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Sammanfattning 

Syftet med forskningen är att ge läsaren en ökad förståelse för genus och 
dess påverkan både för utvecklandet och för användandet av ett 
informationssystem. För att kunna uppnå detta beaktas samhället och 
skillnader hos könen. I samhället finns det normer och etiska angivelser som 
påverkar vårt sätt att vara. I oss själva finns det skillnader i hjärnan mellan 

könen, vilket också påverkar vårt sätt att tänka. Genom att beakta dessa 
skillnader har vi gjort det möjligt att förmedla en kunskap rörande 
genuspåverkan inom informationssystem. 
 
Undersökningen behandlar skillnader i hjärnan mellan kön samt sociologiska 
roller och förväntningar beträffande genus. Detta har också diskuterats med 
en forskare inom det området. Vidare har vi genomfört intervjuer med 

systemutvecklare på två företag för att se hur dessa företag resonerar 
angående genus och kön. Vi har även genomfört användartester på en 
applikation med en blandad grupp studenter för att upptäcka skillnader i 
upplevelser och skillnader i användning mellan kön. Detta leder oss till en 
bred förståelse för betydelsen av genus vid utveckling och användning av 
informationssystem. 
 
I den teoretiska delen kan vi visa att det generellt finns skillnader i hjärnan 

mellan kvinnor och män. Vissa egenskaper förekommer mer hos män medan 
andra förekommer mer hos kvinnor. Vår forskning visar att kvinnor oftare än 
män föredrar informationssystem som ger en utökad upplevelsefaktor. 
Företag vi pratade med reflekterar inte över kön när de sätter samman 
projektgrupper eller ska ta fram en viss produkt. Det finns däremot 
skillnader som kan vara värda att beakta. 
 

Nyckelord 
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Abstract 

The purpose of this research is to give the reader a deeper understanding for 
gender and its impact on information system development and on 
information system usage. To achieve this, we look at differences between 
male and females as well as the society’s role. 
 

In the theoretical part we can clearly observe that there are differences 
between the general man and woman. Sociological aspects and the effects it 
has on the individual are also important to consider. We looked at the society 
in this field to what roles individuals have. We had a meeting with an expert 
in this field to deepen the understanding. The empirical study consists of 
interviews with peoples within information system development but we also 
used information system usage tests where we focus on interaction with the 

software and the people’s thoughts about it.  
 
The result shows that women more often than men prefer if the application 
has some extra design choices to give a deeper experience. The developers 
that we talked to do not exclusively look at gender but we still found that 
gender could be an important factor to consider 
 
Keywords 

Information Systems (IS), Information System Development (ISD), 
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1 Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt en rapport från The Standish Group (Chaos, 1994) lades det i USA 
under ett år ned 81 miljarder dollar på inställda informationssystemsprojekt 
och 59 miljarder dollar på budgetöverstigande projekt. Detta utgör mer än 
hälften av den totala kostnaden för alla programvaruprojekt som samma år 
(1995) var ca 250 miljarder dollar. Enligt samma källa var det endast 16,2 
procent av alla IT-projekt som blev färdiga i tid som höll sig inom budgeten 
och hade den funktionalitet som utlovades. Detta var för ett antal år sedan, 

situationen kanske har blivit något bättre sedan dess. Fortfarande är dock 
riskerna stora riskerna för att IT-projekt ska misslyckas. 
 
Faktorerna som kan styra ett systemutvecklingsprojekt mot ett misslyckande 
är många. Det kan röra sig om brist på kunskap, splittring inom 
utvecklingsgruppen, brister i företagets metoder, brist på ledarskap eller att 
arbetsgivaren inte har tillräcklig kunskap om vad som han/hon vill uppnå.  
 

Utvecklarna behöver i sin tur vara experter inom sitt område, De måste dels 
kunna hantera de angivna kraven och dels kunna analysera vad som 
verkligen behövs för att användarna skall bli nöjda med slutresultatet. Det är 
också här problemet oftast ligger, nämligen förmågan att kunna tolka 
användarnas behov och uppnå deras krav. Men kan denna svårighet 
förenklas med en mer blandad utvecklingsgrupp? Underlättas inte förmågan 
att kunna se problemet från flera perspektiv genom en blandad 

utvecklingsgrupp?  
 
Detta leder oss till granskningen av ett perspektiv som sällan finns med i 
samband med systemutveckling nämligen vilken betydelse genus kan ha för 
utveckling och användning av informationssystem. 
 
Tittar vi på könsfördelningen inom IT är majoriteten män. Hur kan detta 

påverka systemutvecklingsresultatet? Det är allmänt känt att ett aktuellt 
problem måste kunna beaktas från olika perspektiv för att slutresultatet skall 
nå sitt mål. Ett exempel på detta är Hård af Segerstads pyramid: ”The 
Pyramid of Things” (Lind, 2006). Segerstad menade att alla saker i världen 
kan sättas in i en pyramid. Basen av pyramiden består av instrumentella 
saker medan toppen av pyramiden består av konst. 
 
För att systemutvecklingsprojekt skall kunna uppnå ett bra resultat tror vi att 

alla nivåer bör beaktas. Detta skulle medföra att utvecklare måste se på 
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verkligheten utifrån många olika perspektiv eftersom alla vi människor 
uppfattar innehållet i pyramiden på olika sätt. 
 
Det är ett faktum att män och kvinnor tänker och beter sig olika. Dessa 
egenskaper gynnar samhället på olika vis och egenskaperna i sig behövs för 
att samhället skall kunna fungera effektivt menar Dahlström (2006). 

 
Denna tanke antar vi också stämmer inom området för informationssystem. 
Nämligen att skillnader har betydelse vid utveckling och användning av ett 
informationssystem. 
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1.2. Problemdiskussion 
Med tanke på de skillnader som finns mellan feminina hjärnor och 
maskulina hjärnor är det intressant att undersöka vilken effekt detta har vid 
utvecklingen och användningen av ett informationssystem. 

 
Kvinnor är en minoritet inom systemutveckling och en könsmässigt blandad 
grupp borde få ta del av andra egenskaper som inte en könsmässigt oblandad 
grupp får. 
 
Om gruppen är allt för liktänkande eller om ett grupptänkande uppstår kan 
kreativiteten minska Beebe och Masterson (1999). Detta skulle kunna tala 
för en ökad fördel med en blandad grupp sett ur ett genusperspektiv 

  
Hägerfors Ann (1995) tar upp en intressant aspekt rörande projektgrupper: 
En projektgrupp har vissa normer som gruppen i sig skapat, beroende på 
gruppmedlemmarna, dels på företagets normer. Den del av normerna som 
byggs upp av medlemmarna är beroende på individernas egna värderingar, 
övertygelser, attityder och beteenden. 
 

Detta leder oss till följande fråga: 

 På vilket sätt påverkas systemutveckling av olika genus? 

 
Vid utveckling av informationssystem behöver utvecklare forma 
funktionaliteten för att passa de ändamål programmet ska användas till. Men 
utöver den funktionalitet som ska implementeras och som ska fungera 
behövs även användarnas syn på mjukvaran. Vilka är de och vad vill de få ut 
av programmet? Vad ska programmet förmedla till användaren? Finns det 

något mervärde utöver de specifika funktionerna som måste vara med för att 
användaren ska vara helt nöjd? 
 
Om användarnas önskemål ska beaktas vid utformning av programvara och 
med tanke på de skillnader som generellt finns mellan olika människor är det 
intressant att veta hur olika användare upplever programvaran. 
 

 Vad har användare för upplevelser och preferenser vid användning av ett 
informationssystem? 

 
När det talas om skillnader mellan olika kön diskuteras feminina hjärnor och 
maskulina hjärnor och de egenskaper som skiljer dem åt. Finns skillnader 
som har effekt när det gäller användning av applikationer och vilken 
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betydelse har dessa? Användare är kanske i sig inte alltid medvetna om vad 
de gör vad de istället kunnat göra när de använder program. 
 

 På vilket sätt kan skillnader i genus iakttas vid användning av ett 
informationssystem? 

 
Enligt Annika Dahlström (2006) har könen olika egenskaper inte bara som 

man och kvinna utan som helhet. Individer föds med vissa 
attribut/egenskaper. Med detta i tankarna har vi funderat på vilken betydelse 
olika kön och genus har vid systemutveckling och vid systemanvändning. 
 
Det blir genast viktigt att tänka på vad som definierar genus och hur miljön 
och sociala relationer påverkar och formar individer men även vad som 
skiljer generellt mellan könen. 

 

 Hur påverkas genus av miljön? 

Samhället som helhet har förväntningar på oss och även andra människor, 
exempelvis arbetskamrater har önskemål som påverkar oss. Inte minst om vi 
pratar om kön. Vilken betydelse detta har för oss är väldigt svårt att greppa 
men också viktigt för att skapa förståelse. 
 

 Hur påverkar samhällets syn på könsroller individen? 

 
Detta leder till hur tänkandet hos kvinnor och män skiljer sig åt. Tanke på 

dels samhällets påverkan dels andra sociologiska aspekter.  
 

 Vilka skillnader finns mellan kvinnligt tänkande och manligt 
tänkande? 

o etiska principer 

o beteende 

 
Men oberoende av samhällets påverkan finns det skillnader mellan olika 
individer rent biologiskt. Vilka skillnader finns det egentligen mellan 
kvinnor och män och hur yttrar sig dessa skillnader praktiskt. 
 

 Vilka skillnader finns det i hjärnan mellan kvinnor och män? 
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1.3. Frågeställningar 
Utifrån bakgrunden och problemdiskussionen har följande forskningsfrågor 
tagits fram. 
 

Huvudfråga 

 Vilken betydelse har genus för användning och utveckling av 
informationssystem? 

 

 
För att kunna besvara denna huvudfråga behöver vi ta reda på följande 
delfrågor (delfrågorna följer ingen specifik ordning) 

Delfrågor 

1. Vilka skillnader finns mellan kvinnligt tänkande och manligt 
tänkande? 

2. Hur påverkas genus av miljön? 

3. Vilka skillnader finns det i hjärnan mellan kvinnor och män? 

4. Vad har användare för upplevelser och preferenser vid användning 
av ett informationssystem? 

5. På vilket sätt påverkas systemutveckling av olika genus? 

6. På vilket sätt kan skillnader i genus iakttas vid användning av ett 
informationssystem? 
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1.4. Syfte 
Syftet med forskningen är att ge läsaren en ökad förståelse för genus och 
dess påverkan både för utvecklandet och för användandet av ett 
informationssystem. Detta ska kunna öka medvetenheten om vilket 

inflytande genus har vid systemutveckling och systemanvändning.  

1.5. Målgrupp 
Uppsatsen riktar in sig till personer som är intresserade av hur ett 
systemutvecklingsprojekt kan förbättras. Även personer som är intresserade 
att studera de skillnader som finns mellan genus och hur de kan ha betydelse 
i arbetet eller i produkten. 

 
De roller som kommer att få fördel av denna kunskap är alla inom 
systemvetenskap. 
 
Vi hoppas även att kunna nå ut till studenter, som kan använda sig av denna 
kunskap och föra den vidare. Eventuellt att denna C-uppsats inspirerar 
studenter att forska vidare inom ämnet. 

1.6. Förväntat resultat 
Förväntat resultat: 

 Visa att det finns skillnader mellan olika genus 

 Dessa skillnader har betydelse för både utvecklandet och 

användandet av en applikation 

 Hänsyn till detta perspektiv kan förbättra utvecklandet av 
applikationer.  

 Hänsyn till detta perspektiv leder till fler nöjda användare  

 Bättre arbetsklimat  

1.7. Avgränsning 
Vid samhällets påverkan av individer och könsroller kommer vi att utgå från 

den samhällsram som finns i Sverige. 
 
Vi kommer inte att gå in på tekniska metoder för hur man lyckas inom ett 
projekt. Vi kommer heller inte att gå in på filosofiska tankar rörande 
definitioner av verklighet och etik.  
 
Vi har även avgränsat oss från att gå in på djupet av andra kulturer och deras 
betydelse för individen. 
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1.8. Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer en del centrala begrepp som förekommer i rapporten 
att förklaras och förtydligas. Detta för att underlätta förståelsen för det 
aktuella ämnet. Därigenom minskar risken för misstolkningar. Observera att 
beskrivningen av dessa aktuella begrepp inte utgår från någon central 
beskrivning utan syftet är att ange begreppens betydelse i denna rapport.  
 

 Systemutvecklingsprojekt 

Vanligen innebär detta att skapa en kravspecifikation på systemet, 
implementera, testa och driftsätta det. Det handlar om att förstå en 
verksamhet och uppnå det krav som ställs på utvecklandet. 

 

 Angreppssätt 

Beroende på vilket synsätt projektgruppen har, använd en viss metod 
för att lösa det aktuella problemet. Gruppen har med andra ord 
beaktat och analyserat problemet och utifrån detta valt ett 
angreppssätt. 
 

 Normer 

En utvecklingsgrupp har vissa normer som gruppen i sig skapat, 
beroende på gruppmedlemmarna och på företagets normer. 
Normerna ligger som grund för vad som accepteras att göra och vad 
som inte accepteras (Hägerfors Ann, 1995). 
 

 Oblandad grupp 
En grupp som består, just som namnet anger, av en oblandad grupp 
som samarbetar under ett projekt (gruppmedlemmar med samma 
bakgrund och som delar samma tankar). Begreppets syfte är relaterat 
med att kunna se på ett projekt från olika perspektiv för att kunna 
lyckas. Vi använder detta begrepp för att beskriva om gruppen består 

av bara män eller kvinnor. 
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 Blandad grupp 

Motsatsen till oblandad grupp. Vi använder begreppet för att 
beskriva en grupp bestående av en mix av män och kvinnor. 

 

 Genus 
Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, den 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de 
föreställningar, idéer och handlingar som formar människors sociala 
kön. (Nationalencyklopedin.2007) 

 

 Ensidigt tänkande  
Hänvisar till en projektgrupp som arbetar inom en oblandad 
utvecklings grupp vilket leder till ett ensidigt tänkande. Med andra 
ord antyder begreppet att individerna ifråga uppnår alltför 
likasinnade tänkande. 

 

 Samhällsramar 

Med samhällsramar menar vi de accepterade sociala relationerna för 
ett visst samhälle. 
  

