöka att undvika
oönskade svårigheter (Zhang, 1999; Molapo & Marsden, 2013). Aktiviteten kan vara svår
att tolka utifrån användarens perspektiv, användaren kanske inte förstår sin roll och hur
dennes framtid påverkas (Gulliksen & Göransson, 2002). Användaren kan av olika
anledningar behöva avsluta sitt deltagande i projektet, vilket kan medföra frågor kring
5

hur tidigare insamlad data ska hanteras (Vetenskapsrådet, 2002; Preece et al., 2007). Det
kan även uppstå utmaningar angående frågor kring äganderätt då användare involveras
och bidrar med idéer (Ericsson, 2005). Användarna kan vilja få någon form av ersättning
eller erkännande för sitt bidrag när det framgår att bidraget påverkat slutprodukten
(Lahti et al., 2012).
Efter färdigställandet av produkten kvarstår fortfarande aktiviteter innan IT-projektet
klassas som avslutat (Tonnquist, 2009). Sådana aktiviteter kan exempelvis bestå av
uppföljning, service av produkt/tjänst samt utbildning av användare och behöver inte
ske formellt (Tonnquist, 2009). De är skapade för att ge alla deltagande ett avslut från
projektet innan stödet från praktiker försvinner och användaren ska börja använda
produkten (Lahti et al., 2012).
Nedan följer en sammanfattning av de generella utmaningar som förekommer inom
användarmedverkan enligt den litteratur som studerats. Sammanfattningen av etiska
utmaningar kommer i resultatdelen jämföras med den empirin som utvunnits där. I
diskussionsdelen presenteras tabellen som exempel på hur etiska temaområden kan
användas för att bemöta etiska utmaningar.
Tabell 1. Sammanfattning över funna etiska utmaningar inom de olika delarna av utvecklingsprocessen.

UTMANING

BESKRIVNING

REFERENSER

Val av användare Anpassa aktiviteter efter
och teknik
användarna.

Druin, (2002); Kujala (2003); Preece et al. (2002);
Ståhlbröst, (2008); Powell & Smith (2009);
Lindberg et al. (2012); Vyas et al. (2012); Molapo
& Marsden (2013).
Kommunikation
Svårigheter med att förmedla vad Zhang (1999); Gulliksen & Göransson (2002);
involveringen går ut på och öka
Kujala (2003); Abras et al. (2004); van Kleef et al.
användarnas motivation
(2005); Preece et al. (2007); Ståhlbröst, (2008);
Tonnquist (2009); Vyas et al. (2012).
Äganderätt
Vem som äger utvunna idéer och Ericsson (2005); Lahti et al. (2012)
patent
Osäkerhet
Användarna är osäkra på
.Johansson (2005); Preece et al. (2007); Ståhlbröst,
aktiviteter eller uppgifter som de (2008); Powell & Smith (2009).
ska genomföra
Behov & önskemål Användare inte förstår vad de
Druin, (2002); Kujala (2003); Abras et al. (2004);
egentligen behöver.
Preece et al. (2007).
Avsluta samarbete Hur praktikern ska bemöta
Vetenskapsrådet (2002); Preece et al. (2007).
användaren som vill avsluta
samarbetet

2.4 ETISKA TEMAOMRÅDEN INOM ANVÄNDARMEDVERKAN
Utifrån studerade etiska ramverk inom IT, skapades en sammanställning av etiska
temaområden som är möjliga att applicera inom användarmedverkan. Det har inneburit
att riktlinjer som kan tillämpas vid involvering av användare har valts ut. Etiska
temaområden som inte direkt kunnat kopplas till användarmedverkan har valts bort. Ett
exempel är temaområdet smittor och skador (Brey, 2012). Detta område bör redan
täckas upp genom regler på företag, det täcks även genom temaområdena säkerhet och
ansvar. I det etiska ramverk temaområdet nämns i, kopplas det till IT som används i
samband med sjukvård.
Jämlikhet uppnås genom ett beteende som är lika för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet,
religion eller kultur [1]. Det kan beskrivas som att behandla människor rättvist, med
syftet att skapa ett välmående (Hegtvedt, 2005). Vid en användarinvolverande
utvecklingsprocess kan jämlikhet handla om hur användare bemöts i förhållande till hur
utvecklarna bemöts. Det kan också handla om att låta alla användarna få komma till tals,
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och göra sin röst hörd. Riktlinjer eller regler för hur människor ska bete sig mot
varandra, kan leda till att jämlikhet uppnås (Gagnon & Cornelius, 2000).
Konsekvens kan beskrivas som ett likartat beteende och ett konsekvent
tillvägagångssätt (Farrell, Cobin & Farrell, 2002). Konsekvens skapar trygghet genom att
ge personer en känsla av att förstå vad som troligtvis kommer att ske. Detta kan
åstadkommas genom att skapa riktlinjer eller policys (Payne & Landry, 2005)
exempelvis för hur användarmedverkan och involvering ska se ut.
Självständighet kan handla om att respektera individers frihet (Payne & Landry,
2005). Deltagarna får möjligheten att själva påverka utvecklingsprocessen eller sitt
bidrag. En användare måste kunna avsluta ett påbörjat samarbete när de vill, för att ge
känslan av självständighet och respekt. Användaren kan vilja avsluta sitt samarbete av
olika anledningar, vilket kan skapa etiska problem för både användaren och praktiker.
Denna situation kan hanteras genom att förtydliga att användarens samarbete sker
frivilligt och inte försöka påverka användarens beslut (Vetenskapsrådet, 2002).
Respekt innebär att värdera eller uppmärksamma individer och deras bidrag (Dickert,
2009). Detta kan uppnås genom att visa erkännande gentemot andra individer, deras
värderingar och i kombination med sina egna personliga principer.
Erkännande handlar i denna studie om att en individ känner sig rättvist behandlad
vad det gäller att få sin röst hörd i ett projekt (Wanyama & Zheng, 2010). Det innebär
även att en individ blir uppskattad för sin insats (Honneth, 2003). Erkännande
behandlas ofta genom äganderättsfrågor. Ett system som ser till att deltagarnas
erkännande säkerställs bör finnas, då deltagarna bidragit med innovationer och idéer
(Ericsson, 2005).
Data och användarintegritet är i många fall säkrade av lagen vid
användarinvolverande aktiviteter. Integritet kan säkras genom att vara noggrann med
hantering av insamlat material från användare (Vetenskapsrådet, 2002).
Medvetenhet handlar om att förstå att olika situationer och utmaningar finns och att
de kan påverka en situation (Payne & Landry, 2005). Genom att vara medvetna om de
utmaningar som finns kan praktiker lära sig att hantera dem. Praktiker behöver även
vara medvetna om användarna, vilka de är, vad de kan, och vad de gör (Vyas et al., 2012).
Utifrån den informationen kan praktiker ställa rätt krav på användarna och hur de ska
bidra till projektet de ingår i (Molapo & Marsden, 2012).
Ansvar innebär i studien att stå för sina handlingar och beslut [2]. För att självsäkert
kunna stå för sina egna handlingar kan ansvar stärkas med hjälp av kompetens och
kunskapsutveckling [2]. Att ta ansvar för påföljder som uppstår på grund av de beslut
som tagits är exempel på att ta ansvar (Himma, 2006). Praktikern behöver ta ansvar för
deltagarnas säkerhet, genom att se till att ingen skadas vid/på grund av
utvecklingsprocessen (Wright, 2011).
Att vara ärlig innebär att inte ljuga eller missleda (Ariely, 2012). Människor ljuger
ofta för att gynna sig själva (Ariely, 2012), men ett oärligt beteende gentemot
involverade intressenter kan leda till långvariga negativa effekter på företag och
praktiker (Ianinska & Garcia-Zamor, 2006) Exempel på negativa påföljder av oärlighet är
att dåligt rykte, försämrad image och att samarbete mot partners påverkas (Jehn & Scott,
2003).
Kompetens innebär att inneha och kunna tillämpa kunskaper och erfarenheter [4].
Praktiker bör hålla sig uppdaterade inom sitt område, antingen i form av utbildning eller
genom att själva söka information [2], [3], [4], [5], (Payne & Landry, 2005). Kompetens
hör ihop med ansvar då praktiker ansvarar över att hålla sin kompetens på den nivå som
krävs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter [4]. Praktiker ansvarar även över
att dela information med användarna som medverkar (Wanyama & Zheng, 2010).
7

Den tabell som presenteras här används som komplement till det faktum att inga
ramverk som täcks i studien tar upp användarinvolvering. Vi har här samlat alla etiska
temaområden som nämner bemötande av människor i projekt. I diskussionen kommer
denna tabell tillsammans med tabell 1 för att visa hur praktiker kan närma sig etiska
utmaningar med hjälp av att koppla dem till etiska temaområden.
Tabell 2. Sammanfattning av funna temaområden med förklarande beskrivningar.

