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Bruger-inddragelse
fire forskellige måder
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Jan Pries-Heje –
Hvem er det?

• Professor på Roskilde Universitet; leder af en 

forskningsgruppe ”User-Driven IT innovation” 

og uddannelsesleder for MPF

• Tidligere IT-Universitetet, Australien, USA og 

Handelshøjskolen

• Projektleder for en række it-projekter: SMILE, 

Multimedie Lab, SPI, QSD@IS, SPV, 

Talent@IT, It-arkitektur netværk, SourceIT

• Konsulent 1997-2000 i procesforbedring

• Certificeret i Belbin, ISO 9000, samt som 

BOOTSTRAP assessor

• Min hovedinteresse er organisatoriske og 

ledelsesmæssige aspekter ved 

procesforbedring og projekter (ofte med it)

• For tiden forsker jeg en del i SCRUM
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Efter dette indlæg kan du:

• Kende forskellige typer brugerinvolvering

• Vide hvornår og hvordan brugerinvolvering virker 

bedst, afhængig af projekttype og –karakteristika
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Fire typer af brugerinvolvering

1. Fokus på brugeren

2. Fokus på brugerens arbejde

3. Inddragelse af brugeren

4. Personlig systemtilpasning
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Type 1: Fokus på brugeren
Syv principper fra Don Norman (The Psychology of Everyday Things.

Basic Books, New York, USA.)

1. use both knowledge in the world and knowledge in the user’s head;

2. simplify the structure of tasks so that user’s short-term and long-term 

memories are not overloaded; 

3. make things visible to bridge the gulf of execution and evaluation;

4. get the mapping right; 

5. exploit the power of constraints, both natural and artificial, in order to 

give the user the feel that there is one thing to do; 

6. design for error to allow the user the option of recovery from any 

possible error made;

7. and when all else fails, standardize
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Type 2: Fokus på brugerens arbejde
• Efter kritik af, at fokus på brugeren ofte ignorerede brugerens arbejde 

og motivation, har man de sidste 10 år flyttet fokus

To centrale spørgsmål:

• Hvordan kan man begribe (”conceptualize”) og repræsentere arbejde?

– Lokalt, og

– For helheden

• Hvad er det der driver forandring af arbejde?

– Teknologi

– Strategi

– Behov, eller

– Lov og andre krav udefra
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Procesforbedring – forbedre arbejde

Område / proces

As-Is kortlægning

To-be optimering

Faktisk
forandring

Fastlæg grænserne for det områder eller 

arbejde du vil forbedre

Forstå hvordan arbejde fungerer

i dag. Fundamentet for at lave en

procesforbedring

Design en ny arbejdsgang

Det er her vi gerne må optimere processen

Målet med det hele er forandring; at få den 

nye arbejdsgang taget i brug
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Type 3: Inddragelse af brugeren

• Ved at blive involveret opnår brugeren den 

psykologiske tilstand, hvor brugeren tillægger et 

system vigtighed og relevans

• Mens inddragelse handler om opgaver, aktiviteter og 

adfærd som brugeren eller bruger-repræsentanter 

udfører

• I produktudvikling ved man ikke hvem der køber og 

kommer til at bruge, så man kan ikke inddrage, 

ogmå ofte ’nøjes’ med at interviewe, observere eller 

anvende surrogat-brugere (f.eks. Personaer)
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Peter, 33, 

Frederiksberg

Christian, 19, 

Nakskov

Ahmad, 34, 

Nørrebro

Birgit, 60, 

Korsør

Maria, 34, 

Østerlars

Mehtap, 21, 

Albertslund
Rikke, 18, 

Birkerød

Henrik, 25, 

Sønderborg

Lars, 58,

Svendborg

Helle, 42, 

Vejle

Anna, 27

Århus

Bjørn, 64, 

Hjørring

Eksempel på PERSONAER fra borger.dk
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Ahmad, 34 år, Nørrebro
Ahmad AL-Shemari er civilingeniør fra DTU og arbejder som rådgivende ingeniør i 

byggebranchen.

Han er lidt af en enspænder og nyder at tage ud med fiskestangen en tidlig morgen.

Han hjælper både sine forældre og sin lillebror med praktiske gøremål og 

kontakten til samfundet.