 Co-design 

Fokuserar den process där olika perspektiv och kompetenser vävs 
samman i nya produkter, organisationer och företag. Det innebär ett 
erkännande av att olika aktörsgrupper involveras i designprocesser 
och att verksamheter och IT-system behöver samskapas.(Högskolan 
i Borås definition på Co-design, 2007) 
 

 Värderingar 

Grundläggande uppfattningar om vad som är bra eller dåligt, rätt 
eller fel. (Hägerfors Ann, 1995) 
 

Figur 1: 

Värderingar (Hägerfors Ann, 1995) 
 

 

 

 
Värderingar 

Övertygelse 

Attityd 

Beteende 
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2 Metod 
Detta avsnitt beskriver den metod som använts vid arbetetsgenomförande. 
Valet bygger på tillvägagångssättet som beskrivs i Kunskapsprojektering 
Goldkuhl (2001), uppsatsens problemdiskussion och de forskningsfrågor 
som angivits. Alla dessa faktorer har varit metodbestämmande. 

2.1. Kunskapskaraktär 
Nedan redogörs för det kunskapsbehov som identifierats och val för 

genomförandet av denna uppsats.  
 

Kunskapsbehov Kunskapskaraktär 

(H) vilken betydelse har genus för 

användning och utveckling av 

Informationssystem 

 

Förståelsekunskap 

 

 

 

 
(H) Vilken betydelse har genus för användning och utveckling av 

Informationssystem? 
I denna fråga vill vi ta fram en förståelsekunskap. Kunskapen är inriktad på 
genusperspektivet och dess påverkan under utvecklingsprocessen samt 
vilken betydelse genusperspektivet har vid användandet av en mjukvara. Vi 
vill skapa en förståelse av denna fråga genom att beakta andras 
forskningsresultat inom samma område samt resultatet av våra egna 
undersökningar. 
 

Varför förståelsekunskap? 
Vårt syfte är att ge en förståelse för genus inom systemutveckling och vid 
användning av informationssystem. Vi vill kunna ge en ökad medvetenhet 
om fenomenet. Eftersom det är svårt att mäta de tankar systemutvecklare har 
och hur användare resonerar vill vi försöka skapa en förståelse. 

2.2. Vetenskapsfilosofi 

2.2.1. Perspektiv 

”Att betrakta studieobjektet utifrån ett visst förhållningssätt” 
Perspektiv anses fungera som en utredares lins mot verkligheten. Utredaren 
tolkar verkligheten utifrån det aktuella perspektivets sanningar/principer. Ett 
tydligt exempel på detta är att beroende på vilket perspektiv utredaren ifråga 
väljer, kan det aktuella problemet som granskas få olika betydelser. Syftet 
med perspektivanalysen är att kunna ange vårt egna synsätt på det aktuella 
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problemet. Detta ger läsaren en djupare förståelse för hur vi har angripit 
problemet.  
 
Hermeneutik 
Vi har generellt ett hermeneutiskt synsätt för att bedriva vår forskning. Vi 
bygger på tron att vetenskap uppnås (för vårt fenomen) genom att skapa en 

förståelse för den mänskliga handlingen och helheten, med insikt i dess 
bakomliggande mening. Detta uppnås genom samtal med människor rörande 
det fenomen vi studerar kombinerat med teorier och resultat från tidigare 
gjord forskning. Vi vill bygga upp en förståelsekunskap som kan förmedlas 
till vår målgrupp. 
 
Eftersom vi vill förstå varför utvecklare resonerar som de gör och varför 

användarna använder system på sitt sätt passar detta inom ett hermeneutiskt 
perspektiv. 
 
Ontologi 
Vi anser att fysiska ting existerar även när vi inte betraktar dem.  
Vår sinnesbild eller förnimmelse av fysiska ting bekräftas av att andra 
individer också upplever samma bild av ett objekt. Siffror och idéer existerar 
på ett annat sätt inom våra tankar. Även om de inte är fysiska objekt i sig 

som vi kan se, existerar de i tanken. 
 
Denna forskning fokuserar på kön och genus inom systemutveckling. 
Genom att betrakta ett fysiskt ting (vår granskning), där vi känner en 
förnimmelse över den tes vi har inom vår granskning. Genom att bekräfta 
vår förnimmelse i den teoretiska och empiriska undersökningen så får vi 
fram en gemensam bild av verkligheten. 

 

2.2.2. Syn på kunskap 

Världen är inte oberoende av vårt medvetande utan idéerna är en del av 
världen. Alltså att samhället byggdes upp av idéer och att världen inte är 
oberoende av vårt medvetande. Världen i sig kan driva människan att bygga 
upp sin kunskap efter idéer och mentala föreställningar baserade på den 
värld hon betraktar.  

 
Detta kan leda människan till teorier, hypoteser och föreställningar som i sin 
tur leder till en djupare förståelse.  
 
Enligt ett induktivt forskningssätt baseras kunskapen på världen så långt den 
är känd medan ett deduktivt sätt inte nödvändigtvis behöver stämma med 
verkligheten. Detta genom att den bara behöver anses som internt logiskt 
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sammanhängande. Vi är av den tanken att båda synsätten måste beaktas vid 
vår forskning. Detta för att vi ska kunna komma framåt med våra teorier. 

2.2.3. Forskningsstrategi 

Här beskriver vi generellt vilken roll teorin respektive empirin kommer att 
ha under arbetets gång. 
 

Vi grundar vår kunskap på andras, detta beskriver vi i det teoretiska kapitlet i 
uppsatsen. Vi tar också del av publicerad forskning om hjärnan och 
användning och utveckling av informationssystem. Vi betraktar detta ur ett 
genusperspektiv och tar del av de teorier som finns inom genusforskning 
med relation till informationssystem. 
 
Vi behöver också göra undersökningar genom intervjuer för att se hur 

företag i dag ser på saken. Denna granskning kommer att leda till en bättre 
förståelse av företagets syn på vårt fenomen.  
 
Användare av informationssystemen kommer att intervjuas och testas i 
användartester för att kunna bedöma betydelsen av genusets roll vid 
användning av systemen. Självfallet så påverkas den aktuella rollen av 
samhället.  

 

Teorins roll 

Genom att studera ett aktuellt fenomen skapar man kunskap. Denna kunskap 
kan sedan användas till att fastställa en teori. Genom att ta del av litteratur 
och andra vetenskapliga artefakter kan vi skapa oss en bra grund till en 
teoretisk referensram. 
 
Vår forskning består delvis av att granska aktuella vetenskapliga resultat 

som berör det fenomen som vi beaktar. Dessa blir sedan en bra grund att 
utgå från och leder i sin tur till möjligheten att dra egna slutsatser, rörande 
den kunskap vi sammanställt som relevant. För att kunna uppnå detta måste 
vi fördjupa oss i ämnet för att kunna bedriva vår aktuella forskning, och för 
att skapa teorier. 
 
Genom att utgå från vetenskapligt material, säkerställer vi att vår teori 

bygger på verkligheten (den allmänt accepterade verkligheten) 
  
Empirins roll 

Den empiriska studien är givetvis av stor vikt. Det är utifrån empiriska 
studier som vi kan säkerställa att de teser vi har haft rörande vårt fenomen 
stämmer överens med verkligheten. Detta i sin tur kan leda till ett allmänt 
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erkännande från den aktuella målgruppen som kan använda sig av vår 
forskning för att förbättra sina projekt 
 
Vår empiri är ett effektivt verktyg då vi tolkar, argumenterar och drar 
slutsatser till våra aktuella teser som byggs upp av den teoretiska basen. 
 

Empirin kommer att beskriva situationer hos utvecklare och hos användare 
av informationssystem ur ett genusperspektiv. 

2.3. Insamlingsmetoder 
I detta avsnitt anger vi hur vi samlat in och behandlat den information som 
vår studie bygger på.   
 

2.3.1. Litteraturstudie  

Vi samlar information från litteratur och vetenskapliga rapporter som berör 
vårt fenomen. Den litteratur som granskas består av erkända författare inom 
området vilket förstärker vår trovärdighet. Följande punkter uppnås under 
litteraturstudien: 
 

 Källor granskas kritiskt  

 Litteraturen består av erkända författare inom den akademiska 
världen  

 Förstärker det insamlade materialet inom litteraturstudien genom en 

empirisk undersökning  
 

2.3.2. Empirisk undersökning 

För att kunna väga upp vår kunskapssamlande rörande de skillnader som 
finns mellan hjärnorna mellan olika genus, har vi intervjuat Annika 
Dahlström (professor i neurobiologi och författare till boken ”Könet sitter i 
hjärnan”).  

 
Vi har också utfört ett antal intervjuer med företag som har inriktat sig på 
systemutveckling. Detta för klargöra hur situationen ser ut på dessa förtagen. 
Denna datainsamling kan sedan i sin tur användas till att bedöma betydelsen 
av genus vid utveckling och användning av en mjukvara. För att uppnå detta 
görs även användartester och intervjuer med slutanvändare.  
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2.3.3. Analysmetod 

Eftersom forskningsstudien är övervägande kvalitativ kommer en tolkning 
av information att behöva arbetas fram stegvis, parallellt med sökandet efter 
mer information. Detta sätt kommer även att styra vår fokus på 
informationssökande parallellt med analysen. Vi måste tänka på betydelsen 
av våra resultat och om de är hållbara eller behöver kompletteras för att vara 

representativa. 
 
Analysen riktar sig mot förenklingar och uppdelningar av den empiriska 
informationen medan vår tolkning kommer att bedöma sammanhangen och 
titta på det empiriska materialet med olika perspektiv. 
 
Allt vi genomför i våra empiriska undersökningar behöver vi spara i dess 

ursprungliga form. Detta gör att vi kan gå tillbaka och undersöka delar i sitt 
rätta sammanhang. Detta är en anledning till att vi spelat in alla intervjuer på 
band. Det vi identifierat i det teoretiska materialet kommer vi att jämföra i 
våran empiriska undersökning.  
 
Beträffande användartester undersöker vi allt som sägs under intervjuer eller 
sker under användartester utan att gå direkt till de saker som den intervjuade 

tycker är viktigt. Det är inte säkert att personen är medveten om vad den gör. 
 

2.4. Presentationsmetod 
Resultatet presenteras med hjälp utav en PowerPoint presentation. Det som 
har tagits upp under presentationen är följande: 

 Litteraturstudiens resultat  

 Det emiriska resultatet  

 Slutsatser  
 

Under presentationen använde vi oss av egna framtagna grafer vi fått fram 
under användartesterna (se s69) detta för att tydligt visa vårt 
forskningsresultat  
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2.5. Utvärderingsmetod  
Utvärderingsmetoden går ut på att vi vill validera den data vi samlat in och 
bedöma kvalitén ifall den har brister och utvärdering av analysen. 
 

Genom att vi utför en kvalitativ undersökning bidrar det till en del 
tolkningar. Exempelvis där den intervjuade inte styrs hårt och resultatet är 
mer öppet för tolkningar än om studien vore strikt kvantitativ. Vi måste 
också tänka på att tolka resultatet rättvist utan att påverka det med egna 
värderingar. 
 
Ett viktigt kriterium på kvalité är enligt Staffan Larsson (Starrin och 
Svensson, 1994) ett Heuristiskt värde. Detta innebär att den kvalitativa 

forskningen ska ge läsaren nya aspekter att se verkligheten på. 
 
Vid den empiriska undersökningen utgår vi från fler än en källa. Detta kallas 
för triangulering. Staffan Larsson menar att samstämmigheten mellan 
källorna blir ett tecken på validitet (Starrin och Svensson, 1994). Vi måste 
även beakta om våra tolkningar av resultaten har förankring i verkligheten 
och är en rimlig tolkning. 

 
En annan aspekt är att det vi ger ska gå att koppla till praktisk nytta, att det 
ska ha en betydelse i verkligheten. Vi vill alltså att den förståelse och 
tolkning som vi ger går att användas i praktiken, kanske också leder till en 
ökad förståelse mellan människor (Starrin och Svensson, 1994). 
 
Utvärderingen av undersökningen behandlar följande kriterier beskrivna med 

utgångspunkt från Staffan Larsson (Starrin och Svensson, 1994): 
 
Perspektivmedvetenhet 
Innebär att vi redovisar forskningsläget och arbetar utifrån de tolkningar som 
gjorts för att närma sig det vi vill tolka. Det är också viktigt att vi förmedlar 
våra perspektiv. 
 
Intern logik 

Detta menar vi ska ligga som kontroll på att alla delar som beskrivs är 
kopplade till helheten av undersökningen. 
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Etiskt värde 
Detta handlar om visad omsorg och moral om det som studeras och till 
berörda parter. Men det handlar även om hederlighet mot forskningen. 
 
Innebördsrikedom 
Hur gestaltas innebörden av studien? Framgår innebörden av tolkningar 

tydligt? 
 
Struktur 
Här värdesätts en bra struktur av arbetet. Detta innebär att det finns en bra 
överskådlighet och förenklingar där det behövs. Resultatet ska ha en så 
tydlig och enkel nivå som det går utan att innebördsrikedomen stryps. 
 

Teoritillskott 
Handlar om hur väl det går att relatera studien till tidigare teorier och om 
resultatet kan leda till förändringar i teorin eller till teoritillskott. 
 
Heuristiskt värde 
Till vilken grad läsaren kan ta del av nya aspekter av verkligheten. 
 
Konsistens 

Delarna bygger upp helheten enligt ett hermeneutiskt perspektiv. Kriteriet 
innebär att alla delarna visar mot samma helhet. Detta är dock inte fallet 
alltid och det krävs en bedömning av varje fall för sig. 
 
Pragmatiska kriteriet 
Detta handlar om värdet som forskningen har i praktiken. Eftersom det 
handlar om att skapa förståelse kommer detta kriteriet att handla om hur 

förståelsen kan ligga till grund för användning i praktiken. 
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3 Relation mellan olika teoriområden 

3.1. Områden 
De områden som berörs i teorin är kognitiv psykologi, sociologi, genus, kön, 
och informationssystem som informationssökning och systemutveckling. 

3.2. Relationer 
Den koppling som finns mellan de olika områden är följande: granskningen 
av kognitiv psykologi ger oss ett klarläggande av vilka skillnader det finns 

mellan olika köns hjärnor. Samt behandlar vi de sociologiska aspekterna och 
samhällets påverkan på individen. Vi kopplar detta vidare till arbete inom 
systemutveckling och användning av informationssystem. Där går vi in på 
kunskapsarbete respektive informationssökning. 
 
Dessa teoretiska delar ligger som grund vid empirin som belyser både 
systemutveckling och användandet av system ur ett genusperspektiv. 

 
 
Figur 2: Relationer mellan teoriområden 
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4 Hjärnan ur ett genusperspektiv 

4.1. Inledning 
De flesta kvinnor och män skiljer sig åt i hjärnans uppbyggnad och funktion. 
Dessa skillnader kan ha en betydelse hur informationssystem utformas och 
hur de upplevs. I denna del anger vi skillnader mellan genus, detta gör vi 
genom att beakta hjärnans uppbyggnad. Delar av denna studie har vi baserat 
på en intervju med Annika Dahlström forskare bland annat inom 
neurovetenskap på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

4.2. Evolution 

Logiken bakom orsaken till de olika egenskaperna hos könen går att se i 
historien. För att börja någon stans kan man se över när vi människor 
utvecklades från Homo sapiens till det modena människan för ca 100 000 år 
sedan. Livet var betydligt tuffare än vad det är idag, en värld med farliga 
fiender, livshotande djur och svält Dahlström (2006). 
 