TEMAOMRÅDEN BESKRIVNING

REFERENSER

Jämlikhet

Rättvis behandling och lika möjligheter Hegtvedt (2005), Gagnon & Cornelius
för alla inblandade
(2000), Wight (2011)

Konsekvens

Samma struktur i genomförande

Självständighet

Frivilligt medverkande, möjligheter att Vetenskapsrådet (2002), Payne & Landry
uttrycka sig
(2005)

Respekt

Värdera, uppmärksamma och acceptera
individer
Dickert (2009), Brey (2012)

Erkännande

Visa uppskattande av individen och Honneth (2003), Ericsson et al. (2005);
dennes bidrag
Lahti et al. (2012)

Integritet

Databehandling, skydda individerna

Medvetenhet

Medveten om risker och möjligheter av
handlingar, situationer etc.

Vetenskapsrådet (2002); ACM [2];
AITP[3]; ICCP[4]; IEEE [5]
Lau (2010); Payne & Landry (2005);
Palm & Hansson (2005); Vyas et al.
(2012)

Ansvar

Ta ansvar för sina handlingar och beslut

Ianinska and Garcia-Zamor (2006);
Himma (2006); [2]

Säkerhet

Undvika skador och risker

Wright (2011)

Ärlighet

Inte ljuga eller missleda

Ianinska & Garcia-Zamor (2006); Jehn &
Scott (2003); Ariely (2012)

Kompetens

Praktiker/användare har rätt kunskaper, Payne & Landry (2005); ACM [2]; AITP[3];
håller sig uppdaterade
ICCP[4]; IEEE [5]
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Payne & Landry (2005)

3. METOD
3.1 STUDIENS ANSATS
Litteraturstudien visade att existerande etiska ramverk kan vara svåra att applicera vid
användarinvolvering inom systemutveckling. Funna ramverk berörde inte specifikt
bemötande av användare utan gav generella riktlinjer gällande IT-praktikers arbete och
tillvägagångssätt. Trots att etiska ramverk finns uppstår utmaningar och problem på
grund av bristande etiskt bemötande. Genom en kvalitativ undersökning ville vi ta reda
på hur praktiker hanterar etiska frågor vid bemötandet av användare. Ansatsen
möjliggör en djupare undersökning av människor och deras beteende (Denscombe,
2009). Med en studie riktad mot människors faktiska tillvägagångssätt och etiska
förhållningssätt passade en kvalitativ ansats väl. I studien letade vi efter återkommande
uttalanden eller mönster för att hitta likheter eller trender i bemötande av användare
och deras etiska tillvägagångssätt. Ett induktivt förhållningssätt innebär genereringen av
teorier där ett fenomen undersöks och sedan får en slutsats (Watt Boolsen, 2007). En
kvalitativ ansats innebär oftast ett induktivt förhållningssätt, att teorier genereras,
snarare än testas (Denscombe, 2009). Denna studie har undersökt ett beteende, det vill
säga praktikerns hantering av etiska utmaningar, för att kunna skapa en uppfattning
kring vad det beror på och hur det kan stödjas.

3.2. LITTERATURSTUDIE
Litteraturstudiens avsikt är att skapa en övergripande förståelse över ett ämne
(Backman, 2007). För att skapa oss denna förståelse användes artikeldatabaser som
Google scholar, IEEE och SciVerse för att hitta information inom ämnet. Först
uppmärksammades och lästes vetenskapliga artiklar inom användarinvolvering och
etiska ramverk som utvecklats åt IT-branschen. När det blev klart att många etiska
ramverk inte specifikt tar upp involvering av användare sökte vi litteratur angående IT
och etik mer allmänt. Detta för att få en större förståelse kring användarmedverkan och
också för att förstå vilka etiska temaområden som behandlas.
Det finns etiska ramverk för praktiker att tillgå med mål att nå ett etiskt
tillvägagångssätt inom IT-branschen. I litteraturstudien fann vi inga etiska ramverk som
specifikt nämnde användarinvolvering. Närmast nämnde etiska ramverk
användarmedverkan som etiskt korrekt, hur medverkande ska gå till nämns inte. Etiska
ramverk som finns tillgängliga för IT-branschen kan ses som antingen för långa och
invecklade för att bli kunna appliceras på företag eller för övergripande och diffusa
(Brey, 2012). Det är en hypotes kring varför få företag ser ut att aktivt använda sig av
etiska ramverk, trots att flera har utvecklats både till forskning och näringsliv (Brey,
2012).
När det blev klart att de funna etiska ramverken inte specifikt bidrog med lösningar
eller utmaningar angående användarmedverkan, identifierades istället etiska
temaområden som kunde kopplas till sådana samarbeten. Ett exempel på detta är
temaområdet jämlikhet. Det beskrivs i samband med interaktion med människor i
allmänhet, en kategori som även användare faller inom. Jämlikhet återfinns därför som
ett av de etiska temaområden som har med användarmedverkan att göra.
Resultatet av litteraturstudien sammanfattades i två tabeller, tabell 1 och tabell 2.
Tabell 1 sammanfattar kända utmaningar vid involvering av användare. Det gjordes
genom att söka efter kända problem inom användarinvolvering samt tendenser vad det
gäller känslor och upplevelser av att medverka i användarinvolvering. Tabell 2 innefattar
de etiska temaområden som kan appliceras vid involvering av användare. Båda
tabellerna har använts för att operationalisera frågor och kompletterande exempel till
studiens intervjuer.
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3.3 INTERVJUER
Vid en kvalitativ ansats används intervjuer ofta för att fånga personers upplevelser,
känslor och åsikter (Watt Boolsen, 2007). Resultatet av litteraturstudien användes till
skapandet av intervjufrågor. Syfte med intervjuerna var:
1. att undersöka praktikers förståelse av etiska utmaningar från litteraturen,
2. att identifiera de intervjuades lösningar till upplevda utmaningar och
Inför intervjuerna utfördes en pilotintervju för att avgöra ungefär hur lång tid
intervjun skulle ta, vilka frågor som var svåra att besvara eller om frågor var dåligt
formulerade (Preece et al., 2007). Efter pilotintervjun lades exempel till i intervjun för
att täcka alla etiska ramverk som identifierats i litteraturstudien. Om inte respondenten
själv nämnde etiska temaområden eller förhållningssätt som litteraturen nämnde
presenterades ett exempel. Det gjordes som försök till att fånga den intervjuades
perspektiv kring alla aktuella temaområden.
Inför intervjuerna fick vi göra etiska överväganden vilket resulterade i ett
intervjuprotokoll. Det skickades ut innan en intervju utfördes och beskrev hur intervjun
skulle gå till, hur materialet skulle användas och den intervjuades rättigheter angående
åsikter kring hur materialet användes. Ett sådant protokoll är betryggande för båda
parter då de kan komma överens om intervjuns upplägg och behandlingen av det
insamlande materialet (Larsen, 2009).
Intervjun utfördes på högskolan eller på företaget där respondenten arbetade.
Intervjun spelades in samtidigt som det togs anteckningar. Inspelningar utförs av
anledningen att hela samtalet ska presenteras och tolkas i sitt sammanhang (Watt
Boolsen, 2007). Anteckningar fördes för att snabbt kunna anteckna mönster eller andra
uttalanden av intresse (Ruona, 2005). Alla intervjuer transkriberades och gavs ett
kodnamn för att hålla respondenten anonym.
Intervjuerna bestod av frågor och kompletterande exempel (se bilaga 1) vid de gånger
då ett eller flera etiska temaområden inte nämndes av respondenten. Frågorna var
utvecklade för att vara öppna och ge plats för den som intervjuar att ta ställning till vilka
typer av följdfrågor som är lämpliga (Bell, 2005). Öppna frågor används för att skapa
frågor som ger den intervjuade plats att prata om det de har starka åsikter kring (Bell,
2005). Ofta använde inte respondenten termer från tabell 1 när de beskrev etiska
temaområden. För att identifiera vilka termer de pratade om användes följdfrågor för att
få förtydliganden av vad de beskrev. Efter intervjun skickades en uppföljning ut där de
intervjuade fick se sina citat, godkänna dem och även godkänna den kontext de fanns i.
Detta var ytterligare ett komplement till de instruktioner de intervjuade fick före
intervjun.