Ahmad flygtede fra Irak som 15-årig sammen med sin bror. Senere kom forældrene 

til Danmark.

FAMILIE og BOLIG

Ahmad bor i en 2-værelses ejerlejlighed på Nørrebro

Han er meget tæt på sin familie og tager sig af sine ældre forældre og af sin 

lillebror, som har været på kant med loven

Han sørger for at holde kontakt til resten af familien i Irak og formidle videre til sine 

forældre

Ahmad, 34, 

Nørrebro
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Direkte eller gennem repræsentation

• Brugere kan involveres direkte ved at informere projektet, ved at blive 

konsulteret eller ved at blive inddraget

• Hvis man har mange brugere – eller udvikler produkter – så er det 

umuligt at involvere direkte; man må bruge repræsentation

• Repræsentative brugere udvælges til at repræsentere en større 

gruppe. Det kan være et politisk valg, eller de kan vælges pga. 

særlige evner (fx superbrugere) eller fordi de er opinionsledere

• Surrogat-brugerinvolvering er når nogen vælges til at gå i stedet for

– Brugervenligheds-specialist 

– En fra salg og marketing (pga. kundekontakt)

– Personaer, dvs. generaliserede beskrivelser 
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Type 4: Personlig systemtilpasning

• Når system tilpasser sig eller tillader tilpasning af 

systemets indhold, struktur, fremtræden, form eller 

funktionalitet

• Til brugerkarakteristika, brugsadfærd eller 

brugeromgivelser

• Man kan f.eks. vælge ringetone til sin mobil

• I MS Office kan man slå knapper til eller fra

• Eller man kan opleve GPS’en skifte til natbelysning

ud fra en viden om hvor vi er hvornår 

(brugeromgivelser)
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Brugeren i
Kunde-leverandør

forholdet
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Udvikler

Sælger Køber

Bruger

Den basale interessentmodel 
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Customer Supplier

Project

Constituting  level

Contractual level

Development level

Figur 1. 

Customer-supplier relationship levels 

Bjerkness & Mathiassens (2000) model af kunde-
leverandør relationen for it-projekter

• Constituting level:
– Collaboration/ 

Competition

• Contractual level:
– Trust/Control

• Development level:
– Care/engineering
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Activities and actors involved at different levels
Constituting level: 

Interaction over time and across projects

• Middle management (customer org.) and sales and marketing (supplier org.)  – sometimes 

top management on both sides

Contractual level (before project is stared): 

Contracts for specific projects negotiated

• Middle management and project owner maybe external consultants (customer org.) and 

sales, marketing and project manager (supplier org.)

Contractual level (when project is running): 

Contract tracking and maintenance

• Steering committee with help from project managers or managers from both sides

Development level: 

Actual development

• Carried out by project teams on both sides
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Et projekt har typisk en længere tidshorisont 
hos kundeorganisationen

Contractual 

level

Development 

level

Contract 

signed

System

accepted

End of 

guarantee

Initiation Development implementation

Problem 

acknowledged

Requirements 

specified

System 

accepted

System 

in use

 Pries-Heje Slide nr. 18Brugerinddragelse

The Constituting level
- samarbejde eller kappestrid

• ”Constituting level”: En dynamisk relation, der balancerer intentionen 
og behovet for samarbejde op mod den naturligt forekommende 
konkurrence mellem parterne 

• Tre former for samarbejdsrelationer:

– Tæt samarbejde (Team) - fælles mål, performancemåling 
implicit, gensidig tillid og fælles interesser

– Markedsvilkår (Market) – ingen fælles mål, performancemåling 
eksplicit, relationen er konkurrence

– Bureaukrati – deltagerne er forpligtet til at arbejde for mål 
opstillet af den fælles organisation de arbejder for

• Konkurrence er indbygget i det økonomiske og strukturelle 
fundament for relationen, mens samarbejde har en skrøbelig natur 
og er indlejret i kultur og relationer 
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Contractual level
- Tillid eller kontrol
• Et projekt involverer både en psykologisk kontrakt og en formel 

kontrakt. 

• Tillid er indlejret i samarbejde (Teams), mens strukturel kontrol 
er et udtryk for bureaukratiske eller markedsmæssige 
relationer.