Då var det en fördel om männen kunde ingripa med snabba och auktoritära 
beslut. Man kan säga att härskargenerna som vann själva kampen om 
genetisk överlevnad har fortfarande avsatt sitt spår idag i den manliga typen 
av hjärna Dahlström(2006). 
 
För kvinnor har evolution inneburit utvecklandet av mekanismer som skall 
säkerställa att barnen överlever. Detta kan man även tydligt se i djurvärlden. 

De kvinnliga individerna som har haft ett beteende som skyddar barnen har 
därigenom getts möjlighet att föra sina gener vidare. Anpassningen har 
skiftat genom historiens förlopp, och har skilt sig beroende på hur samhället 
såg ut. Bara genom beakta historiens förlopp går det att tydligt se generella 
drag över olika egenskaper hos könen Dahlström (2006).  
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4.3. Forskningen får en ny syn på könsfrågan 
De vetenskapliga resultat som publicerats under de senaste 10-15 åren och 
som Annika Dahlström (2006) har beaktat visar tre väsentliga delar: 
 

1. Det finns avgörande skillnader mellan merparten kvinnor och 
merparten män i uppbyggnaden av hjärnan, dessa skillnader ses 
inom morfologi, biokemi och fysiologi. 

 
2. Det finns många individer vars personlighet ligger någonstans 

mellan kvinnligt och manligt, trots yttre könsattribut. 
 

3. Dessa skillnader i hjärnan borde få inflytande på våra personligheter, 

prioriteringar, sätt att tänka eller intelligensprofiler. Det skulle vara 
egendomligt om de inte påverkade våra liv med tanke på de 
morfologiska och fysiologiska skillnaderna i hjärnas struktur och 
dragningen av nervbanor. 

 
I den statistik som finns syns det tydligt att vissa egenskaper 
förekommer mer hos män medan andra förekommer mer hos 

kvinnor. Sedan har vi alla människor olika grader av kvinnliga och 
manliga egenskaper eller begåvningar. En stor del av befolkningen 
har rätt mycket av bådadera. Det finns män med kvinnliga hjärnor 
och kvinnor med manliga hjärnor. Det finns alltså fenminina män 
som har kvinnliga egenskaper och vice versa. 
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4.4. Den nya hjärnan 
Reptilhjärnan är själva basen för det livsuppehållande programmet hos 
individen. Under utvecklingens gång har denna del byggts på av den nya 
hjärnan. Den nyare hjärnans ansvarsområde är bland annat alla medvetna 

processer; inlärning, socialt liv, konst, sporter, kreativitet, planering, politik 
och empati. Känslor är en del av den nyare hjärnan men initieras i 
reptilhjärnan. (Dahlström, 2006) 
 

Vid en klassificering av hjärnorna finns det en typ av beteende som värnar 
om livet, levande varelser, natur, djur, miljön och ser dessa som viktigt och 
prioriterar dessa. Det andra i klassificeringen prioriterar saker som, pengar, 
skapa raketer så vi kan flytta ut i rymden och kolonisera andra planeter. 

Detta menar Annika Dahlström¹ är de extrema sätten att tänka och att det 
däremellan finns mellangrupper och folk som har lite av båda. 
 
Det första sättet är vanligare hos kvinnor men finns även hos män likaså är 
det andra sättet vanligare hos män men finns även hos kvinnor. Dahlström¹ 
menar att det inte är rätt att säga att det är en könsuppdelning och inte heller 
en genusuppdelning. Utan att det är olika hjärntyper och olika tankesätt. 

 

Manliga respektive kvinnliga hjärnstrukturer 

Redan under fostertiden i magen tar själva utvecklingen olika steg beroende 
på könet. Hjärnans struktur skiljer sig beroende på kön. Det finns givetvis 
undantag där kvinnor har en mer manlig hjärna och vice varse, detta kan 
också kallas adrenogenitala syndromet (Dahlstöm, 2006). 
 

Den maskulina och feminina hjärnstrukturen  

Forskarna vet mer om maskuliniseringen av den mänskliga hjärnan än 
feminiseringsprocessen. Orsaken till detta är att feminiseringsprocessen är 
svårare att studera (Dahlstöm, 2006). 
 
Det finns specifika developmental windows som styr maskuliniseringen av 
hjärnan. Under utvecklingsprocessen ser man att ett utvecklingssteg har 
skett. Motsvarande utvecklingsfönster för feminisering har man inte funnit 

hos den feminina hjärnas utveckling, utan här verkar processen ske mer 
gradvis utan några steg (Dahlstöm, 2006). 
 
 
¹ Annika Dahlström forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, intervju 
2007 
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Kvinnor har en mer utvecklad prefrontal cortex (Där upplevelser 
medvetandegörs, så att det lustfyllda kan uppsökas och det olustfyllda 
undvikas). Det har återigen med testosteronnivåer i yngre åren att göra 
Dahlström (2006). Männen vill utforska, tänja på gränserna utan att tänka på 
konsekvenserna. Konsekvenstänkandet utvecklar flickor 2 år innan pojkar 
gör det Dahlström¹.  

 
Människan behöver två steg i sin maskuliniseringsprocess. Detta sker i 
separata utvecklingsfönster. Det första fönstret sker under ca 6-8: e veckan 
av graviditeten. Den andra perioden av maskuliniseringen sker utanför 
moderns livmoder, och äger rum de första veckorna efter födseln (Dahlstöm 
, 2006). 
 

Hur feminiseringsprocessen går till är oklart. Men när det gäller feminisering 
tycks det krävas en jämn basal insöndring av östrogen från flickan själv 
(Dahlstöm 2006).  
 
Det som krävs för att feminiseringen skall äga rum är dels östrogen från 
flickan själv och dels att hon har två fungerande X-kromosomer (flickor som 
endast har en X-kromosom har Turners syndrom) (Dahlstöm 2006). 
 

Det kan även förekomma att en normal flicka i sin mammas livmoder blir 
utsatt av testosteron från mamman. Samtidigt som hjärnan feminiseras av 
östrogenet. Detta leder till att flickan kommer att bli både feminiserad och 
maskuliniserad. Detta kan ske enligt Dahlström (2006) i mer eller mindre 
grad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¹ Annika Dahlström forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, intervju 
2007 
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Olikheter i anatomi   

För att ta ännu ett steg i granskningen mellan aktuella skillnader i 
egenskaper mellan genus, tittar vi på skillnader i anatomin. I dagens 
forskning har vetenskapsmän och kvinnor identifierat många anatomiska 
detaljer i hjärnan som skiljer merparten män och merparten kvinnor åt.  
 

Dahlström (2006) tar upp vilka anatomiska strukturer som är statistiskt olika 
hos könen. Den första strukturen som har visats skilja sig åt mellan könen är 
hjärnbalken (som innehåller miljontals nervförbindelser mellan hemisfärerna 
hos den nya hjärnan). Strukturen är tjockare (främst i de bakre delarna) hos 
kvinnor jämfört med män Dahlström (2006).  
 
Denna upptäckt, angav många forskare, kan beskriva en biologisk skillnad 

mellan könen i just hjärnan skriver Dahlström (2006). Enligt Dahlstöm fick 
de mycket kritik av samhällsvetarna som angav att detta kan vara samhällets 
påverkan på könsroller dvs omgivningens påverkan kunde orsaka dessa 
skillnader. 
 
Forskningsgruppen som arbetade inom detta område medgav att samhället 
har en stor påverkan på individen ifråga. Detta kanske kunde vara en tänkbar 
förklaring på den fysiska skillnaden hos hjärnans struktur. De gjorde om 

testet men gjorde det i stället på foster. Med hjälp utav magnetresonas 
imagin (MRI) som inte skadar vävnaden genomfördes testet. Det framkom i 
studien att för foster runt 6–7 månaders upptäcktes denna fysiska skillnad 
mellan pojkfoster och flickfoster. Detta påvisar att det fanns en statistisk 
skillnad redan som foster, innan samhället hade en inverkan på individen 
(Dahlstöm 2006). 
 

År 1999 i tidskriften Medikament publicerade Läkartidningen en kritisk 
översikt över de forskningsresultat, som var publicerade angående 
könsskillnader i hjärnan Hamberg (2000). Artikeln i läkartidningen 
hänvisade till undersökningen med MRI tekniken Bishop och Walsten 
(1998) där det inte funnits några säkra skillnader mellan män och kvinnor 
beträffande hjärnbalkens storlek. Vissa studier angav dessa statistiska 
skillnader andra inte (Dahlstöm 2006).  

 
Orsaken till detta kan bero på urvalsgruppen. Dahlström (2006) refererar till 
de rapporter som kom för några år sedan från ett internationellt håll. Den 
visade att homosexuella män och heterosexuella män är fysiskt olika i 
hjärnan. Homosexuella män hade liksom heterosexuella kvinnor en tjock 
bakre hjärnbalk. Detta gällde även omvänt dvs. homosexuella kvinnor 
tunnare hjärnbalk än heterosexuella kvinnor. Där hade det inte tagits någon 
hänsyn till vilken grad en persons hjärna var maskuliniserad eller 

feminiserad under fostertiden (Dahlström 2006). 
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Vid en internationell konferens vid Karolinska institutet i maj 2005 visades 
nya resultat som befäste uppfattningen att maskuliniserade hjärnor har en 
tunnare hjärnbalk speciellt i bakre delen, än en feminin hjärna. I flertal nya 
artiklar som behandlar skillnader mellan genus anger de att granskandet av 
partnerpreferenser bör göras av försökspersonerna för att kunna tolka 
resultatet rätt anger Annika Dahlström (2006). 

 
En annan skillnad som finns i hjärnas uppbyggnad mellan kvinnor och män 
är vid hypotalamus som ingår i den gamla hjärnan (reptilhjärnan) Det är där 
de automatiska funktionerna finns. I hypotalamus finns det flera grupper av 
nervceller (kärnor) som är helt olika mellan de flesta kvinnor och de flesta 
män. Skillnaden som finns är delvis att kvinnorna har en större nucleus 
suprachiasmaticus som föredrar män än heterosexuella män. På senare tid 

har man inom forskningen även upptäckt att nervcellskärna i hypotalamus 
tycks ha med partnerpreferensen att göra (Dahlström 2006). 
 
För att förtydliga skillnaderna i hypotalamus: Eftersom nervcellgrupperna i 
hypotalamus är olika hos merparten män jämfört med merparten kvinnor 
innebär detta att informationsöverföringen, innervationen från hypotalamus 
till vår medvetna hjärna är olika mellan könen. Det vore orimligt att dessa 
skillnader inte skulle influera själva hjärnans cortex och vårt sätt att tänka 

(Dahlström 2006). 
 
Dahlström (2006) anger att det har förekommit undersökningar med så 
kallad fMRI (funktionell MagnetResonans Imaging) som visar vilka 
hjärnbarksområden som är aktiverade när vi utför en viss uppgift. I 
undersökningarna har det visats hur vi använder vår hjärna och hur olika vi 
kommunicerar.  

 
Forskningen visar att kvinnliga hjärnor oftast arbetar med båda 
hemisfärerna, medan manliga hjärnor främst använder enbart vänster eller 
höger hjärnhalvan (beroende på om man är höger- eller vänsterhänt) 
(Dahlström 2006).  
 
En annan intressant aspekt som Dahlström (2006) tar upp är en undersökning 

där de främsta studenterna från båda könen skulle lösa ett svårt 
matteproblem. Resultatet gick lika väl oavsett kön fast de duktiga flickorna 
använde mindre hjärnvolym för den aktuella uppgiften än pojkarna. Men 
detta gällde endast när det matematiska problemet var av praktisk art. Om 
det gällde att konstruera abstrakta former visade det sig att pojkarna hade 
försteg. Män har även statistisktmässigt sett en klar överlägsen förmåga när 
det gäller att hantera tredimensionella former och rotera objekt i tanken 
Dahlström (2006). 
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Beteendeforskare har studerat hur skillnader i geografiska beskrivningar och 
i läsandet av kartor förekommer mellan könen (Dahlstöm 2006). Kvinnor 
använder sig mest av kartan så att den stämmer överens med omgivningen 
och riktningen (detta gör även homosexuella män). Män behöver generellt i 
samma utsträckning inte göra detta utan de roterar kartan i sitt inre. Likadant 
finns det skillnader mellan hur vägbeskrivning ges mellan könen. ”Männen 

anger kilometer västerut och sedan tag avtagsväg mot norr”, kvinnan 
använder mer i sin beskrivning relaterat till byggnader, affärer, brevlådor i 
omgivningen Dahlström (2006). 
 
Intelligensskillnader mellan könen  

Dahlström (2006) tar också upp de forskningsresultat som genomförts 
rörande IQ-tester mellan könen. Sedan 1950-talet försökte forskare 

undersöka intelligensen mellan kvinnor och män (D. Wechsler var bland de 
mest framstående inom detta område för denna typ av forskning) Dahlström 
(2006). Runt 1970- talet utfördes många fler vetenskapliga undersökningar 
rörande intelligensen mellan genus Dahlström (2006). Testerna visade oftast 
att männen hade bättre resultat än kvinnorna, hur kommer detta sig?  
 
Dahlström (2006) tar upp en sammanställning som gjordes av IQ-tester på 
1900-talet: Fler kvinnor än män låg på omkring IQ 100 (dvs. fler kvinnor än 

män låg på medelintelligens). Däremot låg det fler män än kvinnor över den 
normala intelligensnivån. Kortfattat sagt visar resultatet att det finns både 
mer underbegåvade och mer överbegåvade män än kvinnor (därmed inte sagt 
att det inte finns kvinnor med mycket hög intelligens, men de är få i 
jämförelse med männen) (Dahlström 2006). 
 

Vad är mannen statistiskt sett bättre på än kvinnan? 

Under den forskning som gjorts har det visats att de flesta män har klart 
överlägsen förmåga till tredimensionellt, stereologiskt tänkande (förmågan 

att fritt rotera en volym för sin inre syn och tolka den rätt). Dahlström (2006) 
har här utgått efter en undersökning mellan olika folkgrupper kön och 
kognition (1992).  Män har även en överlägsenhet till att läsa kartor och hitta 
rätt genom att se kartan inför sin inre syn. Dessutom är män överlägsna 
gällande abstrakt tänkande Dahlström (2006).  
 