3.3.1 Urval av respondenter
Inför intervjuer görs ett urval av respondenter för att skapa ett trovärdigt resultat
(Bell, 2005). Beroende på undersökning kan ett visst urval vara att föredra för att kunna
samla in rätt typ av information från en specifik målgrupp (Backman, 2007). I denna
studie har målgruppen varit personer som uppnått följande kriterier:
1. Jobbar inom IT
2. Har erfarenhet av att jobba med användare
3. Tillgängliga för en 45 minuters lång intervju
De två första kriterierna var viktiga för att den intervjuade skulle kunna ge
information från en primärkälla med erfarenhet av användarmedverkan för att öka
trovärdigheten i studien (Bell, 2005). För att ge utrymme för en diskussion i intervjun
ville vi vända oss till personer som kunde närvara i 45 minuter. Vi ansåg att det inte
fanns någon anledning att dela upp respondenter i övriga kategorier som kön och ålder.
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Samtliga respondenter arbetar med involvering av användare och kontakt med
människor från andra företag. Intervjuade forskare jobbar med användarinvolvering i
projekt tillsammans med företag samt intervjuade utvecklare jobbar på olika positioner i
olika företag. Till studien intervjuades sju personer, varav två är forskare. Nedan följer en
tabell över respondenternas ID, yrkesroll, år verksamma samt en kort beskrivning över
erfarenhet:
Tabell 3. Information om respondenter
ID

Yrkesroll

Erfarenhet inom
användarinvolvering

Beskrivning

Respondent A

Forskare

1½ år

Har jobbat i ett projekt där användarna inte varit
myndiga.

Respondent B

Forskare

10 år

Har jobbat i forskningsprojekt tillsammas med
företag.

Respondent C

Business
analysist

10 år

Har jobbat inom IT-branschen före sin nuvarande
position som konsult.

Respondent D

Säljare/
Konsult

Respondent E
Respondent F

Chef
Chef/ konsult

Jobbar främst med att sälja system.
6 år
25 år

Jobbar som platschef och har erfarenhet som
administratör.

17 år

Har jobbat som konsult i 20 år och som chef i 17
år i kontakt med användare och kunder.
Har tidigare erfarenhet av webbutveckling.

Respondent G

Konsult

½ år

3.4 ANALYS OCH TOLKNING AV MATERIAL
Egna uppfattningar om hypoteser kring hur svaren skulle komma att se ut skrevs ner
och reflekterades över både under och efter intervjuerna. Reflektionen skedde före
transkribering av intervjuerna och analysen av intervjumaterialet. Denna teknik används
för att främja objektivitet och öka medvetenhet om hur egna uppfattningar påverkar
analysen (Ruona, 2005).
Vid analysen av intervjuerna användes transkriberingarna och tabellerna från
litteraturstudien. I transkriberingarna markerades data utefter utmaningar, etiska
temaområden och lösningar. Att markera data kallas kodning och används för att leta
upp och klassificera den data som anses viktig för studien (Watt Boolsen, 2007). Till
hjälp för klassificering av markerad data, användes tabell 1 från litteraturstudien. Tabell
1 som visar etiska temaområden och användes för att stämma av vilka temaområden
som används av respondenterna. Lösningar till upplevda utmaningar stämdes av med
tabell 2. Vid jämförelsen mellan upplevda utmaningar och resultatet från
litteraturstudien upptäcktes nya utmaningar. Dessa finns sammanfattade i resultatet och
presenteras i kursiv stil. För att identifiera vilka termer respondenterna pratade om
användes följfrågor för att få förtydliganden av vad de beskrev. De termer som används i
studien kan ha olika definitioner för olika människor och källor. Temaområdet integritet,
är ett ord som av en källa innebär accepterande av individen (mcFall, 1987), det vill säga
personlig integritet, och av en annan källa innebär det att behandla personliga uppgifter
respektfullt (Vetenskapsrådet, 2002).
Analysen av det kodade materialet innebär en bedömning av samband och mönster
(Watt Boolsen, 2007). I en kvalitativ undersökning är siffor inte viktiga, snarare läggs
fokus på uttalanden och observationer med kvalitativt innehåll (Watt Boolsen, 2007).
För att hitta dessa mönster och samband inspirerades vi av Maltamodellen. Modellen
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visualiserar orsaker och verkningar till ett problem (Watt Boolsen, 2007). Först
identifieras ett icke önskvärt tillstånd, sedan identifieras orsaker och verkan (Watt
Boolsen, 2007). Den visar även; mål, medel och analys. I studien har problemområdet
ersatt tillståndet, verkan har ersatts av svaren från frågeställningen och orsak är
resultatet från diskussionen. Denna modell presenteras som en sammanfattning av
fynden i kapitel 5 (Modell 1, s. 27).

3.5 METODDISKUSSION
Efter litteraturstudien uppkom en hypotes kring potentiella skillnader mellan vilka
etiska temaområden som prioriteras mellan forskare och övriga praktiker inom IT.
Därför var det viktigt att vi var medvetna om dem och tolkade intervjumaterialet få
objektivt som möjligt trots våra tolkningar (Ruona, 2005). Att skriva ner och faktiskt
identifiera sådana tolkningar har förhoppningsvis lett till att vi kunnat vara mindre
partiska i vår analys.
Fokus i intervjuerna har varit att fånga det beteende och lösningsförslag de
intervjuade har. Därför har enbart beteendet varit intressant och attribut som kön, ålder
och övriga aspekter som skiljer människor emellan medvetet räknas bort. Om det finns
skillnader mellan sådana personliga attribut har det inte funnits någon prioritering att
identifiera dem i denna studie. Ett sådant val gjordes för att studien representerar sju
personer och deras svar. Alla personattribut som kan tas i åtanke blir därför inte
representerade. De attribut som förekommer gör inte det i en större utsträckning för att
ge ett kvantitativt resultat (Backman, 2007).
Öppna frågor kan leda till diskussioner, i några av intervjuerna uppstod en diskussion
när röstinspelningen avslutats. Vid de tillfällena användes anteckningar, vilket var en bra
källa för att fånga in de uttalanden som inte kom med på inspelningen. Problematik som
kommer med att bara utgå ifrån anteckningar är att kontext kan försvinna, som vilka
känslor som kan identifieras i rösten (Watt Boolsen, 2007). Samtidigt är anteckningar ett
bra verktyg för att fånga viktig information i nuet, både vad som sägs och reflektioner
kring dessa uttalanden (Ruona, 2005). Uppföljningen som följde efter intervjuerna och
analysen har varit viktig för att kunna fastställa att anteckningarna representerade
respondentens avsikt med en kommentar (Ruona, 2005).
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4. RESULTAT
Nedan följer det resultat som studiens intervjuer gav. Kapitlet är uppdelat inom
kategorierna ”upplevda utmaningar” och ”lösningsförslag”. Upplevda utmaningar som
identifierades är i sin tur uppdelade i ”kommunikation” och ”utförande”, eftersom alla
utmaningar generellt sett kunde delas in på detta sätt.
Även om utmaningar inom användarmedverkan upplevs, har respondenterna varit
noga med att påpeka att det är värt mödan för att kunna skapa en bra och användbar
produkt åt slutanvändarna. Respondent F påpekar att även om det finns utmaningar
inom användarinvolvering, innebär det en större risk att inte involvera användarna alls.
Jag har generellt sett svårt att se att problem uppstår på grund av att de[användarna]
involveras, det är nog egentligen alltid det omvända - att det [uppstår] problem i fall de inte
involveras.
- Respondent F
“Jag och mina medarbetare tror ju att man kan lyckas bättre med design genom att involvera
användare. För att man får någonting som bättre riktar sig till de behov och krav som
användare har.”
- Respondent B

4.1 UTMANINGAR ANGÅENDE KOMMUNIKATION
Missförstånd
När användaren och praktikern ska ta ut krav tillsammans kan missförstånd uppstå på
grund av kommunikationsbrister. Utmaningen uppstår när användaren är inte är
medveten om vad som är viktigt för praktikern att förstå eller tvärt om.
“användaren kan missa att berätta vissa grejer och tar inte med vissa grejer för det är ingen
som har sagt att det ska vara med [i produkten]”
- Respondent E

Respondent D anser att det finns svårigheter att hitta en balans gällande vad kund och
användare behöver veta. Personen påpekar att det kan uppstå missförstånd då praktiker
inte varit tillräckligt tydliga vid kommunikationen mot användare. Det är enligt denna
person praktikers ansvar att se till att missförstånd inte uppstår, och att lösa dem ifall att
de trots allt skulle uppstå.
“ansvaret är att man [praktikern] ska försöka undvika alla typer av missuppfattningar
gentemot kunden [...] det är det som är det luriga egentligen. Om kunden tror någonting, att
man varit otydlig eller för att det blivit fel i kommunikationen…”
- Respondent D