• Begge dele er nødvendig, men
– For meget kontrol kan medfører at for meget tid bliver brugt på 

tidlig specifikation, fremdrift rapportering og konflikter omkring 
leveringer. For lidt kontrol kan medfører utilstrækkelig 
kommunikation og koordination, som igen kan føre til mistillid. 

– For meget tillid indikerer, at den ene part fraskriver sig sit ansvar. 
For lidt tillid betyder at kommunikation bliver vanskeligere. 

 Pries-Heje Slide nr. 20Brugerinddragelse

Contractual level (forsat) 
- Tillid eller kontrol

• Calculus based trust 
– Hænger sammen med straf og belønning. Denne type af tillid 

etableres gennem strukturel kontrol og straffe klausuler, som har 
til hensigt at minimere opportunistisk adfærd.

• Knowledge based trust
– Afhænger af kendskab til hinanden

• Identification based trust
– Er udtryk for, at parterne forstår og respekterer hinandens mål. 

Etableres gennem teambulding og/eller samarbejde under 
analyse og design

• Performance based trust
– Baserer sig på projektsucces. Kan understøttes af rituelle fejringer 

af gennemførte delmål eller demonstration af færdige moduler.
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Kontrakten 
– et sæt spilleregler for samarbejdet

• Fastlægge rettigheder og pligter for alle parter 

• Det er nemmere at blive enige om hvordan 
situationer/konflikter skal håndteres inden man går 
i gang

• Det kan betale sig at få professionel bistand, hvis 
man er uden erfaring

• Der findes en række standarder f.eks. K02 
(http://www.itst.dk/it-styring/standardkontrakter/k02-standardkontrakt-for-lengerevarende-it-projekter)

 Pries-Heje Slide nr. 22Brugerinddragelse

Typiske emner i en kontrakt

• Leverancens omfang

• Levering og installation

• Tidsplan

• Ændringer (kravstyring)

• Priser (også tillægsydelser)

• Betaling (hvornår?)

• Accepttest/ overdragelsesprøve/ 
driftstest

• Vedligeholdelse/garanti

• Misligholdelse

• Øvrige (under-)leverandører 
(håndtering/ansvar for dem og 
deres leverancer)

• Force majeure 

• Rettigheder i forhold til evt. skabte 
produkter

• Tredjemands rettigheder (hvem 
betaler/sikre ret til brug)

• Tavshedspligt

• Overdragelse af licenser eller 
vedligeholdelses forpligtigelser til 3. 
part

• Ændringer til kontrakten

• Konfliktløsning

• Hvor afgøres evt. retssag

• Rettigheder ved ophør af 
samarbejdet

• Kontraktens ikrafttræden og 
varvighed
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Development level
- omsorg eller konstruktion

Konstruktionen af et IT system kræver at ingeniør discipliner 
anvendes, men hvis udviklingsprocessen domineres af 
konstruktionsmæssige hensyn, så er der en betragtelig risiko for 
at nytteværdien i organisationen bliver begrænset. 

Omsorg (Care) er nødvendig for at håndtere den sociale 
kompleksitet:

– Perception: Fælles forestilling om det nye system
• Prototype, forvente ændringer, ændringshåndtering, accepttest, (tidlig) bruger 

uddannelse

– Circumspection : brugervenlighed
• Uddannelse, ændring af arbejdsrutiner, help desk ….

– Understanding : der vil altid være en kaosfase lige efter driftstart 
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Level Romantic view Mechanistic view

Constituting level
A dynamic relationship that 
balances the intention and 
need to collaborate with 
inherent competing interests

Collaboration
Performance measures is implicit 
and based on mutual trust and 
shared interests

Competition
Explicit measures of performance 

Contractual level
Projects involve a 
psychological contract as well 
as a formal, written contract

Trust
Embedded into teams of 
collaboration

Needed to promote creativity and 
mutual learning

(knowledge, identification or 
performance based trust)

(Structural) Control
Embedded into the bureaucratic and 
market dimension of the relationship

Needed to promote decisions and monitor 
progress

(Calculus based trust; rewards/punishment, 
project management and reporting 
procedures) 

Development level
Actual development work 
performed

Care
Perception
(anticipate the new system)
Circumspection 
(make the system easy to use)
Understanding
(the system integrated as a well-
functioning part of the customer 
organization

Engineering
Focus on engineering (the technical 
system)