Männen är också bättre på fokuserande seende (övertag kasta pil, skjuta 

pilbåge, vapen). Detta har att göra med att männens seende är just 
konstruerat för ett fokuserat seende Dahlström (2006). Tar vi en titt på den 
statistik Dahlström (2006) anger är det dessutom en manlig egenskap att 
kunna fokusera hela sin uppmärksamhet på en uppgift och stänga ute alla 
störningsmoment.  
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Vad är kvinnan statistiskt sett bättre på än mannen? 

En feminin egenskap är att kunna fokusera på flera saker samtidigt. Det har 
bland annat gjorts en intressant studie som visat att kvinnorna kan lyssna på 
två saker från båda öronen och uppfatta vad som sagts i både det högra och 
vänstra örat. Medan en man som utför samma experiment inte har förmågan 
att uppfatta vad som sagts i båda öronen utan klara bara av att fokusera på 

orden i ena örat säger Annika Dahlström¹. 
 

Kvinnorna är bland annat överlägsna på verbal kommunikation och 
språkbehandling. Kvinnorna är också mer detaljerade i sitt tal rörande 
beskrivningar och dylikt. Män är oftast mer telegramlika i sitt tal. En 
kortfattad adekvat information räcker för honom Dahlström (2006). 
 

Kvinnor kan genom sina känsliga inneröron fånga upp mer ljud, tyda 
nyanser av tal bättre och genom sitt vida synfält medför detta till en bättre 
förmåga att uppfånga händelser i omgivningen än männen (Dahlström 
2006). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¹ Annika Dahlström forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, intervju 
2007 
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5 Sociologisk påverkan 

5.1. Inledning 
I denna del kommer inriktningen att ligga vid könsroller och samhällets 
påverkan på dessa roller. 
 
Som nämns under kapitlet hjärnan, finns det en del biologiska skillnader som 
kan ha en betydelse för systemutveckling. En annan viktig aspekt är 
samhällets påverkan på individen.  
 

I boken Hamnen i Tripoli av Hjerpe (1998) anges det en bild av hur stor 
påverkan kulturen har på det arbete som skall utföras (inriktningen ligger vid 
affärsmässiga grunder i utvecklingsländer). Ett roligt exempel på just hur en 
aktuell kultur påverkar arbetet är när en svensk ingenjör hade fått uppdraget 
att förnya hamnen i Tripoli och han gick för att ta kort på det aktuella 
markområdet. Det dröjde inte länge förrän det kom civilklädda poliser för att 
leda honom till en bekväm plats i fängelset. 
 

Gripandets orsak var att fotografering var förbjuden. Detta kunde sedan 
redas ut av ingenjörens uppdragsgivare, hamnchefen, och svensken fick efter 
detta besök förtur när han skulle förnya sin personals visum på poliskontoret. 
Det var nämligen samma polis som hade vaktat ingenjören under 
fängelsebesöket som också fanns på plats på viseringskontoret.  
 
Detta var ett kort beskrivning av hur stor skillnaderna mellan olika 

samhällen kan vara och detta i sin tur påverkar individerna som växer upp 
där.  
 
Förutom samhällets påverkan på olika roller påverkas individer av 
gruppklimatet och företagsklimat. Eftersom grupprocessen har en stor 
påverkan på själva arbetsklimatet i en projektgrupp har detta en stor 
betydelse för att arbetet skall bli effektivt och roligt. 

5.2. Samhällets påverkan 
Charles H. Cooley (1981) anger att en individ inte kan betraktas utan att se 
över helheten. Han ser det mänskliga livet som en helhet. Där individen och 
samhället är i själva verket två aspekter av den aktuella helheten. Han menar 
att individen formas genom iteration med omgivningen. Detta betyder i stort 
sett att samhället och individen ifråga påverkar varandra och utan varandra 

så finns det ingen direkt helhet. 
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För att utgå från Cooley (1981) så anger han följande: individen inte kan 
skiljas från den mänskliga helheten utan är en levande medlem av den och 
får sitt liv från helheten genom social och ärftlig överföring. Därmed anger 
han att individen ifråga är påverkad av uppväxten (där också samhällets 
normer och etik avspeglar sig), den sociala omgivningen och ärftliga 
faktorer. Cooley anger att vi borde jämföra samhället och individen som en 

levande helhet. Där innehållet består av olika medlemmar.  
 
Cooley (1981) menar att samhällets olika mönster inte är något som står 
skrivet i sten utan samhället kan jämföras med en levande organism som 
ständigt förändrar sig. Förändringen kan ske antingen genom olika 
samhällsgrupper (partier, politiska debatter mm) eller genom individuella 
åtaganden som i sin tur påverkar samhället Detta påverkar självfallet vårt 

aktuella synsätt på tillvaron Cooley (1981). 
 
Vi tar ett exempel från Cooley (1981): Ett universitet (som är en av de 
organiska helheterna som finns i samhället) består av studenter, lärare och 
olika tjänstemän. Varje medlem är beroende av de övriga på ett eller annat 
sätt. Där av bildas det gemensamma livet Cooley (1981). Beroendet finns av 
varandra och det organiska synsättet betonas just individens värde och 
helhetens enhet, med andra ord kompletterar de varandra. Detta betyder att 

individen ifråga påverkas och gör honom bunden till den helhet som han är 
medlem i Cooley (1981). 

5.3. Olika roller 
I början av 1900-hundradet ansågs det att kvinnan hade förbestämda sociala 
roller i samhället Powell (1999). Det grundades mycket på att ta hand om 

familjen. Detta kom att ändras under 1920-talet, där kvinnan började jobba 
mer och tillbringade mindre tid på att uppfostra barnen Powell (1999).  
 
I samhällsuppbyggnaden idag har kvinnor en stor möjlighet att söka sig till 
vilket jobb hon vill. Detta tyder på att samhällets har kommit underfund med 
att personer ska bedömas individuellt och inte som grupp Powell (1999).  
 
Behovet mellan samhället och dess olika grupper kommer alltid vara sådan 

att de påverkar varandra. Detta i sin tur betyder oftast att individen ifråga 
anpassar sin roll beroende på vad som förväntas av samhället eller 
organisationen (gruppens iteration, klädkod, beteende inom gruppen) Powell 
(1999).  
 
Om gruppen ifråga har för stark sammanhållning (utvecklandet med samma 
grupp under en längre tid, eller andra faktorer) finns risken för att rollerna 
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inom utvecklingsgruppen anpassas för att vara de andra medarbetarna till 
lags Hägerfors (1995). 

5.4. Projektgruppens betydelse för 
arbetsprocessen  

Människan är i grunden ett socialt djur som ständigt påverkas av miljön och 
iterationen runt omkring oss. Vi människor skapar tillsammans vår sociala 
verklighet. Vi är dessutom beroende av varandra för att kunna må bra i det 

aktuella samhället Cooley (1981).”Att samlära i systemutveckling” Vi 
människor ingår och består av större och mindre system som är beroende av 
varandra Hägerfors (1995). 
 
Charles Cooley var den person som förde fram teorin att vi människor är en 
social varelse. Medan Mead (1976) förde fram betydelsen av jaget, 
medvetenheten och identiteten. Han menade att förhållandet mellan 
människan och samhället är organiskt dvs. människan kan inte särskiljas från 

samhället. Vi lever i samhället och samhället i sig skulle inte vara som det är 
utan sina medlemmar. Vi kan mer konkret säga att vi påverkar och påverkas, 
och det är också här behovet av att tillhöra en grupp kommer in. ”Människan 
behöver andra människor för att forma och vidhålla sin identitet” Svedberg L 
(1992).  
 
Men hur skall gruppen fungera för att slutresultat skall nå ett önskat resultat? 

Medlemmarna behöver organisera och samordna sig. Det krävs en etablerad 
kommunikation mellan parterna för att systemet som helhet ska fungera. 
 
Samarbete 

För att projektgruppen skall kunna uppnå ett önskat resultat krävs det ett bra 
samarbete inom gruppen. Är arbetsklimatet negativ ökar risken för att bråk 
och irritationer bland projektgruppen. Därför är det av stor vikt att 

grupprocesserna ger plats för de socioemotionella aspekterna. Att det finns 
ett gruppklimat där folk litar på varandra, vågar säga vad tycker och att de 
respekterar varandra. Det goda arbetsklimatet skall bidra till ett mer effektivt 
och engagerat arbete Hägerfors (1995). 
 
Projektgrupperna är beroende av varandra för att lyckas med det aktuella 
projektet. Oftast vid problemdefinitionen ser man tydligt behovet av ett 
effektivt samarbete och själva vikten av olika perspektiv för att uppnå ett bra 

resultat (finns behov av detta under hela utvecklingsprocessen). 
 
För att en grupp ska nå ett effektivt arbete krävs det förutom en bra 
kännedom om varandras kompetens och förmågor en bra kommunikation 
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och interaktion. Där tyngdpunkten ligger vid kommunikationen och 
interaktionen Hägerfors (1995). 
 
Varför arbeta i grupp? 

I de flesta företag och organisationer räknar de med att nå ett bättre resultat 
med en arbetsgrupp än om ett antal personer satt och arbetade för sig själva. 

Hägerfors (1995) anger att de fördelar som finns med att jobba i grupp bland 
annat består av kunskap och information. Förutom detta finns det större 
möjlighet för att kreativiteten ökar. Om gruppen fungerar effektivt ihop kan 
det även öka arbetsmoralen. 
 
”Diskussioner och utnyttjande av gruppens samlande kunskaper, perspektiv, 
ger oftast bättre och mer hållbara beslut” Dessa fördelar kommer dock inte 

till automatiskt bara för att en arbetsgrupp ha skapats. Utan det krävs 
självfallet ansträngning av alla parter Hägerfors (1995). 
 
Hägerfors (1995) anger tre grundstenar för att själva arbetet i en grupp skall 
bli effektivare och mer kreativ än om personerna ifråga skulle arbeta för sig 
själva. 
 

 Gruppmedlemmarna känner en samhörighet med varandra och 

gruppen 

 Medlemmarna känner sig tillräckligt trygga i gruppen för att vilja 
och våga säga sin mening  

 Medlemmarna känner sig respekterade som de är och för det de kan  

 
Olika perspektiv 

Alla har vi våra värderingar vilket i sig påverkar omgivningen omkring oss. 
Det går inte att direkt ange vilka som är rätt eller fel värderingar. Målet bör 
istället vara att skapa en förståelse för både sina egna och andras värderingar.  
 

Värderingarna präglas av den miljö vi lever i. Varje grupp utvecklar en 
kultur som handlar om gemensamma värderingar och erfarenheter. De 
gemensamma värderingarna växer fram från individens egenbilder. Även 
den gemensamma kulturen upplevs ofta som en självklarhet. Den kultur som 
vi är vana vid märks mest när vi kommer in i nya grupperingar t.ex. nytt 
arbete, där en annan kultur råder Hägerfors (1995). 
 
I vissa avseenden kan en individs värderingar och åsikter leda till konflikter 

inom gruppen. Det gäller att kunna använda sig av de olika perspektiv som 
finns inom gruppen till en fördel Hägerfors (1995). 
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Risk för ensidigt tänkande 

Hägerfors (1995) anger att det i många avseenden kan förekomma ett 
fenomen vid namn grupptänkande. Ett sådant innebär att gruppen i sig 
avstår från att ta fördel av de olika perspektiv som borde finnas inom 
gruppen. Gruppens medlemmar går med på vilka egendomliga beslut som 
helst för att undvika konflikter.  

 
Hägerfors (1995) anger några kännetäcken på grupptänkande 

 Kritiskt tänkande motarbetas  

 Gruppens medlemmar anser att gruppen inte kan göra fel 

 Man fäster för stor vikt vid att rättfärdiga sina beslut 

 De som vågar sig på att tycka annorlunda utsätts för press och straff 
för att återanpassa sig 

 Medlemmarna tror ofta att de verkligen är överens och gläds åt det. 

Inte medvetna om grupptänkandet  

 Grupp ledaren stöds i alla lägen. 
 

Detta vill man självfallet undvika under utvecklandet. Därför är det av stor 
vikt att ta hand om gruppens olika perspektiv och se till att det finns en 
ständig konstruktiv debatt. Hägerfors anger att med ett öppet debattklimat så 

är möjligheten större att nå överenskommelser. 

5.5. Churchman om perspektiv 
Churchman anges som en bland de första co-design-tänkarna med sin 
filosofi rörande hur man skall se på system, anger Forsgren (2005). 
Churchman lade tyngdpunkten på att det vid början och under själva 

utvecklandet krävdes en granskning av flera olika perspektiv för att uppnå ett 
önskat resultat. Enligt Churchman krävdes det inte bara möjligheten att 
kunna beakta många perspektiv, utan det krävdes även någon form av 
mätning av vilket perspektiv som skulle ge bäst effekt (Forsgren 2005). 
 
Det krävdes både en designprocess och co-process för att uppnå ett önskat 
resultat angav Forsgren (2005). 

 
Självfallet krävs det ett urval av perspektiv för att kunna agera, anger Olov 
Forsgren (2005) i sin rapport. Beroende på en aktuell situation används ett 
visst angreppssätt. Forsgren anger även att när väl själva tänkandet och 
kunnandet inom detta område är fastställt kommer man på att allt man gör i 
praktiken är co-design. 
 
Hur kan det göras ett urval av olika perspektiv? 

”We need to design measurement scales to be able to measure” Forsgren 
(2005) utgår från Singer. Vi måste kunna ha en möjlighet att mäta dessa 
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olika perspektiv för att kunna ta ställning till vilket perspektiv som fungerar 
bäst i en aktuell situation. Man kan även ange detta synsätt som att vi måste 
skapa bra frågor för att få bra svar. Vi måste beakta bra perspektiv för att nå 
bra slutresultat (Forsgren 2005). 
 
Churchman håller med om detta men anser även att mätningen måste bestå 

av att beakta idéer och framtidsplaner. Det krävs att alla i utvecklingsteamet 
har samma vision och mål för hur slutresultatet skall se ut mot användarna 
(Forsgren 2005).  
 
För hur skall man kunna nå ett bra resultat om man inte har samma mål eller 
vision för det aktuella arbetet? 
 

Förutom detta så anger Churchman (Forsgren 2005) att man måste beakta 
användarnas syn på framtiden. Hur de har tänkt använda sig av mjukvaran 
och hur den kan effektivisera deras arbete. Detta eftersom olika personer har 
olika förhoppningar och synsätt inför framtiden, man måste även ta i 
beaktande att deras synsätt kan förändras med tiden. 
 
Det krävs en mätning av något slag för att kunna fastställa hur mjukvaran 
skall fungera funktionsmässigt och användarmässigt för att motsvara de krav 

som ställs på den aktuella mjukvaran. Mätningen ifråga kan bestå av att 
personalen för ett företag anger ett stort behov av en viss sorts mjukvara för 
att kunna effektivisera sitt arbete.  
 