Behov och önskemål
En praktiker ska ha tillräckligt med kompetens inom området för till viss del förstå och
ge kunden och användaren vad den behöver enligt Respondent F. Utefter sin kunskap
och förståelse måste även praktikern komma med lösningar och kommunicera ut till
kunden, om de tror på sitt förslag över kundens. Att tydligt kommunicera ut varför de
tror på sitt förslag blir då viktigt. Respondent F sa att de ibland behöver stå emot
kundens önskemål för att kunna skapa en produkt utvecklad för användarnas faktiska
behov.
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“Då kan vi ibland lägga oproportionerligt mycket pengar på att reda ut det. Vi gör oss nästan
obekväma med kunden för att vi är jobbiga och argumenterar mot deras idéer men tror vi att
det[kundens önskemål] verkligen inte bra för dem, måste vi ibland vara beredda på att göra det”
- Respondent F

Samtidigt är användaren involverad för att ge praktikern en förståelse för vilka behov
personen har. Praktikern måste också kunna lyssna på användaren och ta åt sig av vad de
önskar och anser sig behöva.
“Man kan ju som utvecklare komma med väldigt fiffiga idéer som man tycker är väldigt smarta
lösningar, men det kanske inte är det de[användarna] har behov utav. Det tycker jag är väldigt
viktigt, att hitta kärnfunktionaliteten och stötta användarnas basbehov “
- Respondent C

Brist på tillit
Produkter eller tjänster utvecklas åt kunder, men det är användarna som ska nyttja
resultatet. Kunden kan ibland ta beslut som skiljer sig från praktikerns förslag och
synpunkter. Enligt respondenterna handlar detta om kundens förtroende för
utvecklarna. De pratar om att problem kan uppstå när kunder eller användare inte litar
på praktikerns kompetens och lösningsförslag. Respondent D sa att denne ofta försökte
att hålla sig till de uttalade rollerna vid interna maktspel men att de interna maktspelen
hos kunden ändå kunde påverka.
“Det är inte säkert att en viss utveckling av systemet är positiv. Det finns andra sätt som hade
varit bättre att göra dem på för slutresultatets skull, men de personerna [kunden] har så pass
mycket att säga till om internt och driver på den här frågan så pass mycket att man [praktikern]
kanske ändå gör den...”
- Respondent D

Användarens engagemang sjunker
Användarens engagemang är viktigt för praktikern vad det gäller produktens resultat.
Minskat engagemang kan göra att användarnas input genast inte blir lika givande. När
detta sker upplever respondenterna att det blir svårare att utföra ett bra arbete. En
respondent sa att även om detta innebär mer fria tyglar för dem, innebär det även att
deras insikt i vad användaren behöver försvinner. Denne sa även att i ett projekt där
användaren inte längre bryr sig om produkten, kommer förmodligen resten av
projektdeltagarna skynda produkten och bara vända sig till att uppfylla minimumkraven.
“Mycket talar ju för att projektet kommer påverkas negativt, om inte slutanvändarna är
engagerade i produkten finns det en risk att projektet känner av det och vem vill skapa
produkter åt någon som ändå inte är intresserad av resultatet?”
- Respondent G

Användare byter roll
Vid användarinvolvering kan användarna förändras på grund av att de får en större
erfarenhet och förståelse över vad som krävs av dem i projektet. Respondent B beskrev
det som att användarna för ett större självförtroende och vågar ta mer plats och styra
mer i projektet. Den utmaning som upplevs vid ökad erfarenhet beskrivs nedan:
“Man har en [användare] utifrån för att få en speciell inblick och börjar man känna dem så väl
att man kan jobba med dem så mycket, då blir de nästan en del av teamet. Och då tappar de
nästan den här speciella inblicken de har.”
- Respondent A
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Respondent A ansåg att detta var ett litet problem och att denna risk uppstår främst om
praktikern känner de involverade användarna. Resultatet av att användaren förlorar sin
roll kan vara att de förlorar sitt perspektiv som gör att de ser på problem på ett annat
sätt än vad utvecklarna gör. Praktiker kan omedvetet påverka användarna till en grad där
användarna försöker tänka som praktiker istället för slutanvändare.
Avsluta samarbete
Vad det gäller problem med att användaren vill avsluta ett samarbete fanns
meningsskiljaktigheter bland respondenterna. Viljan att avsluta samarbetet såg som ett
problem av vissa respondenter. De var oroliga att det skulle finnas en underliggande
orsak till detta som direkt kunde kopplas till projektet, involveringen eller aktiviteter.
Respondent G sa att om sådana faktorer finns och inte uppklaras kan problemen kvarstå
och försämra utvecklingen av en produkt.
“Är det på grund av produkten, så kan man fråga vad är det som vi gör att du[användaren] inte
vill vara kvar, och försöka dra nytta av det istället och försöka vara tillmötesgående. Och har de
svar och argument bakom sin åsikt så är det ju något man behöver ta tillvara på.”
- Respondent G

Andra respondenter skulle lösa situationen genom att ersätta användaren. De såg
problem eller utmaningar om användarens kompetens inte skulle kunna ersättas. Dessa
personer respekterar de användarnas åsikter utan att ifrågasätta deras beslut. Däremot
måste kunden enligt respondenterna förstå användarens värde genom att ersätta
personer som väljer att avsluta för att kunna säkerställa produktens och samarbetets
kvalitet.
“Då får man [projektledaren] ju se vem som skulle kunna ta över den uppgiften och den rollen.
Det händer ofta att det blir så och då får man säkerställa att någon annan kan ta över den
rollen.”
- Respondent E
“Vill användaren inte delta så ger den ingen bra input på ett vis heller, det är ju bättre att ha
någon som är engagerad.”
- Respondent C

Osäkerhet
En respondent förklarade att det är en förekommande utmaning att seniora användare
känner sig osäkra på sin egen kompetens när ny teknik blir relevant inom yrket.
Osäkerhet kring teknik kan även innebära att vissa användare inte tror sig kunna
erbjuda utvecklingsprocessen tillräckligt om de känner att deras kunskap om teknik inte
är god nog. Notera att detta är en utmaning baserad på en observation från den
intervjuade.
“Det stöter man på rätt ofta, framförallt i början och det har vart extra tydligt när vi jobbat med
äldre; att de nedvärderar sin egen roll eller sitt eget kunnande på grund av att de inte kan
teknik. “
- Respondent B

15

4.2 UTMANINGAR ANGÅENDE UTFÖRANDE
Välja metoder och aktiviteter
Osäkerhet kan handla om vilka metoder som användarna ska ta del av i samarbetet. En
åsikt var att de metoder och tekniker som används i projekt inte är speciellt avancerade
och att det därför finns en liten risk att metoder och aktiviteter blir en utmaning.
Gemensamt för dessa uttalanden var att val av metod och teknik var något som behöver
anpassas beroende på vilka användare som involveras i projektet.
“Först och främst så skulle jag säga att det är väldigt sällan som man har väldigt svåra metoder.
När man tar in användare är det oftare lite enklare saker [som utförs] och speciellt när vi jobbar
med barn så har vi försökt verkligen att göra det verkligen enkelt att de ska förstå.”
- Respondent A

Välja användare
Vid val av användare finns det ibland begränsningar att ta i akt för praktikern eller
forskaren. Respondent F säger att ett sätt att undvika problem som uppkommer på
grund av kommunikation är att involvera fler användare men det är inte alltid möjligt.
Citatet nedan används här för att visa hur fler användare är önskvärt för att kunna
minska missförstånd, och den problematik som uppstår när det inte finns andra
användare som kan involveras.
“det kanske bara jobbar en på ekonomiavdelningen och då är det svårt att få representanter på
ekonomiavdelningen och det är klart att det rent matematiskt så ökar risken för att det kan bli
missförstånd eller att en användare missar något.”
- Respondent F

Respondent C sa att den användare som intervjuas gärna ska vara öppen för de
förändringar som ett nytt system exempelvis kan innebära. Respondent F yttrar sig även
om den involverade användaren har andra sakkunskaper eller egna intressen som kan
påverka hur de ser på projektet och dess slutprodukt.
“Man vill ju gärna att de[användarna] är lite öppna för förändring. En del är inställda på hur de
jobbar idag och klarar det, men kan ha svårt att tänka om.”
- Respondent C

Det kan ju klart också vara så att det är ju egentligen fel representant för den rollen, vilket yttrar
sig i att det blir fokus på fel saker eller att det helt enkelt är fel sakkunskaper.
- Respondent F

Brist på uppföljning
Intervjuade forskare nämner brist på uppföljning som en utmaning i vissa projekt.
Denna utmaning kan uppstå då ett projekt plötsligt avslutas eller då ett annat projekt
påbörjas tätt inpå. Detta kan medföra att användare inte informeras om projektets
resultat och vad deras deltagande har bidragit med. Det är ett vanligt problem enligt
respondent A som även säger att återkoppling av projektet bör ges till deltagarna oavsett
vad som händer. Problemet är enligt Respondent A att forskare ofta ska in i nya projekt
snabbt efter ett annat har avslutats. Respondenter erkänner problemet med att det inte
alltid finns tid eller övriga resurser för att forskare ska kunna utföra en uppföljning.