Utifrån Churchmans tankar går det analysera hur stor vikt olika perspektiv 
har för att ett projekt skall nå ett önskat resultat (Forsgren 2005). 
 

Churchman (Forsgren 2005) har flertalet teorier rörande hur perspektiv kan 
beaktas  
 
Men vart ska gränsen dras för bearbetningen av olika perspektiv? Det är här 
den mätning kommer in som utvecklingsgruppen ska studera. Vilka bra 
frågor ska vi ställa för att få ett bra svar? Eller ur systemsynpunkt, vilka 
perspektiv ska vi beakta för att uppnå ett bra resultat både funktionsmässigt 

och handlingsmässigt. 
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5.6. Genus och företag 
Martha Blomqvist (1994) skriver om att många företag i datorbranschen har 
en relativt platt struktur där grupper sätts samman med lämplig kompetens 
till att bedriva projektet eller uppgiften när det behövs. Detta sätt kallas 

adhocrati. Detta arbetssätt bidrar till att kunskap och erfarenheter delas med 
andra. 
 
På företag med övervägande män som inom IS utveckling finns en utpräglad 
social gemenskap menar Blomqvist (1994). Vad som är innehållet i den 
besvaras dock inte utav hennes undersökningar. Men de kvinnor hon 
intervjuat menar att denna gemenskap finns utanför jobbet i sammanhang 
som sportande, bastande, krogliv mm. Där kvinnorna inte är medverkande 

till stor del. Blomqvist (1994) skriver också att kvinnorna upplever att det 
under dessa aktiviteter finns informationsutbyte mellan männen som har 
betydelse inom arbetet. 
 
För att kompensera detta har vissa kvinnor knutit ett kontaktnät med någon 
eller några av männen extra mycket och kan ställa frågor om händelserna de 
inte var närvarande vid. Blomqvist (1994) skriver däremot att ingen av de 

kvinnor som hon intervjuat ville medverka vid denna manliga gemenskap. 
Hon skriver också att den vänskap som utvecklas mellan männen inte bygger 
på gemensamma intressen utan på gemensamt kön..  
 
Blomqvist (1994) säger att det även finns en specifik relation mellan 
kvinnorna. Denna skiljer sig dock åt genom att de diskuterar saker mellan 
varandra mer öppet och djupt men att det inte bygger på att de utför någon 

aktivitet. Även innehållet och uttrycken i samtalen hos kvinnorna och 
männen skiljer sig åt.  
 
Blomqvist (1994) skriver utifrån Robin Lakeoff att män och kvinnor är 
väldigt jämlika när det gäller den akademiska världen. 
 
Kan vi då räkna med samma resultat hos högutbildade personer så som IS 
experter? 

 
Blomqvist (1994) skriver att för kvinnor hon intervjuat som jobbar där det 
råder en mer jämn könsfördelning finns den sociala grupperingen men att det 
inte upplevs som utanförskap eller något viktigt. Detta beskriver hon som 
fall där den manliga eller kvinnliga gemenskapen inte är dominerande över 
den andra. 
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Varför har den sociala gemenskapen betydelse för grupparbetet? Det vore 
konstigt om det inte hade betydelse eftersom vi inte är robotar. När 
Blomqvist (1994) gjorde sina undersökningar 1994 rådde det brist på 
personal inom IT vilket hon menar kan ha haft extra stor påverkan på hennes 
resultat vad avser betydelsen av bra gemenskap. Företagen ville behålla sina 
anställda. Därför kanske det satsades extra mycket på att de anställd trivdes 

och ”hade kul”. Hon menar ändå i sin text att bra gemenskap kan höja 
produktiviteten.  
 
Enligt de intervjuer som Blomqvist (1994) gjort där hon tagit upp skillnader 
i arbetsprodukter gjorda av män eller kvinnor, eller i arbetet i sig går inte dra 
någon slutsats. De svar hon fått kan tolkas som att det inte finns någon 
upplevd skillnad i hur arbetet hos olika genus påverkar produkten. Men hon 

menar att om det finns skillnader är de inte stora nog att vara påtagliga.  
Tidigare undersökningar som gjorts om detta av Eva Avner och Ewa 
Gunnarsson 1992 (Blomqvist, 1994) har delvis annat resultat. De menar att 
kvinnor genomgående är mer inriktade att anpassa system till att passa 
användaren och göra system som fungerar bra. Medan männen är mer 
fokuserade på tekniska lösningar. Men att hon inte sett att det påverkar 
produkten i sig utan bara är vad de diskuterar om. Men detta borde påverka 
arbetet och användandet av en viss mjukvara, eftersom männen utifrån 

Avner och Gunnarsson undersökningar visar att de fokuserar på de tekniska 
lösningarna.  
 
Vad som framkommit ur deras undersökning visar en delad bild av hur 
datachefer ansett hur arbetet mellan kvinnor och män skiljer. Där någon 
hävdat att kvinnor är mer noggranna och ordentliga än män. Andra hävdar 
att kvinnor är mer ambitiösa än män medan andra inte ser det alls om något 

kvinnligt eller manligt.  
 
Annat som framkommit i deras intervjuer är att vissa företag systematiskt 
skapade blandade arbetsgrupper i syfte att bredda perspektiv och dra nytta av 
olika arbetssätt.  
 
Ett av företagen med övervägande män ansåg inte att detta skulle ha någon 

betydelse utan menar att det är prestationerna som spelar in, kön spelar ingen 
roll. I de fall där företagets anställda har en kundkontakt ansågs det vara viss 
vikt att kunna skicka både män och kvinnor för att möta kunden.  



 33 

6 Informationsbeteende 
Hur beter sig användarna vid informationssökning när de navigerar runt i en 
viss applikation? Detta kan vara en intressant aspekt att beakta, för att kunna 
fastställa användarnas åsikter och upplevelser över en viss mjukvara eller 
betydelsen av olika användarmönster. 
 
En orsak till att vi granskar denna del i vår kandidatuppsats är att vi vill 
kunna utläsa vilka upplevelser som skiljer sig vid själva användandet av en 
applikation mellan könen. Vi anser att genom att studera detta kan vi 

fastställa att det finns vissa skillnader i både användandet och upplevelserna 
av applikationen, vilket i sin tur leder till att påverkan av olika kön borde 
vara ett viktigt perspektiv att beakta under utvecklingen. 
 
Informationssökning är en viktig aktivitet hos människan. Oavsätt om vi 
samlar information till arbete eller privat är det något vi utför dagligen. Vi 
kommer i denna del att ta upp hur människor hittar och tänker på 

information relaterad till de aktuella problem de har.  
 
Men vad är då informationsbeteende? Begreppet ifråga är det som 
uppkommer när en individ behöver ha information. Begreppet i sig 
innehåller beteendet informationsbehov vilket i sin tur leder till 
informationssökning. 
 

Informationsbehov och informationssökning beror på användarens aktuella 
uppgift. När användaren arbetar med uppgiften leder det oftast till ett 
informationsbehov. Kuhlthau (1991) anger att behovet uppstår när det finns 
en lucka mellan användarens kunskap och det uppfattade kravet på 
uppgiften.  
 
När användaren arbetar med den aktuella uppgiften uppstår ett 
informationsbehov. Detta jämförs med tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Informationsbeteende hos en individ bygger mycket på den aktuella 
arbetsuppgiften. Vilket kan ge effektiv hämtning av information som måste 
vara baserad på en förståelse för individens arbetsuppgift och problem. Den 
osäkerhet som oftast råder vid själva inledningen av en arbetsuppgift beror 
på att användaren inte vet vad som behövs för att uppnå resultatet Kuhlthau 
(1991). 
 

I vissa fall är resultatet, utförandet eller kravet på information inte klart i 
förhand (ett exempel på detta är när en systemutvecklare inte har fått någon 
kravspecifikation av sin arbetsgivare). I dessa fall är det av stor vikt att 
problemet struktureras på sådant sätt att hämtningen av information blir 
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tydlig. Ett exempel på detta är när systemutvecklaren granskar vilket behov 
arbetsgivaren har och vad som behövs för att uppnå slutresultatet Byström 
och Järvelin, (1995). 
 

Kortfattat kan man tydligt se att det givetvis behövs olika typer av 
information, beroende på arbetsuppgiften. För att kunna fastställa vilken 
information som behövs för att nå slutresultatet, kan man ange tre olika 

grupper 
1. Information om problemet (beskriver strukturen, egenskaper och krav på det 

aktuella problemet) 
2. information om ämnesområdet (fakta, föreställningar, lagar och teorier 

inom området för problemet) 
3. problemlösande information (Innehåller metoder för hur problemet ska 

bearbetas)  

Sedan gäller det att använda denna information på ett effektivt sätt så att det 
går att nå slutresultatet, Byström och Järvelin (1995) 

6.1. Informationssökning 
Informationsbehovet uppkommer när en individ ifråga behöver mer kunskap 
om ett aktuellt ämne. Komplexiteten varierar beroende på den aktuella 
arbetsuppgiften. Behovet i sig leder till att en informationssökning startar.  
 

Det finns mängder av definitioner av själva begreppet informationssökning. 

Vissa anger att informationssökningsprocessen bygger enbart på kognitiva 
aspekter. Där individen har ett problem som ska lösas, vilket är själva 
informationsbehovet. Individen vidtar olika steg i för att uppnå sitt behov. 
 
Dessa steg är följande: inledande steget där det aktuella problemet är nytt. 
Efter mer bearbetning och granskning av det aktuella problemet växer 
kunskapen som leder till att situationen blir välkänd och den information 

som krävs för att lösa problemet identifieras. När förståelsen av problemet 
ökar medför detta att sökningen blir mer precis (Kuhlthau, 1991) 
 
Ett annat sätt att se det på är att människans förmåga att ta till sig ny 
information bygger på tankar och känslor (kognitiva och affektiva aspekter). 
Kunskapen byggs upp och baseras på ny kunskap och på upplevelser (detta 
är något vi beaktar under empiridelen under användartester). Den första 

fasen består av förvirring där individen testar sig fram. Individen ifrågasätter 
informationen som antingen förkastas eller så skapar individen en hypotes 
som testas (Kuhlthau, 1991). 
 

En annan teori rörande informationssökning anger att människan konstruerar 
sin bild av världen genom att bygga på kunskaper. Människan har en 
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begränsad förmåga att ta till sig ny information. Detta leder till att 
informationen uppmärksammas (oftast) endast då det finns en anknytning till 
det som redan är känt. Med detta synsätt beaktas själva processen 
informationssökning till att innefatta en individs upplevelse, känslor, tankar 
och handlingar (Kuhlthau, 1991). 
 

Det finns ett ytterligare sätt att se på informationssökningsprocessen. 
Nämligen att se själva informationsbehovet i fyra steg. Det första steget där 
det finns ett ospecificerat informationsbehov. I det andra är behovet fastställt 
men kan inte utryckas i ord. I det tredje steget är informationsbehovet 
angivet i ord för att i det fjärde steget kunna utföra en sökning i 
informationssystemet (Kuhlthau, 1991). 

6.2. Kuhlthaus olika faser inom 
informationssökningsprocessen  

Enligt Kuhlthaus (1991) teori består informationssökningsprocessen av sex 

faser. Dessa faser karaktäriseras utifrån tre olika aspekter: känslomässiga, 
intellektuella och handlingsinriktade. 
 

 
Figur 3: Kuhlthaus faser (Kuhlthau, 1993) 
 
 

1. Den första fasen utifrån Kuhlthau är ”Task initation”, i denna fas 
förbereder sig användaren inför val av ämne.  

 
2. Den andra fasen ”Topic selection”, i denna fas har användaren utfört 

ett val av ämne för aktuell granskning.  
 

3. Den tredje fasen ”Prefocus exploration”, i denna fas orienterar 

användaren sig fram bland all data för att få fram den information 
som behövs för att komma vidare i till nästa steg.  
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4. I den fjärde fasen ”Focus formulation”, i denna fas har användaren 
fått fram en bestämd fokus som formuleras. 

 
5. I den femte fasen ”Information collection” låter sig användaren 

samla på sig vettig information som svarar mot den ämnesfokusering 
som har gjorts. 

 
6. I den sjätte fasen ”Search closure”, gör användaren en avslutning på 

informationssökningen och börjar bearbeta den insamlade 
informationen.  

 
Kuhlthaus teori om informationssökningen, där påverkan på själva 
sökningen bland annat består av känslor inför uppgiften.  

6.2.1. Känslor under 
informationssökningsprocessen 

De sex faserna består av en individs tankar, känslor och handlingar. Vid 
fasens början känner användaren en osäkerhet (noviser till experter) inför sin 

sökning, detta beror på att det aktuella problemet är vagt formulerat. Vid 
fjärde fasen, där användaren har fått en bestämd fokus inför problemet som 
formuleras. I denna fas söker användaren mer målinriktat eftersom 
användaren vet vad han skall söka efter. 
 
I den femte fasen sker en ny informationsökning utifrån den bestämda 
fokusen i den tidigare fasen. På denna nivå menar Kuhlthau (1993) att 
intresset för ämnet växer vilket leder till större självförtroende inför ämnet. I 

fas sex avslutas informationssökningsprocessen, här kan användaren känna 
sig lättad över själva avslutandet av sökning. 
 
Denna modell som Kuhlthaus presenterar stämmer överens med användarnas 
resultat.  
 
Undersökningen visar att användarna varierar den genomgångsprocess som 

Kuhlthaus anger. Individen kunde exempelvis genomgå faserna i en annan 
ordning en den modell som finns angiven av Kuhlthaus (1993). 
 
Men en intressant aspekt att se över är vilka faktorer det finns som gör att 
individen inte följer de traditionella stegen under en 
informationssökningsprocess? Kan samhället påverka individen även i detta 
område (kultur)? Eller kan det finnas andra faktorer som påverkar 
informationsbeteendet som t.ex. kön eller miljö?  
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7 Övergång till empiri 
Utifrån det teoretiska fundamentet vi tagit fram visar att det finns aktuella 
skillnader mellan genus och att det är rimligt att dessa skillnader borde ha 
betydelse inom användning och utveckling av informationssystem. 
 
Vi tar hjälp av undersökningsmodellen (figur 4) för att åskådliggöra vart vi 
befinner oss.  
 
Delfrågor: 
1. Vilka skillnader finns mellan kvinnligt tänkande och manligt tänkande? 

2. Hur påverkas genus av miljön? 
3. Vilka skillnader finns det i hjärnan mellan kvinnor och män? 

4. Vad har användare för upplevelser och preferenser vid användning av ett 

informationssystem? 

5. På vilket sätt påverkas systemutveckling av olika genus? 

6. På vilket sätt kan skillnader i genus iakttas vid användning av ett 

informationssystem? 

 

 
Figur 4: Undersökningsmodell A 
 
A och B: 

 Det finns skillnader i hjärnans uppbyggnad mellan könen 

 Det förekom vissa egenskaper mest hos män andra egenskaper mest 

hos kvinnor 

 Finns undersökningar som visar att män fokuserar mer på de 
tekniska lösningarna.  

 Kvinnorna mer på användargränssnittet  

 
C och D: 
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 Samhället och individen är en levande helhet 

 Samhället påverkar synen på genus och individerna i allmänhet 

 Miljön påverkar arbetsresultatet 

 
E och F: 

 Genom att beakta alla perspektiv som gynnar projektet underlättas 
projektgruppens mål att uppnå ett bra slutresultat 
 

 
Det finns vissa forskningsfrågor som inte kunde besvaras helt i det teoretiska 
fundamentet. För att kunna besvara dem och göra vår studie mer exakt så 
utför vi en empirisk studie. 
 
Genom att studera den empiriska delen av vårt forskningsresultat så kan vi 
se ifall vårt teoretiska fundament stämmer överens verkligheten.  

 
För att kunna uppnå detta krävs det en empirisk studie som: 

 Se över systemutvecklarnas syn på genus ute i arbetslivet 

 Jämföra ifall det förekommer några skillnader i själva användandet 
av en applikation mellan könen 

 Tolka användares upplevelser av en applikation 
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8 Empirisk undersökning 

8.1. Inledning  
Våra empiriska undersökningar består av två huvudpunkter, nämligen 
intervjuer och användartester. Målet med dessa undersökningar är att få en 
bättre bild av fenomenet och att undersöka fenomenet i verkligheten som den 
ser ut i dag. 
 

8.2. Intervjuer 

8.2.1. Argumentation för urval 

Vi har genomfört intervjuer med två olika systemutvecklingsföretag där ett 

är nystartat (Innovation Lab) sedan något åt tillbaka och är ett litet företag 
med få utvecklare. Det andra företaget är Pulsen och är betydligt större. 
Arbetsgrupperna behöver dock inte vara större än de på Innovation Lab. Att 
företagen är olika ger oss en bredare bild för undersökningen. Samtidigt 
finns det många liknande företag vilket ökar deras representativa status 
utanför deras specifika fall. 
 

Vi intervjuade projektledare från båda företagen där båda var män. Utöver 
det intervjuade vi en kvinna på pulsen som hade en roll som 
produktansvarig. 
 
Detta gjorde vi för att få veta hur de resonerar om genus och kön vid 
systemutvecklingsprojekt. Vi ville givetvis intervjua både manliga och 
kvinnliga personer för att få tankar från både de som dominerar i antal och 

de som är minoritet i antal inom datorföretag. 
 
För att ge oss en bättre förståelse om skillnader mellan könen och vilken 
betydelse det kan ha, har vi intervjuat och diskuterat med Annica Dahlström. 
Hon är bland annat professor inom neurovetenskap och har intresserat sig för 
skillnader hos kön. Denna del har bland annat vävts in i kapitel 4: a. 

8.2.2. Genomförande 

Intervjuerna genomfördes hos respektive företag och alla intervjuer spelades 
in med diktafon. Vi presenterade vårt ämne, mål och syfte innan vi startade. 
 
Vi genomförde intervjuerna med företagen innan vi genomförde intervjun 
med Annica Dahlstöm och kunde därmed diskutera vissa resultat med 
Annica. 
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Intervjuerna skrevs ner på papper utifrån bandningen och resultatet 
sammanfattades här nedan. 

8.2.3. Resultat av intervju med personer inom 
systemutveckling 

Fredrik Nordin¹ arbetar på Innovation Lab. Han har bland annat ansvarar för 
fördelning av resurser över olika systemutvecklingsprojekt. Han är även 
projektledare för ett antal projekt och utvecklare i vissa andra. På frågor om 
de på företaget beaktar kön när de anställer nytt folk menar han att detta inte 
är av vikt utan att bara förmågan att göra ett bra jobb, kompetensen och 

utvecklingsmöjligheter som programmerare som spelar någon roll. 
 
När vi intervjuade personer på Pulsen som är ett större och mer etablerat 
företag hade de samma resonemang och ansåg att kompetensen att utföra ett 
specifikt arbete var det som avgör vem som väljs och att könet inte spelar 
någon roll. 
 

Pernilla² på pulsen menar att det kan vara intressant att ibland titta på 
erfarenheter och kompetensinriktning för projekt men inte på kön. Men att 
det kan vara viktigt att inte ha för lika perspektiv utan att det är viktigt att 
kunna dra nytta av olika erfarenheter och förslag. Det kan tänkas att om det 
är en person som är kreativ och ett yrväder kanske det behövs en som är lugn 
och noggrann.  
 
När Pernilla² började på pulsen var de bara ett fåtal kvinnor (ungefär 3 

stycken) som arbetade på hennes avdelning. Nu är de ungefär 10 stycken och 
runt 60 män på den avdelningen som hon arbetar vid. Hon menar att det kan 
omedvetet ha format henne lite. Hon tar som exempel att hon är 
sportintresserad och att det är bra för att kunna diskutera sport under 
fikarasterna (vilket skapar en mer samhörighet med den övriga personalen 
som består mest av män). Hon anger att individer som söker till sådana 
arbetsplatser där majoriteten är män behöver vara tryggare i sig själv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Fredrik Nordin projektledare och systemutvecklare Innovation Lab, intervju 2007 

² Pernilla Produktansvarig Pulsen, intervju 2007 
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Pernilla² säger att det alltid har varit en väldigt bra gemenskap och att 
kvinnorna har blivit inbjudna på alla aktiviteter. Men det finns situationer 
där möjligen inte kvinnor vill hänga med. Ett tydligt exempel på detta är om 
en grupp killar skall iväg för att basta, vilket en kvinna kanske inte vill med 
på när det bara är killar i övrigt. 
 

Nordin¹ anser att de har en lyckosam könsfördelning eftersom de ändå har en 
kvinna med och han skulle kunna tänka sig att detta skulle kunna dämpa en 
onödigt grabbig stämning och en eventuell dålig stämning. Även om han tar 
avstånd ifrån att det skulle bli så hos dem. Men han tror generellt att det är 
bra att efterstäva en blandad könsfördelning för arbetsklimatets skull.  
 
Nordin¹ är inne lite på att kön kan ha olika fördelar vid kundrelationer. Han 

menar om man jämför en burdus man mot en mindre burdus kvinna och att 
fler män troligen är burdusare. Vilken effekt det skulle ge är onämnt. 
 
Nordin¹ är inte främmande för att det kan vara bra att blanda olika kön vid 
specifika processer. Exempelvis designprocesser av gränssnitt men effekten 
går bara att spekulera i. 
 
Den kvinnliga anställda på Innovation Lab är enligt Nordin¹ väldigt duktig 

på att ta fram snygga gränssnitt väldigt snabbt. Han menar dock att detta inte 
behöver ha någon koppling till genus.  
 
Daniel³ på Pulsen leder en grupp på 10 personer varav en är kvinna. Han kan 
tänka sig att det är en grabbigare stämning än om det varit en mer blandad 
grupp. 
 

Daniel³ säger att gränssnitt mot användare bestäms i grunden av Microsoft 
som har skapat det ramverk som används. Han menar att detta har sin 
påverkan hur applikationer ser ut. Det ska följa den mallen och det ger ett 
visst arbetssätt och utseende menar Daniel. 
 
Det är viktigt att personerna passar med varandra och kommer överens 
eftersom de arbetar med varandra så tätt. De kvinnor som valt arbeta med 

detta tror daniel³ tycker om det de gör och trivs med situationen. 
 
 
 
 
 
¹ Fredrik Nordin projektledare och systemutvecklare Innovation Lab, intervju 2007 

² Pernilla Produktansvarig Pulsen, intervju 2007 

³ Daniel projektledare och systemutvecklare Pulsen, intervju 2007 
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8.2.4. Analys av resultat 

Datorföretagen som sysslar med utveckling har i dag få kvinnor jämfört med 
antal män. Pulsen har ca 10 kvinnor och ca 60 män medan Innovation Lab 
har 1 kvinna och 5 killar. Vad vi kan se är att kvinnorna får anpassa sig efter 
männens aktiviteter. Vi drar en parallell till de undersökningar som gjordes 
av Martha Blomqvist (1994) där de kom fram till samma resultat. Den 

undersökningen var betydligt större och de kunde även visa att vissa kvinnor 
tyckte att det till viss del kunde ha betydelse i arbetet. 
 
Den undersökningen visade situationer där kvinnor inte kunde hänga med 
den övriga gemenskapen på aktiviteter. Vilket kunde leder till att de missar 
viktig information som har med arbetet att göra eller att de bara missar 
gemenskap med de övriga.  

 
Kvinnan på Innovation lab anses vara väldigt bra på att ta fram gränssnitt 
och sätts ofta i den rollen på grund av det. Detta behöver inte alls ha med 
genus att göra men det är intressant att koppla till en tidigare undersökningar 
som gjorts av Eva Avner och Ewa Gunnarsson (1992) där det visades att 
framför allt kvinnor tycket om att diskutera användning och slutresultat. 
 

Ämnet var svårt att få bra respons på från de intervjuade inom 
datorbranschen. Att vi spelade in med bandspelare tror vi gjorde det ännu 
svårare. Då vi vid ett tillfälle slog av inspelningen när intervjun var klar 
pratade den intervjuade mer fritt. Personerna verkade ha svårt att relatera till 
frågan och bilda sig en klar uppfattning. Vilket troligen är naturligt eftersom 
det är svårt att sätta fingret på något specifikt. Vilket kan leda till att det är 
känsligt att uttala sig om det. Speciellt med en samhällsbild om att allt ska 
vara lika mellan könen, och att säga något annat är inte accepterat. 

 
Pulsen utvecklar mycket produkter som har sina användare i företag och 
därför kan man tolka det som att funktionalitet är bara det som behöver 
produceras och att det är lätt och snabbt att handskas med. Här blir det mer 
styrt av de standarder som styrs av Microsoft i hur applikationer ska se ut 
och användas. 
 

I de fall där slutanvändaren inte är på ett företag utan för privata användare 
kan troligen detta standardutseende tänjas mer fritt. Programmet E-me som 
utvecklats av Innovation Lab är ett bra exempel på detta. Här finns en lekfull 
design som inte följer den klassiska strukturen man vanligen träffar på ute på 
Internet. 
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Annica Dahlström¹ pratade om att kvinnor kan tänkas vara mer i behov av 
personlighetsgörande av applikationen, detta borde alltså kunna nyttjas mer i 
privata applikationer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¹ Annika Dahlström forskare Sahlgrenska Universitetssjukhuset, intervju 

2007 
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8.3. Användartester 
För att kunna fastställa om en utvecklad mjukvara kan skilja sig bland 
användarna i form av upplevelser. Tanken är att om det går att se att det 
skiljer sig mellan könen vid själva användandet och vid upplevelser av en 

aktuell mjukvara, kan man anta att detta borde ha en betydelse vid 
utveckling. Sedan är den stora frågan ifall detta i sin tur ha någon större 
påverkan på systemutvecklandet? 

8.3.1. Argumentation för urval 

Urvalet av användare baserades på studenter. Orsaken till detta var att vi 
hade fått en möjlighet till att utföra användartester på en mjukvara (som är 
under utvecklande), som kan underlätta studenternas vardag. Mjukvaran är 

tänkt för studenter. Genom att välja en mjukvara som skapar ett intresse 
bland användarna underlättades vårt arbete att få tag på personer som kunde 
tänkas vara med på användartesterna. 
 
Vi utförde användartester på 6 kvinnor och 7 män. Alla som medverkade har 
en god vana vid datoranvändning men vissa har en djupare förståelse för 
programmering och design av program som detta. Vi tog därför med både 

män och kvinnor inom båda dessa kategorier. 
 
Programvaran som vi valde följer inte det vanliga sättet att navigera med 
menyer i prydliga kolumner utan har ett mer kreativt och spännande yttre. 
Detta tror vi passar bra att basera testarna på. 

8.3.2. Genomförande 

Miljön som testerna utfördes i 

Testerna utfördes i ett separat rum i medielabb på Högskolan i Borås. 
Rummet som vi tog i anspråk hade endast ett fåtal personer tillgång till, 
vilket minskade möjligheten för användarna att distraheras under testet. Den 
utvalda miljön visar också på att vi som studenter tar forskningsresultatet på 
allvar och att vi var intresserade av användarnas åsikter av mjukvaran.  
 
Applikationen E-me 

E-me var den mjukvara som vi använde oss av under användartesterna. För 

att beskriva E-me lite kort så är det en applikation som är tänkt till att 
fungera som en personlig assistent för studenter. Den skall hjälpa studenter 
att sortera viktig information t.ex. släppa fram information från CSN och 
andra myndigheter. Möjligheten för personlig information som studieresultat 
eller tid hos tandläkaren skall kunna förmedlas. 
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Vi ansåg att E-me var rätt applikation för att göra användartesterna. Orsaken 
till detta var att dels så väckte den intresse bland studenterna och dels för att 
applikationen inte består av en traditionell design, vilket kan väcka många 
åsikter och upplevelser, vilket gynnar vårt test.  
 
Hur testerna utfördes 

Vi ville låta användarna utföra sina tester på E-me utan att vi satt och flåsade 
dem i nacken och därmed ha en negativ effekt på testet. Men samtidigt ville 
vi analysera användandet. För att lösa detta spelade vi in själva användandet 
av applikationen, dvs. deras handlingar på skärmen (detta genomfördes med 
hjälp utav ett program som vi kopplade från en dator till en annan, för att 
sedan spela in användandet). Vi angav för användaren innan testet gjordes 
att vi tänkte spela in deras användande av applikationen innan testet 

utfördes. Efter detta lätt vi användarna bekanta sig med verktyget, när väll 
användaren kände sig redo så kunde individen utföra några punkter som vi 
hade fastställt (detta för att ge användarna en större möjlighet att skapa en 
syn på själva användandet av applikationen men sedan underlättade det vårt 
analysarbete också)  
 
Efter att användarna utfört testandet av applikationen ställde vi några frågor 
rörande applikationen och preferenser. Vi fick genom detta en inblick i hur 

användaren tänker och resonerar om dels denna specifika applikation men 
också vad användaren tycker är vikigt generellt hos program. 

8.3.3. Hur Analysen utfördes  

För att vi inte skulle påverkas av våra antaganden kodade vi inspelningarna 
så vi inte visste vilka som använde sig av mjukvaran. Därmed kunde vi 
jämföra användningen parvis och utan att veta vem eller vilket kön som vi 
granskade videon på. Vi kollade speciellt efter olika sätt att utforska 

systemet på och att lösa uppgifterna de fått. Genom detta kan vi placera 
testerna efter olika skalor, exempelvis mer eller mindre utforskning utanför 
de specifika uppgifterna, snabbare eller långsammare på att hitta funktioner, 
Klickar först för att testa i stället för att läsa instruktioner på knappar, 
försiktigare eller plötsligare användning av funktioner.  
 