16

“Det är ett jätteproblem egentligen och det är ju verkligen så att man får ju helt enkelt se till
att man ordnar något slags avslut, det ska ju finnas något slags avslut”
- Respondent A

Respondenten reflekterar över tidigare erfarenheter av att medverka som användare i
projekt.
“Man vet ju själv om man medverkar i någonting sen händer ingenting efteråt, hur kul är det?“
- Respondent A

4.3 LÖSNINGSFÖRSLAG
Involvera fler/ rätt personer för att undvika missförstånd
Involvering av fler personer i ett projekt görs för att öka perspektiven och få mer
information kring ett ämne. Det kan göras både vad det gäller användare och praktiker.
För att minska missförstånd eller kunna diskutera krav från kunden, kan praktikern
önska att få involvera fler användare. Respondenten pratar om i början av ett projekt där
användarna hjälper till att ta fram krav. Därför ser denne på upptäckten av missförstånd
som något positivt. I början av ett projekt är det lättare att hantera missförstånd och
reda ut dem, än om projektets utförande har påbörjats.
“Positiva aspekter är att man får fler perspektiv, det leder till en mer objektiv syn på
användarnas önskemål. Det går att upptäcka att användarna ser på produkten på ett annat
sätt och det är ju bra att få reda på det så tidigt som möjligt”
- Respondent G

Respondenterna uttryckte att de hade ett ansvar på grund av sin kunskap inom området
som kunden och användaren sällan har. Det kan innebära att kunden eller användaren
inte vet vad de ska förvänta sig av produkten och tekniken. Företag och praktiker har
därför enligt respondent F ett ansvar att vara ärliga mot sina kunder gällande vad de kan
åstadkomma och vad de tror användarna behöver.
“Det är en sak att alla gör misstag. Men man måste åtminstone ha ambitionen att göra ett bra
jobb och tillsätta rätt folk på människorna i projekten”
- Respondent F

Att minska missförstånd och öka förståelsen för användarna och deras krav kan enligt
respondent B, lösas i förhand genom att involvera lämpliga praktiker. Det är alltså
praktiker som redan har kompetens för att arbeta med användare som väljs till att
medverka.
“Det är svårt att hitta en konsensus om man har en produkt som riktar sig mot en bred
konsumentmarknad. Man behöver ha duktiga projektledare eller designers som kan göra de här
valen och ta bort de värsta alternativen”
- Respondent B

Etik i protokoll, policy eller avtal
Protokoll, policys eller avtal användes i många fall i företag där respondenterna arbetade
med
utmaningar
som
äganderätt,
projektets
omfattning
och
uppföljning. Respondenterna visade större självsäkerhet när de kunde svara på vad
deras lösningsförslag hade varit med hjälp av policy, avtal eller protokoll att referera till.
“Vi har metodik som vi arbetar efter och vi tummar inte så mycket på det. Vi har rätt bra koll på
vad som behöver göras, så vi kan styra det ganska bra.”
- Respondent D
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När respondenterna inte kunde vända sig mot en handlingsplan hade de personliga
attribut att luta sig mot vid lösning av problem. Respondent F nämner kritiskt tänkande
och en kommunikationsstil där praktikern ställer frågor och tar reda på mer information
som ett sätt att minska missförstånd.
“Att kunna lyssna, läsa mellan raderna, ställa kritiska frågor och givetvis sedan då kunna
översätta det användaren säger till en funktion eller till ett system. “
- Respondent F

Citatet beskriver attribut som respondenten ansåg att praktiker bör ha för att ha vid
användarinvolvering. För hantering av etiska utmaningar hade respondenterna fler
personattribut som presenteras nedan.
Flexibilitet
Gemensamt för genomförda intervjuer är att deltagarna pratar om att vara
anpassningsbar eller flexibel i tillvägagångssättet då användare involveras. Vid frågor
kring hur respondenterna hade agerat eller reagerat vid olika problemsituationer var de
inte alltid de kunde ge ett svar om de inte hade erfarenhet av problemet eller fanns i en
handlingsplan.
“Det kan ju uppstå oförutsägbara händelser, man [praktikern]måste vara mera flexibel.”
- Respondent A

Att vända sig till någon i företaget vid ett upplevt dilemma var ett förslag på en åtgärd.
En respondent påpekade att det inte alltid går. Deras lösning på utmaningar var att
diskutera fram lösningar och att ha tydliga arbetsuppgifter inom projektet. De använder
alltså inte något protokoll, policy eller etiskt ramverk för alla utmaningar som
uppkommer, utan förlitar sig på sig själva och sina medarbetare när det behövs.
“Men det är inte säkert att en fråga har ett svar, ofta får man resonera sig fram till saker. Men
ansvarsfördelningen är ju väldigt tydlig i allting som vi gör..”
- Respondent E

Sunt förnuft
Alla respondenterna tyckte att de var medvetna om etiska utmaningar som de kunde
ställas inför. Då respondenterna skulle beskriva hur de skulle hantera sådana
utmaningar fanns ofta ingen konkret lösning. Sunt förnuft var en återkommande
beskrivning från de olika respondenterna då de pratade om vad som var viktigt vid
bemötande av användare. Respondenterna hade olika uppfattningar om vart deras
sunda förnuft kom ifrån, om det var något som individen själv utvecklar eller om det
finns inom företaget eller omgivningen. Respondent E sa att common sense föddes ur
företagskulturen och i personens svar finns en indikering om att det sunda förnuftet
skiljer sig privata och professionella situationer. Detta därför att respondent E nämner
arbete som utförs och miljön som det sker i.
“Jag tror att sunt förnuft formas av det man håller på med och av sammanhanget. På det viset så
kanske företagskulturen påverkar ganska mycket i yrkesrollen - vad som är sunt förnuft i yrket.”
- Respondent E

Respondenterna hade inte alltid en specifik lösning till en upplevd utmaning. Istället
refererade de till common sense.
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“Det kan jag inte säga något om man [praktikern] har en allmän uppfattning om vad man ska
tänka på, det är mycket common sense. Man gör helt enkelt inte vissa saker. Man är försiktig och
tänker sig för. ”
- Respondent A

Erfarenhet
Intervjuerna visade även att det sällan finns konkret utbildning inom etik.
Problematisering kring ämnet föds istället ur personligt intresse, diskussion och
erfarenhet. Exemplet som respondenten tar upp nedan handlar om när en användare i
en grupp pratar med än andra. Detta var en situation som nämndes av flera
respondenter med samma lösning, att möta olika personer på olika sätt för att ge alla
samma chans att höras. De var ense om att förståelsen för hur bemötandet ska gå till
föds genom erfarenhet av att möta och hantera olika typer av personer i sitt arbete.
“Det är någonting som man[praktikern] får hantera med erfarenhet och sättet att vara. Man
måste vända sig in mot i vår organisation först och så får vi reda ut och diskutera fram en
lösning“
- Respondent D
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4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT
Nedan följer en sammanställning av de utmaningar respondenterna kunde identifiera
samt deras lösningsförslag. I föregående stycke presenterades utmaningar och lösningar
för sig, även om några av lösningarna var kopplade till en specifik utmaning. För att
klargöra vilka lösningar som hör till vilken utmaning kan läsaren följa nedanstående
tabell. Alla utmaningar har inte en lösning och som föregående stycke redan visat, är de
flesta lösningsförslag riktade till utmaningar i allmänhet och är ofta abstrakta. Vissa
utmaningar inom kommunikation har delats upp eftersom respondenterna nämnde
utmaningarna för sig och verkade inte se en koppling till kommunikationsbrister.
Tabell 4. Upplevda utmaningar och lösningsförslag från respondenter.

UTMANING

BESKRIVNING

Missförstånd*

Praktikern har inte förstått användaren eller tvärt
om. Kommunikationsbrister




Tydlig kommunikation
Involvera fler personer

Behov &
önskemål

Att förstå användarens behov och önskemål. Ibland
behöver praktikern skilja på sina egna eller kunden
önskemål ifrån användarnas faktiska behov.



Tydlig kommunikation

Brist på tillit*

Användarens tillit gentemot praktikern är låg.



Tydlig kommunikation

Användarens
engagemang
sjunker*

Användaren förser inte med bra input, på grund av
sitt bristande engagemang.

Användaren byter
roll

Användaren tappar sin speciella inblick på grund
av att personen anpassat sig efter vad denne tror
att praktikern vill ha.

Avslutat
samarbete

Utmaningen upplevdes främst om användaren inte
gick att ersätta med en ny användare.