När granskningen var klar för alla användare kunde vi kolla vems video som 

vi hade placerat var för att kunna analysera den data vi bearbetat gentemot 
könen. 
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8.3.4. Analys av resultat 

Fler män var mer burdusa än kvinnorna när de testade applikationen. Detta 
visade sig när vi granskade filmerna genom att vissa klickade sig runt mer än 
andra utan att tveka.  

 
Figur 5: Uppskattning över användning 
 
Grafen nedan är resultatet över sättet att navigera. Där vi upptäckte att vissa 
användare tittade på alla knappar på en vy för att se vad knappen var till för. 

Andra användare valde ut en knapp de associerade med vad de ville göra och 
brydde sig inte om att titta på andra knappar eller vad som står på knappen. 

 
Figur 6: Uppskattning över användning 
 
Vid intervjuerna med testpersonerna frågade vi om vad de ansåg om 
designen. Responsen visade att majoriteten kvinnor gillade den roliga 
designen, där vissa även ansåg att det var väldigt viktigt att inte alltid utgå 
från den traditionella synen. 
 

 
Figur 7: Uppskattning av intervju 
 

Vi fann en intressant aspekt, nämligen att majoriteten som ansåg att val av 
tema (färgval, personliggörande) är viktigt var kvinnor. Många av dessa 
angav att om mjukvaran skall användas ofta i vardagen så är det av stor vikt 
att kunna göra applikationen mer personlig. 
 

 
Figur 8: Uppskattning av intervju 
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De flesta av deltagarna ansåg att applikationen var svårnavigerad. Här var 
det helt blandat mellan könen. Det var ett fåtal som tycket att navigationen 
fungerade bra. 
 

 
Figur 9: Uppskattning av intervju 
 
Fler Iakttagelser 

I den analys som vi fick fram utav själva användandet av applikationen 
kunde vi se att användandet mellan könen inte skilde sig mycket. 
 
Männen var mer burdusa i sitt användande. Detta baserat på de 13 användare 
vi utförde testet på. Detta var dock inte något stort antal som var mer 
burdusa, och det var väldigt blandat längre ner på skalan (se figur 8). Därför 
kan vi inte se ett tydligt mönster för detta kopplat till kön. 
 

Utifrån resultatet över själva användandet av applikationen kunde vi inte se 
något tydligt mönster mellan könen. Utan där skillnaderna mer syntes var 
vid upplevelserna av applikationen.  
 
Majoriteten av män angav i stora drag att designen var lite jobbig och att de 
hellre skulle vilja se ett traditionellt upplägg på mjukvaran. En del angav att 
designen var rolig och annorlunda men de ville hellre se bättre struktur och 

bättre implementerade funktioner. Förutom detta angav majoriteten av män 
att val av färgtema inte var av stor vikt, utan de skulle prioriterad andra 
funktioner. 
 
En annan intressant aspekt vi kunde se var de kvinnor som läser mycket 
datorkunskap och programmering angav en snarlik bild av applikationen 
som majoriteten män angav vid användandet. Men vi kunde fortfarande se 

ett mönster på upplevelser också här, vilket var att även dessa kvinnor ansåg 
att det var bra med möjligheten att kunna göra applikationen personlig. 
 
Användare som läste ett program där det ingår mycket datorteknik hade vad 
vi tolkat en större tendens att fokusera på navigationsproblem, och en mindre 
tendens att tycka om den annorlunda designen. 
 
Utifrån det resultatet vi fick fram utav själva användandet av applikationen 

kunde vi utläsa vissa tydliga mönster mellan individer. Där vissa individer 
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läste mer om olika knappar och andra klickade mer direkt utan att ta en 
närmare titt på alla funktioner på vyn. 
 
Vi kunde tydligt se att majoriteten kvinnor ansåg att en annorlunda design 
kunde vara en rolig omväxling och möjlighet för att personliggöra 
applikationen var av stor vikt, framförallt ifall applikationen kommer att 

användas ofta.  
 
Många av kvinnorna ansåg det till och med väldigt vikigt med extra 
upplevelsehöjande detaljer. De ansåg även att E-me var ett bra exempel på 
detta, eller hade möjligheten att bli. 
 
Detta resultat stämmer även överens med den teori som finns i denna 

uppsats. Vi har tagit upp skillnader i hjärnan bland olika kön, där vi också 
kunnat förklara orsaken till att upplevelser av omvärlden skiljer sig åt mellan 
könen. Detta kan i sin tur förklara varför vi upplever t ex en applikation på 
två olika sätt. 
 
Forskningen av Eva Avner och Ewa Gunnarsson 1992 (Blomqvist, 1994) 
visat att majoriteten män bryr sig mer om de tekniska aspekterna än kvinnor 
gör, medan kvinnorna lägger mer vikt på själva helheten. 

 
Detta kan få en påverka i utvecklandet och i användandet av en applikation. 
Vilket leder till att det kan vara av fördel att beakta detta perspektiv ute i 
arbetslivet. 
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9 Sammanfattande resultat 
Vi har nu gått igenom alla delarna i studien och för att visa de relationer som 
är vikiga till helheten går vi igenom undersökningsmodellen. 
 
Delfrågor: 
1. Vilka skillnader finns mellan kvinnligt tänkande och manligt tänkande? 

2. Hur påverkas genus av miljön? 

3. Vilka skillnader finns det i hjärnan mellan kvinnor och män? 

4. Vad har användare för upplevelser och preferenser vid användning av ett 

informationssystem? 

5. På vilket sätt påverkas systemutveckling av olika genus? 

6. På vilket sätt kan skillnader i genus iakttas vid användning av ett 

informationssystem? 

 

 
Figur 10: Undersökningsmodell 
 
A och B: 

 Det finns skillnader i hjärnans uppbyggnad mellan könen 

 Det förekom vissa egenskaper mest hos män andra egenskaper mest 
hos kvinnor 

 Finns undersökningar som visar att män fokuserar mer på de 

tekniska lösningarna.  

 Kvinnorna mer på användning och helhet 
 
C och D: 

 Samhället och individen är en levande helhet 

 Samhället påverkar synen på genus och individerna i allmänhet 
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E och F: 

 Genom att beakta alla perspektiv som gynnar projektet underlättas 
projektgruppens mål att uppnå ett bra slutresultat 
 

E: 

 Kvinnorna tyckte det var vikigt med personlighetshöjande faktorer 
och detaljer som kan ge mervärde vid användning av programmet 

 Männen däremot hade inte samma behov av de delarna utan ville 
hellre känna igen sig och ha en effektiv programvara. Däremot sa de 

inte nej till dessa inslag även om vissa ansåg dem helt meningslösa 
 
systemutveckling 

 Företagen resonerar inte angående kvinna eller man när de anställer 
eller sätter samman projektgrupper. De beaktar däremot kompetens 
inom specifika områden, erfarenheter och personliga egenskaper för 
att bilda en bra grupp för uppgiften i fråga. 
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10 Diskussion 

10.1. Fri diskussion 
Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med många ämnen för att kunna 
besvarar våra forskningsfrågor. 
 
I likhet med annan genusforskning är den under ständig förändring. Nya 
perspektiv på tekniken nya uppfattningar, nya diskussioner om könets 
karaktär gör tidigare analyser problematiska. Den stora frågan är om det går 
att se några mönster i mångfalden? Går det se några skillnader vid 

användandet och utvecklandet av en applikation? 
 
Vi kan nu säga att det går att se vissa mönster och skillnader. 
 
Branscher inom systemutveckling är helt klart mansdominerade. Detta börjar 
sakta ändras i dagens samhälle, men de stora och intressanta 
frågeställningarna vi har ställt oss under detta arbete är själva 
genusperspektivets påverkan av informationssystem. 

 
Innan vi sätter igång med att diskutera det resultat som vi kommit fram till, 
har vi haft med oss några hypoteser under arbetets gång 
 

 Kön spelar en roll både i utvecklandet och i själva användandet av 
en applikation 

 Könen har olika egenskaper vilket har en betydelse i samhället 

 Samhället påverkar synen på genus och individerna i allmänhet 

 Genom att beakta alla perspektiv som gynnar projektet underlättas 

projektgruppens mål att uppnå ett bra slutresultat 
 
Med tanke på att det är vetenskapligt bevisat att män och kvinnor generellt 
har olika egenskaper är detta ett viktigt perspektiv isig.  
 
För att kunna granska detta på ett så utförligt sätt som möjligt beaktade vi 
först vilka skillnader det fanns i själva hjärnan mellan de olika könen. Sedan 

beaktade vi sociologiska aspekter eftersom de har en stor betydelse för 
individen. Vidare granskade vi informationsbeteendet hos de användare vi 
utförde användartestet på.  
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Hjärnan 

Av den forskning vi tagit del av inom hjärnan kunde vi se att det råder ett 
antal skillnader som borde påverka individens sätt att vara. Vi pratar här om 
feminina hjärnor och maskulina hjärnor. Den forskning som har gjorts inom 
detta ämne kunde även statistiskt ange olika egenskaper som oftare 
förekommer hos det ena könet. Redan här visar vi i det teoretiska 

fundamentet vilka skillnader det finns och vilka egenskaper som existerar 
mest hos det ena könet.  
 
Nyttan av att beakta de skillnader som finns i hjärnan är att det kan vara 
gynnsamt för företagen. Ett exempel på detta kan vara det forskningsresultat 
som visar på att kvinnor (feminiserad hjärna) har större 
kommunikationsförmåga. Dessutom kopplat till en stor begåvning för social 

kompetens och själva förmågan att prioritera praktiska moment till nytta för 
omgivningen och samhället. Detta borde visa att intelligenta kvinnor har en 
del fördelar som kan tänkas gynna olika områden. Genom att också beakta 
intelligenta mäns egenskaper (t.ex. högt abstrakt tänkande enligt statistik) 
och kombinera dessa med kvinnliga egenskaper borde arbetsresultatet 
förbättras. 
 
Detta är dock svårt att mäta, eftersom att det dels finns män med 

feminiserade hjärnor och kvinnor med maskuliniserade hjärnor av olika 
grad. Förutom detta finns det så att säga spillover som är lite av varje. Men 
trots detta består majoriteten av en viss uppbyggnad, kvinnor med 
feminiserade hjärnor och män med maskuliniserade hjärnor. 
 
Sociologi 

I samhällets uppbyggnad går det att se vissa mönster. Ett mönster är att det 

finns en majoritet av kvinnor inom yrken som vård, skötsel av barn och 
omsorg, dessa är också arbeten som inte prioriteras lika högt som vissa 
mansdominerade yrken i lön beaktat (SCB 2007-05-22), men detta är på 
bättringsväg enligt den statistik SCB visar.  
 
Men den stora frågan är varför så många kvinnor eller män söker sig till ett 
visst yrkesval? Vilket delvis kan ses som besvarat utifrån feminina hjärnor 

och maskulina hjärnor och den roll samhället ger dem. 
 
Det vi försöker ange här är att det finns olika egenskaper mellan majoriteten 
kvinnor och män som kan ha stor betydelse för olika yrken som t.ex. 
systemvetenskap. I dagens samhällsstruktur går det tydligt se vissa mönster 
hos olika yrken betraktat antalet män och kvinnor. 
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Systemutveckling och systemanvändning 

Endel personer nekar till att det finns skillnader mellan könen i hjärnan. 
Detta är något som är vetenskapligt bevisat att det finns en del skillnader 
mellan könen i hjärnan. Frågan är vad vi skall göra med denna kunskap? 
Svaret är ganska enkelt, använda den. 
 

Genom att beakta och acceptera att det finns olika egenskaper som redan 
finns där när man har fötts, kan vi komma underfund med att dessa 
egenskaper kan vara gynnsamt att beakta även ute i arbetslivet. 
 
Tittar vi på de resultat vi granskade under användartestet kunde vi inte tyda 
några större skillnader mellan könen. Där vi märkte skillnaderna var vid 
själva upplevelserna. Detta kan tyda på att även om själva användandet av en 

mjukvara var spritt mellan könen upplever självfallet individerna mjukvaran 
olika.  
 
Detta visar att om inte kvinnornas respektive mäns upplevelser över en viss 
mjukvara granskas bortser vi från viktiga perspektiv som kunde förbättra 
mjukvaran ifråga. 
 
Vad vi menar är att informationssystem ska tillgodose de olika behov som 

användarna har. Även utanför de direkt funktionsmässiga behoven, genom 
att ge en bra upplevelse. Speciellt om användarna är en majoritet av kvinnor, 
där detta blir extra viktigt enligt vår undersökning. Kanske bara för att 
utvecklingen i dag är mansdominerad. 
 
Dessa upplevelsehöjande aspekter vi syftar till kan vara färg och form men 
även möjligheter för att personliggöra genom egna val och att använda sig av 

bilder som höjer upplevelsen. 
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10.2. Slutsatser 
Vi kommer här att gå igenom alla delfrågorna för att till sist komma till 
huvudfrågan. 
 
Delfrågor 

1. Vilka skillnader finns mellan kvinnligt tänkande och manligt 
tänkande? 

Genom att beakta olika individers påverkan av samhället, kunde vi tydligt se 
mönster som påverkade individen ute i arbetslivet. Etiska principer som 

finns inom en samhällsram som i sin tur påverkade arbetet. 
 
I den teoretiska granskningen kunde vi utläsa att kvinnor och män generellt 
upplever och tolkar världen olika. 
 

 Skillnader i hjärnans uppbyggnad mellan könen (se fråga 3) 

 Upplever omvärlden olika 

 Förekom vissa egenskaper mest hos män andra egenskaper mest hos 
kvinnor 

 Samhället påverkar synen på genus och individerna i allmänhet 

 
Under användartesterna kunde vi tydligt se att det skilde sig mellan könen på 
upplevelser vid användandet av en applikation. Ett tydligt exempel på detta 
är under användartestet där könen upplevade applikationen på olika sätt (se 
fråga 5). 
 

Vi kan därför komma till slutsatsen att skillnaderna i tänkandet mellan 
kvinnor och män har en betydelse inom användandet av informationssystem. 
 

2. Hur påverkas genus av miljön? 

Det vi fått fram av intervjuerna är att det sker en form av påverkan beroende 
på omgivningen. Både Pernilla på pulsen och Nordin på Innovation Lab 
pratade om detta. Pernilla kunde relatera till anpassning till grabbsnack och 
populära intressen. Men även från männens sida kunde Nordin relatera till 
anpassning, här var det i form av att grabbig stämning kunde dämpas. 
 