Ta reda på varför
Byta ut användaren

Osäkerhet*

Praktikern eller användaren vet inte vad de tillför
samarbetet, de är osäkra på vad de tillför i
samarbetet



Tydlig kommunikation

Välja metoder
och aktiviteter

Upplevdes inte som en utmaning, forskare väljer
metoder efter användare

-

Välja användare

Val av användare påverkar resultatet. Utmaningen
är ibland svår att påverka eftersom praktikern inte
alltid har möjlighet att påverka detta val.
Utmaningen uppstår när uppföljning prioriteras
bort i projektet.

Brist på
uppföljning**

* Kan kopplas till utmaning inom kommunikation i tabell 1.
** Ny utmaning utifrån tabell 2
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LÖSNINGSFÖRSLAG

 Ta reda på
underliggande faktorer
 Byta ut användaren
 Byta ut användaren
 Ha ett tidsschema
 Håller privat avstånd

 Ställ krav & önskemål
vid val av användare



Informell uppföljning av
drivna praktiker.

5. DISKUSSION
I detta avsnitt har vi valt att presentera respondenternas upplevda utmaningar och
lösningsförlag för att jämföra dem med utmaningar och lösningar funna i
litteraturstudien. Lösningsförslagen som respondenterna angett är i vissa fall abstrakta,
som exempelvis sunt förnuft. Abstrakta koncept är ofta svåra att föra vidare från en
person till en annan. Istället ges förslaget att praktikern med hjälp av etiska
temaområden från litteraturstudien kan resonera sig fram till dessa lösningar. I
underrubrik 5.4, presenteras slutligen studiens fynd i form av ett nytt problemområde.

5.1 FÖRE, UNDER OCH EFTER ANVÄNDARINVOLVERINGEN
En observation som gjordes under litteraturstudien och intervjuerna är det fokus på
utmaningar, som förekommer under projektets gång. Alla utmaningar och
lösningsförslag, förutom uppföljning, behandlar stadiet då användarinvolvering redan är
bestämt och uppstartat.
Gemensamt för alla respondenter är bristen på etiskt tillämpning i förberedande
stadier vid användarinvolvering. En av de första utmaningarna som uppstår vid
användarinvolverade IT-projekt är val av användare (Kujala, 2003). Tyvärr begränsar
resurser och vilka användare som finns tillgängliga, vilket inte praktikern har möjlighet
att påverka. Praktiker går in i projekt med redan fastställda metodiker. Det finns ingen
indikation på att det etiska tankesättet börjar före projektet påbörjas, utan etiska
utmaningar inom IT handskas när de uppstår. När projekt sker tvärdisciplinärt med
ämnen som juridik eller sjukvård verkar en större etiskt medvetenhet angående
användarna finnas före dem involveras.
Praktiker från företag har ett servicedrivet tankesätt gällande uppföljning i
användarinvolverade projekt. De intervjuade forskarna erkände svårigheter med att föra
en uppföljning i forskningssammanhang då det sällan gavs plats i planeringen från
början. Vi anser att det finns en tydlig problematik med att praktiker fokuserar på etiska
utmaningar under projektets gång, istället för att även förebygga dem. Praktiker har
inom forskningsvärlden även svårt att bemöta användare etiskt efter ett projekts slut.
Det strider mot de etiska temaområden respekt och erkännande som vi identifierat i
litteraturstudien som viktiga vid användarmedverkan. Respondent A har sagt att denne
kan se hur användaren kan känna sig övergiven om en uppföljning av ett projekt inte
sker. Det är problematiskt då uppföljning är en avslutande aktivitet inom IT-projekt
(Tonnquist, 2009).

5.2 ETISKA UTMANINGAR
KOMMUNIKATION
Detta ämne är speciellt i studien eftersom det ses både som en utmaning och som en
lösning. Brist på kommunikation är en utmaning och bra kommunikation är lösningen.
Kommunikation kan minska missförstånd (Zhang, 1999). Missförstånd i sin tur kan
innebära frågor kring användarens roll, dennes önskemål och krav samt praktikerns roll
och vad denne kan tillföra samarbetet (Abras et al., 2004). Praktiker behöver förmedla
varför deltagarna deltar samt utbilda dem inom tekniska termer (Molapo & Marsden,
2013), vilket kräver ansvar och kompetens. Detta stöds även av respondent B, som
nämner att det är viktigt att vara ärlig och tydlig genom att förklara varför användarna
är där. Med hjälp av medvetenhet förstår praktikern varför tydlighet är viktigt i detta
sammanhang. Enligt respondenterna kan missförstånd även hanteras genom att
involvera fler användare. Att göra detta innebär att fler åsikter uppmärksammas genom
temaområdena jämlikhet och respekt.
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Respondent A och B nämner att det är viktigt att användarna behåller sin specifika
insikt, trots ökad förståelse över tekniska möjligheter. En speciell insikt är trots allt
varför användaren är viktig att involvera (Könings et al., 2011). Att erkänna användarens
unika kompetens kan även kopplas till temaområdet självständighet. En möjlig
anledning till att problem gällande kommunikation uppstår kan vara problematik i att
hitta en balans. Praktiker behöver förmedla information utan att begränsa användarnas
kreativet (Vyas et al. 2012).
Litteraturstudien visar kommunikation som en utmaning vid användarinvolvering
(Gulliksen & Göransson, 2002). Även om respondenterna inte påpekade att det fanns
kommunikationsbrister mellan praktiker och användare, antydde de att det var viktigt
att vara tydlig och förklarande vid ett sådant samarbete. Vår uppfattning är att praktiker
anser sig ha förebyggt kommunikationsbrister och när de uppstår så är lösningen
förbättrad kommunikation. Det uppnås enligt respondenterna genom samtal,
förhandlingar eller genom att involvera fler användare i projekt. Respondent F sa att
involvering av fler personer gör input från användare rikare. Problemet med den
lösningen är om det inte finns fler användare att involvera.
Förbättrad kommunikation är en abstrakt lösning som kan vara svår att förmedla.
Uppstår problemen trots att de anses vara förebyggda bör en ytterligare konkretisering
över begreppet och vilka utmaningar som kan uppstå, skapas. Respondenterna uppfattas
känna sig trygga med termen kommunikation men reflekterar inte över utmaningar som
just kommunikationsbrister. Etiska utmaningar som “Missförstånd“, “Behov och
önskemål“, “Tillit till praktikern“, ”Osäkerhet”, “Användarens engagemang“ och
“Användare byter roll“ kan enligt svaren från intervjuerna lösas genom en ökad
kommunikationsnivå men uppfattas inte vara en brist på kommunikation. En av
anledningarna till att användarmedverkan infördes var för att kunna föra en dialog med
användarna och undvika missförstånd (Gulliksen & Göransson, 2002).
Kommunikationsbrister på grund av en utebliven eller otydlig dialog bör logiskt sätt leda
till dessa upplevda utmaningar som respondenterna vill lösa med hjälp av en förbättrad
kommunikation.
Användare byter roll
Det finns en urvalsprocess före ett samarbete där rätt personer väljs ut för att delta i ett
projekt (Tonnquist, 2009). Under projektets gång såg respondenterna en risk med att
användarna kunde byta roll och förlora en viktig insikt som användare om de blev för
erfarna av det projekt de deltar i. Insikten är som även nämnt i stycket ovan, att insikten
gör användaren värdefull för projektet (Könings et al., 2011). Praktikern bör enligt
respondenterna ta ett privat avstånd gentemot användarna, inte låta användarna delta
under längre perioder eller ersättas. Detta svar ger indikationen att praktikern ser på
användaren som en informationskälla snarare än en person.
Avslutat samarbete
Respondent C och E berättade att om användaren ville avsluta skulle de ersätta denne.
Respondent F sa att det inte alltid är möjligt att ersätta användare om det inte finns
någon annan med rätt roll och kunskap. I ett sådant fall kan respondenten se över etiska
temaområden och utefter dem försöka hitta en lösning tillsammans med användaren.
Det inte alltid möjligt för praktikern att påverka antalet användare eller resurser som
finns att tillgå. Praktikern bör ändå uppmärksamma individerna i projektet. Praktikern
kan inte alltid styra användarens intresse eller deltagande. Istället får praktikern
fokusera på de etiska aspekterna av en användares medverkande. Temaområden som
kan vara lämpliga att tänka på vid ett avbrott är självständighet och respekt. Personer
som deltar i ett samarbete ska ha möjligheten att kunna avsluta ett samarbete vid behov
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(Vetenskapsrådet, 2002), vilket kopplas till temaområdet självständighet, att
medverkande är frivilligt (Payne & Landry, 2005). Vissa respondenter har indikerat att
en begäran om avslut kan bero på en underliggande anledning som kan skada projekt
eller kommande samarbeten om det inte klaras upp. Deras lösning innebär ett
uppmärksammande av individen genom att undersöka anledningen till att personen vill
avsluta. Lösningsförslaget kopplas till temaområdet respekt, att uppmärksamma och
värdera individen (Dickert, 2009). Praktikern behöver enligt respondent G vara
medveten om att underliggande faktorer kan finnas. Om möjligt bör praktikern lägga tid
till att undersöka om så är fallet. Det gör att ett uppfattat problemområde för
användaren kan förebyggas. Kommunikation mellan praktiker och användare kan bidra
till en större förståelse för användarens perspektiv (Zhang, 1999) och eventuellt en
lösning på problemet. Användaren bör värdesättas som individ och som en viktig
komponent i IT-projektet, genom temaområdena respekt, erkännande och säkerhet. Det
är också viktigt att ha en plan för hur tidigare insamlat material ska hanteras
(Vetenskapsrådet, 2002; Preece et al., 2007).
Brist på uppföljning
I forskningsprojekt verkade uppföljning ses som en utmaning i det avseende att
tidsplaneringen sällan stödjer det. Övriga respondenter verkade inte anse att brist på
uppföljning var ett problem. Vår uppfattning är att uppföljning ofta ingår i
företagsprojekt i form av service. Uppföljning har ett stort värde, som kan öka företagets
förtroende både hos kund och i branschen (Tonnquist, 2009). Respondent A sa att denne
skulle ta ansvar för att uppföljningen skulle ske utav respekt mot användaren.
Uppföljningar behöver inte vara formellt strukturerade för att ge användare ett avslut.
Något som förekommer inom utveckling är ständig återkoppling mellan praktiker och
intressenter (Tonnquist, 2009). Att parterna har en kontinuerlig kommunikation kan
leda till ett bättre samarbete (Zhang, 1999). Det borde vara relevant även efter projekt, i
form av uppföljning. På det sättet får användare en chans att ge och få feedback
angående den produkt som blivit levererad till dem. Att konsekvent ge respondenter ett
avslut är ett sätt att uppnå respekt och jämlikhet.
Etiska ramverk som lösning
Etiska ramverk inom IT är utvecklade med syfte att implementera ett etiskt tankesätt vid
utveckling av IT-produkter (Moor, 2005). De står som stöd vid beslutsfattande (Payne &
Landry, 2005). Som tidigare fastställt i litteraturstudien kan etiska ramverk bli
problematiska att använda. Är de för allmänna kan de mindre förekommande
utmaningarna förbises och om de är för ingående kan de bli för komplicerade och
tidskrävande att följa (Brey, 2012). De intervjuade forskarna hade en större förståelse
för etiska riktlinjer och nämnde flera av de funna etiska temaområdena. Forskare till
skillnad från övriga respondenter tänkte mer aktivt ur ett etiskt perspektiv. Vad som
framgick i intervjuerna var att ingen använde sig av eller hade hört talas om att det fanns
etiska ramverk inom IT. Utefter den empiriska studien kan det uppskattade stödet av
etiska ramverk inte verifieras. Det finns inte tillräckligt med stöd för att dra en slutsats
gällande huruvida respondenterna hade påverkats av ett etiskt ramverk.
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5.3 LÖSNINGSFÖRSLAG
Sunt förnuft
I empirin används enligt respondenterna det sunda förnuftet för att lösa utmaningar. De
har dock svårigheter att förklara vad denna term innebär. Därmed ökar risken att
utmaningar uppstår eftersom de inte kan kommuniceras vidare till kollegor.
Respondenter nämnde även att förståelse för etik uppkommer genom erfarenhet, vilket
nya praktiker inte kan ta del av. Utbildning inom resonemang kring applicering av etiska
temaområden på utmaningar, har möjlighet att öka praktikers etiska medvetenhet (Lau,
2010). De kan då få stöd för att både lösa utmaningar och kommunicera ut till andra hur
de gick tillväga.
Utefter studiens empiri tolkas sunt förnuft till människors nivå av förståelse och
sociala kompetens. Detta kan även härledas till litteraturstudien, där Harris (2010)
påstår att med olika grader av empati och sympati kommer människor naturligt har mer
sympati och kunna resonera kring det mer än andra. Studier inom människans förmåga
att känna och tillämpa empati och sympati antyder att etik är något som går att lära sig
(Lau, 2010). Det är en anledning till att sunt förnuft bör konkretiseras. Ett verktyg som
innehåller etiska temaområden kan ligga till grund för en sådan konkretisering och
därmed öka chansen för inlärning av sunt förnuft.
Flexibilitet
Företag som inte använder sig av etiska ramverk, riktlinjer eller har lagordningar att
följa, som kopplas till etik, verkar lägga fokus på flexibilitet vid användarinvolvering.
Respondenter nämner att metoder, scheman och övriga tider bör anpassas efter
användarna, vilket även tas upp av Gulliksen och Göransson (2002).
Erfarenhet kan enligt våra respondenter kopplas till förmågan att vara flexibel och
lösa problem. Nyutbildade praktiker har inte denna erfarenhet att förlita sina beslut på.
Utbildning och förtydligande av etiska frågor kan bidra till en ökad förståelse för
nyutbildade praktiker (Lau, 2010; Masrom, Ismail & Hussein, 2009; Couger, 1989).
Flexibilitet och medvetenhet verkar vara något som föds ur erfarenhet och ett kollektivt
tankesätt kanske kan kopplas till “sunt förnuft”. Även denna term kan vara svår att förstå
och förklara för någon utan erfarenhet.

5.4 UPPTÄCKT PROBLEMOMRÅDE
Metoder där användare involveras ger ett mer etiskt tankesätt vad det gäller bemötande
av användare, i jämförelse med mer traditionella utvecklingsmetoder (Wanyama &
Zheng, 2010). Det i form av ett mer rättvist bemötande och demokratiska beslut
tillsammans med användaren (Könings et al., 2011).
Studien visar att respondenterna inte behöver förhålla sig till etik inom
användarmedverkan genom utdelade arbetsuppgifter. Ingen av dem kände till att det finns
etiska ramverk speciellt utformade för IT-branschen. De ramverk som tagits med i studien
har inte heller specifikt nämnt bemötande eller involvering av användare. För att underlätta
praktikers förståelse över vad som är viktigt att tänka på kan etiska temaområden
konkretisera detta. Modellen nedan visar de problemområden som studien funnit angående
varför det etiska tankesättet inte finns på en formell nivå, exempelvis genom utbildning, hos
praktiker.
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Modell 1. Studiens funna problemområden

Problemet som identifierats i undersökningen är att praktiker inte har förutbestämda
lösningar till potentiella utmaningar. De måste istället ta egna beslut baserat på tidigare
erfarenheter eller sitt sunda förnuft. Effekterna av detta är att det inte finns några
formella etiska tankesätt innan ett IT-projekt uppstartas. Vad det gäller
användarinvolvering känner respondenterna inte till något etiskt ramverk som de kan
använda sig av. En anledning till detta har studien identifierat som bristen på formella
utbildningar gällande bemötande av användare. Den typen av information finns inte
heller att tillgå i de etiska ramverk som täcks av studien.
Utifrån empirin är uppfattningen att användaren hamnar i bakgrunden eftersom både
de och praktikern jobbar mot en kund. Tolkningen är att praktikern bör vinna på att
uppmärksamma användaren mer genom temaområden som respekt, jämlikhet och
erkännande. Praktiker kan vinna på att undersöka vad, varför och hur användaren
upplever samarbetet. Det är praktikerns ansvar att uppmärksamma och värdera
individer vid beslutstagande (Payne & Landry, 2005). Respondent A nämner att de redan
försöker göra detta vid av val av aktiviteter. Dennes uttalande stämmer bra med
litteraturen som nämner att lösningar bör passa alla användare oavsett erfarenhet av
exempelvis teknik (Preece et al, 2007; Molapo & Marsden, 2013). Praktiker bör
inkludera användare i utvecklingsprocessen som utvecklingspartners och
uppmärksamma människorna bakom användarna, istället för att se på dem enbart som
en informationskälla (Ståhlbröst, 2008).
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6 SLUTSATS
I föregående kapitel presenterades studiens fynd i form av upplevda utmaningar och
hur de kan hanteras utifrån empiri och teori. I slutsatsen presenterar vi nu det
lösningsförslag som utvecklats med målet att kommunicera ut etik gentemot användare i
användarinvolverade projekt.
Den empiriska studien indikerade att respondenterna inte reflekterade över hur de
hanterade etiska utmaningar samt bemötandet av användarna. Flera respondenter
nämnde eller beskrev sunt förnuft, god kommunikation och flexibilitet då de förklarade
hur de skulle hantera utmaningar inom IT-projekt. Respondenterna hade många gånger
svårt att sätta ord på vad det var de faktiskt tänkte och vad de ansåg vara viktigt att
tänka på vid sådana situationer. Det är viktigt att kunna förmedla och uppmärksamma
nya praktiker om vad som är viktigt att tänka på vid samarbeten med användare. Ett
sådant uppmärksammande skulle öka möjligheten att risker och utmaningar förebyggs
och hanteras med etik i åtanke.
Syftet med vår studie var även att ge praktiker stöd för att upptäcka och hantera
etiska utmaningar i olika delar av ett IT-projekt. Vi presenterar ett lösningsförslag Vi
presenterar ett lösningsförslag som tagits fram utifrån tabell 2 i kombination med
exempel på etiska utmaningar från empiri och teori. Tabell 2 listar de etiska
temaområden som denna studie funnit vara relevanta vid användarmedverkan. Med
hjälp av ett etiskt verktyg i form av en lista över etiska temaområden är förhoppningen
att praktiker kan gå in i användarmedverkan med ett etiskt tankesätt, istället för att
applicera etik på ett redan existerande projekt. I tabellen nedan presenterar vi exempel
på hur tabell två skulle kunna appliceras på utmaningar i en utvecklingsprocess. Den
processdel som utmaningarna kan uppstå inom är med i tabellen för att påvisa att
utmaningar kan uppstå både före och efter ett projekt. Exemplen är även valda för att få
en representant till varje processdel. Vi presenterar hur exemplen är tänka att lösas
genom att koppla ett etiskt temaområde till utmaningen och sedan resonera fram en
lämplig lösning utifrån vilka etiska temaområden som berörs.
Tabell 5, lösningsförslag, exempel på utmaningar från litteratur och empiri. Indelande efter när de uppstår.

PROCESSDEL UTMANING
Före
Under,
Efter

Missförstånd
- vid framtagandet
av behov och
önskemål

Under

Avslutat
samarbete

Före,
Under
Efter

Brist på
uppföljning

TEMAOMRÅDE















Kompetens
Ansvar
Ärlighet
Jämlikhet
Medvetenhet
Respekt
Medvetenhet
Respekt
Självständighet
Integritet
Ansvar
Respekt
Jämlikhet
Konsekvens

LÖSNINGSFÖRSLAG
Låt alla användare få sin röst hörd och
samtidigt förklara deras värde i
projektet. Använd metoder som är
anpassade efter användares
förkunskaper.
Kommunikation gällande underliggande
faktorer, se om problemet kan lösas. Om
inte ersätt användaren.
Planera in tid för uppföljning i början av
projektet, ge kontinuerlig återkoppling
till användarna under projektet.
Prioritera ett avslut med möjlighet till
feedback.

Det mål som identifierats från diskussionsavsnittet är; att praktiker ska bemöta
användare etiskt. Inte bara under ett projekts gång, utan även före och efter ett ITprojekt. För att uppnå detta mål behövs ett etiskt tankesätt där individen
uppmärksammas. Studien indikerar att praktiker många gånger ser på användarna som
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en källa till information. Vår förhoppning är att individerna bakom användarna
uppmärksammas och lyfts fram, för att praktiker ska uppnå en större medvetenhet
gällande etik. Det är viktigt att förstå att olika individer har olika förutsättningar inför ett
samarbete. Slutligen har diskussionsavsnittet gett ett möjligt svar på hur det ska uppnås;
genom utbildning och lämpliga verktyg inom ämnet. Förslaget är ett verktyg som ett sätt
att utbilda på, men det är inte det enda sättet. Utbildning och ett etiskt verktyg är enligt
oss två skilda lösningar, som kan kopplas ihop. Genom att uppmärksamma etiska
temaområden före projekt påbörjas, kan etiska utmaningar identifieras och förebyggas.

6.1 FORTSATT FORSKNING
En av respondenterna har haft erfarenhet av att ha jobbat i projekt som användare.
Denne uttryckte negativa känslor kring att inte få ett avslut vid deltagande i projekt.
Svaret gav oss en indikation på att avslut och uppföljning i projekt kan vara viktigt för en
före detta användare. Nästa logiska steg är att titta vidare på användarens perspektiv vid
bemötande inom användarinvolvering.
Utmaningar och problem uppstår trots att det finns ramverk och riktlinjer för att ge
stöd åt praktiker vid utveckling av IT. Studien indikerade att praktiker inte alltid var
medvetna om att det finns etiska ramverk. Vidare forskning bör undersöka om praktiker
känner till och använder sig av etiska ramverk.
En fråga som uppstod under studien var: Kan etiska utmaningar leda till att ett
projekt behöver avslutas?
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BILAGA 1
Intervju av praktiker:
1. Namn
2. Hur lång erfarenhet har du av att jobba med (IT-)projekt?
3. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta tillsammans med användare i (systemutvecklings) projekt?
4. När en användare involveras: påverkas tillvägagångssättet något?
5. Varför involverades användaren?

6. Hur kommer det sig att du började jobba med användare?
7. Har du någon utbildning vad det gäller att involvera användare i projekt?
8. Förklara hur en användarinvolverad process generellt ser ut hos er.
Vilka typer av aktiviteter använder ni er av för att involvera användarna?
9. Vad tycker du om att involvera användaren i en process/ ett projekt?
10. Har du stött på problem i utvecklingsprocessen på grund av att användare involverats?
- Vad berodde det på?
- Hur behandlades problemet?
11. Hur tror du en sådan situation skulle kunna undvikas i framtiden?
12. Hur hanterar du data/information som utvinns från användarinvolverande aktiviteter?
13. Vad anser du vara viktigt för en utvecklare att vara medveten om vid involvering
av användare?
14. Ta upp exempelsituationerna. (om de ännu inte tagit upp etik själva så kanske de tar upp
etik efter att ha hört våra exempel och då kan vi fortsätta med kommande frågor)

15. Utefter våra exempel; Vilket ansvar anser du att designern eller utvecklaren har
vad det gäller problem som kan uppstå när en användare ska involveras?”
- om finns: på vilket sätt?
- om inte finns: varför inte?
16. Känner du till några riktlinjer eller ramverk för etiskt bemötande av användare?
- Om ja: Vilka?
17. Utgår du ifrån några riktlinjer eller principer för hur användaren ska behandlas?
(tex ACM, IEEE)
- Om ja: Hur är dessa riktlinjer utformade? (tar riktlinjerna upp andra aspekter än
hur de bör behandla under själva processen? dvs före eller efter utvecklingen
sker?)
- Vad anser du om dem?
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18. Anser du att du är medveten om vilka risker och konsekvenser som kan uppstå
genom ett samarbete i en sådan utvecklingsprocess? (även före och efter processen påbörjats/avslutats?)
19. Byter ni någonsin ut deltagare i projektet och låter dessa arbeta med samma användare?
Vi kommer nu ge några exempel på olika situationer som kan uppstå i projekt. Vi vill
gärna ha respons på hur du hade agerat i sådana situationer samt vad du har för åsikter
om dessa.
Ert företag utvecklar en produkt eller tjänst som skulle innebära en stor förbättring för
användarna. Denna förbättring skulle kunna påverka användarnas liv nämnvärt och användarna som deltagit i projektet älskar produkten eller tjänsten. Plötsligt uppstår ett problem och det visar sig att projektet måste avslutas. Deltagarna har inte blivit informerade
om att denna risk skulle kunna uppstå. Hur hanterar ni detta?
Tänk dig ett projekt där en användare har deltagit under en längre period och har en viss
tid kvar att fortsätta sitt deltagande. En dag hör denna person av sig eftersom personen
inte längre har möjlighet att delta i projektet. Hur skulle du hantera detta?
Skulle ditt agerande påverkas om:
- Det visade sig att personen inte längre ville delta, även om den hade möjligheten till
det?
- Det sker på grund av en en konflikt mellan deltagare eller utvecklare i projektet.
Användaren bidrar med en idé som signifikant påverkar produkten eller utvecklingen vilket gör att ni vill använda den i den fortsatta utvecklingen. Användaren känner att denne
därför har viss äganderätt på produkten eller idén. Företaget vill använda idén för produktion/lansering.
Användaren har åsikter gällande de riktlinjer som satts upp för personens deltagande
efter att den har givit sitt godkännande inför sitt medverkande.
Användaren har ingen erfarenhet av de metoder som används och har svårigheter att
delta på grund av detta. Det medför att användaren känner sig mindre delaktig i projektet
och att den inte tillför något.
(Projektpersonerna som hittills varit med i projektet och arbetat med användren ska bytas ut av andra projektdeltagare men användaren ska fortfarande vara med i minst en
aktivitet till. Hur ser processen ut för utbyte av medarbetare för användaren?)
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