Vi kan med hjälp av detta komma fram till att män och kvinnor närmar sig 
en gemenskap där båda parter gör anpassningar. 
 
 
Effekten av anpassningen kan medföra till olika ting 
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 Bättre gemenskap 

 Höjd arbetsmoral 

 Bättre effektivitet, genom att det blir roligare att arbeta 

 Grupptänkande (se sidan 32 under rubriken risk för ensidigt 
tänkande) 

 
3. Vilka skillnader finns det i hjärnan mellan kvinnor och män? 

Vad vi kan komma fram till är att, det finns generella skillnader i egenskaper 
som företagen inom systemutveckling kan ha nytta av. Några kvinnliga 
egenskaper utifrån vår granskning är: 

 

 Verbal kommunikation och språkbehandling 

 Uppfångar händelser runt omkring bättre än mannen  

 Praktisk matematik  

 
Procentuellt sett skulle detta leda till att kvinnor skulle ha stora fördelar 
inom kundkontakter, gränssnittsdesign och användardesign än inom rent 
kodande. 
 
Mannens egenskaper utifrån den forskning som gjorts är: 

 Abstrakt tänkande/abstrakt matematik 

 Navigation och 3d hantering  

 Stereologiskt tänkande 
 

Männen skulle därför fortsätta att i antal dominera kodning av program men 
däremot stå tillbaka i antal vid kundkontakt eller gränssnittsdesign i 
förhållande till programkodning. 
 

4. Vad har användare för upplevelser och preferenser vid 
användning av ett informationssystem? 

Vi har kommit fram till att egenskaper mellan könen är värt att beakta när 
informationssystemet ska utformas. Detta kunde vi se av resultatet av 
användartesterna som vi utförde. Kvinnorna tyckte det var vikigt med 

personlighetshöjande faktorer och detaljer som kan ge mervärde vid 
användning av programmet. 
 
Männen däremot hade inte samma behov av de delarna utan ville hellre 
känna igen sig och ha en effektiv programvara. Däremot sa de inte nej till 
dessa inslag även om vissa ansåg dem helt meningslösa. 
 
De förväntningar som samhället ger män och kvinnor samt de skillnader som 

finns hos feminina hjärnor och maskulina hjärnor hjälper oss att förstå hur 
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skillnaderna kan ha betydelse för utveckling och användning av ett 
informationssystem. 
 

5. På vilket sätt påverkas systemutveckling av olika genus? 

Företagen resonerar inte angående kvinna eller man när de anställer eller 
sätter samman projektgrupper. De beaktar däremot kompetens inom 
specifika områden, erfarenheter och personliga egenskaper för att bilda en 
bra grupp för uppgiften i fråga. Detta resultat fick vi vid alla intervjuerna. 

 
De resonerar inte heller angående om användaren är kvinna eller man utifrån 
generella egenskaper hos dessa. Enligt vår undersökning hos användarna bör 
dessa skillnader hos könen vara värda att beakta. 
 
Påverkan av genus på systemutvecklingen: 

 Blandad grupp kan beakta fler perspektiv som kan gynna projektet. 

 Användbarheten och handlingsbarheten får större chans att förbättras 
med en blandad grupp. 

 Större möjlighet att beakta delar av marknaden som inte prioriteras i 
vanliga fall. 

 
6. På vilket sätt kan skillnader i genus iakttas vid användning av ett 

informationssystem? 

Även i användandet kunde vi se tydliga skillnader mellan individer även om 
dessa var spritt mellan könen. Vi kunde däremot inte se några tydliga 
skillnader rent könsmässigt här. 
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Huvudfråga 

 Vilken betydelse har genus för användning och utveckling av 

informationssystem 

 
Genom att beakta delfrågorna kan vi besvara vår huvudfråga. Granskningen 
har berört flera ämnen där vi varit tvungen att just beakta dessa olika ämnen 
för att kunna ge en ökad förståelse.  

 
Den direkta betydelsen som detta har vid utveckling av programvara är 
utifrån detta resultat att företag borde utnyttja dessa skillnader. De borde 
alltså höja stämningen med uppiggande design i produkter men även ge 
användaren möjlighet till att göra programvaran mer personlig. Med detta 
menar vi grafiska förändringar som färgval och olika teman. 
 

Som vi beskrivit med fokus på att det finns skillnader i form av olika 
preferenser som förekommer oftare hos kvinnor eller män. Detta är något att 
tänka på vid utveckling av program för olika användargrupper. 
 
Om användarna består av en majoritet av män eller kvinnor kan det vara 
extra viktiga att granska för att på bästa sätt uppfylla behoven. 
 
Genom att beakta upplevelser av en applikation kunde vi utläsa att 

möjligheten att få med en större marknad inom många områden som kan 
öppna sig genom denna beaktning. Kvinnor är en viktig grupp som kanske 
vill använda sig av en aktuell mjukvara, men hur kan man få en större 
användargrupp som består av kvinnor? 
 
För att till fullo tillmötesgå de olikheter som finns vid användning av 
informationssystem borde utvecklingsgrupper bestå av både kvinnor och 

män. Detta för att kunna representera de olikheter som finns. 
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10.3. Generaliserbarhet 
Själva granskningen av genusperspektivet tillämpat på olika yrken kan ha en 
stor påverkan på själva samhället. Denna uppsats riktar sig in på yrket 

systemvetenskap men resultatet här kan även beaktas inom andra områden. 
 
De personer på företagen som vi har intervjuat jobbar på två företag som 
skiljer sig åt vad gäller storlek och vad de utvecklar. Det ena är litet med få 
anställda och det andra mycket större. Med detta vill vi ha sagt att vi ville få 
in en så bred syn som möjligt mellan de två förtagen. Dessutom är det 
vanligt med företag som liknar båda dessa företag vilket ökar 
generaliserbarheten. 

 
De personer som vi genomförde användartester med är studenter och dessa 
kan ses som representativa för många studenter. Med ett större antal tester 
hade generaliserbarheten kunna beröra fler applikationer och fler personer 
vilket hade ökat generaliserbarheten. 
 
Det teoretiska fundamentet bygger inte på specifika fall och kan anses ha 

mycket god generaliserbarhet 
 
Som helhet anser vi att forskningen har en god generaliserbarhet. 

10.4. Metodutvärdering 

10.4.1. Teorin 

Under teoridelen granskade vi utförligt viktiga vetenskapliga böcker och 
artiklar av olika slag som hade med ämnet att göra. Granskningens metod 

fortgick genom att fastställa vissa mål som skulle uppnås. Beroende på det 
aktuella målet beaktades ett visst ämne som hörde ihop med målet (Detta 
eftersom detta beror flera områden)  

10.4.2. Empirin  

Under själva användartesterna använde vi oss av ett verktyg som gjorde det 
möjligt för oss att spela in användarnas utförande vid datorn. Själva 
resultatet kodade vi sedan så att vi inte viste vem som utförde vad eller om 

personen vi granskade var man eller kvinna.  
 
Detta var ett effektivt utförande, eftersom detta minskade risken att vi som 
granskare påverkade resultatet och gav oss möjligheten att beakta testet på 
ett objektivt sätt. Den enda faktorn som kan vara svår att undgå var att alla 
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användare som skulle testa applikationen förmodligen hade olika 
inställningar till testsessionen vilket kan ha en påverkan på resultatet.  
 
Positiva aspekter 

Effekten av att utföra användartestet på det sätt vi utförde dem var att 
testerna inte påverkades av våra egna föreställningar. Förutom den redan 

angivna fördelen med denna metod medförde detta utförandet till att vi 
kunna analysera själva användandet utan att stressa användaren. Metoden 
isig underlättade också själva genomförandet genom att vi kunde utföra 
själva användartesterna på flera datorer samtidigt vilket underlättar hela 
processen för oss som utförde testerna. 
 
Under själva användartestet utförde vi semi-strukturerade intervjuer med 

användarna. Detta var en bra metod eftersom vi ville få en så standardiserade 
intervjuer med användarna som möjligt, eftersom vi ville att skillnaderna 
mellan intervjuerna skulle vara så liten som möjligt. Men samtidigt ville vi 
vara flexibla och följa upp vad användaren tyckte. Detta för att kunna få en 
klarare syn på de skillnader som fanns mellan könen vid just användandet 
och upplevelserna av applikationen.  
 
Negativa aspekter 

Vi utförde intervjuer med användarna för att kunna tolka deras upplevelser 
om applikationen. Detta var ett bra sätt, kanske det enda sättet att kunna 
tolka deras upplevelser av deras användande. Den negativa aspekt här kan ha 
varit att alla användarna kommer in med olika inställningar till själva 
testandet av applikationen vilket isig påverkar resultat. 
 
Ett exempel på detta kan vara att en användare ifråga går med på testet men 

är negativ till utförandet och vill endast bli klar med testet vilket självfallet 
påverkar användandet och själva upplevelsen av applikationen. Det är svårt 
att skydda sig helt mot detta men vi tror vi har hittat personer som hade rätt 
inställning till testet. 
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Intervjun med företagare och Annika Dahlström 

Här utförde vi en mer semistrukturerad intervjuform. Vi utgick från en 
uppsättning frågor där själva ordningsformen varierar beroende på situation. 
Det fanns även utrymme för uppföljningsfrågor.  
 

Denna metod fungerade mest effektivt till denna sorts av intervjuer. 
Eftersom vi ville anpassa våra frågeställningar beroende på den aktuella 
situationen och kunna kontra med uppföljningsfrågor.  
 
Den negativa aspekten med den metoden är kanske att om man inte tänker 
sig för, så kan man lätt komma ifrån ämnet. Vad som diskuteras under 
intervjun kan även påverka svaren. 
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10.5. Utvärdering av undersökning 
Undersökningen är i grunden en kvalitativ undersökning. Ett viktigt 
kriterium som vi utgått från är att ge läsaren en förståelse över 
genusperspektivet för informationssystem.  

 
Forskningen har som helhet nått det önskade målet för själva 
undersökningen. Vi har utgått från våra teser och granskat dem kritiskt mot 
den verklighet som vårt samhälle byggs upp utav. Undersökningen i den 
teoretiska delen gav oss en stadig grund att stå på för att kunna gå vidare 
med den empiriska undersökningen. 
 
Vid den empiriska undersökningen beaktade vi resultaten från teorikapitlen 

och det resultat som vi kom fram till i den empiriska undersökningen, detta 
skapade en tydlig helhet och en röd tråd genom hela arbetet.  
 
Perspektivmedvetenhet 
Från det teoretiska materialet har vi utvecklat vårt perspektiv men även 
utifrån Annika Dahlstöms beskrivningar och intervju. Vi har beaktat det med 
genus och skillnader i hjärnan mellan kvinnor och män. Vår förståelse inom 

ämnet har haft stor grund i Dahlstöms beskrivningar. Vi redovisar 
forskningsläget och använder detta som utgångspunkt för förståelsen.  
 
Intern logik 
Vi anser att de delar vi granskat har en koppling till helheten och därmed till 
huvudfrågan. Vi har låtit forskningsfrågorna styra val insamlingsmetod och 
sättet att analysera.  

 
Etiskt värde 
Ämnet är känsligt för vissa men vi har behandlat ämnet via de resultat som 
har visats i tidigare studier och har utgått från resultat utan att dölja eller 
vinkla resultat. Vi har vidare baserat våra tolkningar på just detta material. 
Vi har även granskat allt med samma vikt och låtit resultaten ha den 
betydelse det borde ha. 
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Innebördsrikedom 
Vi anser vi beskriver de relevanta delarna och ger den detaljrikedom som 
behövs för var del. Vi har exempelvis bara med väsentliga delar av 
intervjuerna. Med det genusperspektiv som vi granskar har vi skapat 
innebördsrikedom ur det resultat vi fått fram genom forskningen.  
 

Struktur 
Strukturen är uppdelad efter olika kategorier där vi har övergångar eller 
analyser mellan de olika delarna. Resultatet av användartesterna är speciellt 
förenklat till en hög grad genom grafer och beskrivningar. Detta talar dock 
emot en hög grad av innebördsrikedom. Samtidigt anser vi att det relevanta 
för studien visas. 
 

Teoritillskott 
De aspekter som vi för fram kan ses som något som vi inte sett bland det 
teoretiska materialet. Vi anser att vi därmed tagit ett steg framåt genom de 
förklaringar och perspektiv vi ger. Frågeställningarna innebär också en 
potential att utöka och forska vidare på. 
 
Heuristiskt värde 
Vi har visat att det finns flera aspekter att beakta inom genus som alla har en 

effekt inom systemutveckling.  
 
Konsistens 
De delar som beaktas har en koppling till helheten. Denna helhet underbyggs 
av forskningsfrågorna som leder till huvudfrågan. 
 
Pragmatiska kriteriet 

Resultatet i sig går att koppla till en praktiskt nytta inom arbetslivet och har 
en potential till betydelse inom detta. Undersökningen har gett en 
förståelsekunskap till dem som vill beakta den, vilket kan ge nytta i 
praktiken. Det perspektiv och de tolkningar vi gjort gör det möjligt att 
betrakta frågorna med vetskap om faktorerna som ligger bakom. Detta till 
motsats av föreställningar som kan finnas inom området som baseras på 
gissningar. 
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10.6. Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att testa det vi har kommit fram till i denna 
kandidat uppsats i en större skala. En större granskning skulle kunna göras i 
empirin genom att utföra fler användartester för att just granska ifall det 

fortfarande stämmer överens med verkligheten (än det som redan har gjorts).  
 
En annan intressant aspekt till fortsatt forskning skulle vara att beakta de 
yrken där det är mansdominerat eller kvinnodominerat för att granska hur 
anpassningen sker mellan de parter som är minoritet, och hur detta påverkar 
arbetet.  
 
Vi kan rekommendera att forska om hur användning av informationssystem 

skiljer sig mellan olika kompetenser och erfarenheter inom 
informationssystem. Samt vilken betydelse detta har, inte minst för 
systemutvecklingsföretag. 
 

10.7. Spekulationer inför framtiden 

Vi anser att det förmodligen kommer det att göras mer forskning inom 
området för skillnaderna mellan kön och dess gynnsamhet för olika yrken. 
Man kan redan nu se i samhället att ur genussynpunkt blandade grupper på 
olika områden är något som för tillfället är populärt. Vi tror att 
genusperspektivet är något som alltid (mer eller mindre) kommer att vara 
intressant för samhället och dess individer att beakta. Forskningen kommer 
förhoppningsvis att visa en ökad förståelse för betydelsen av olika personers 

egenskaper i arbetslivet. 
 
Stor del av arbetet inom systemutvecklingen går mot mer och mer 
standardiserade metoder och linjärt arbete (Ivari et al, 2004). Vilket vi tror 
kommer att öka möjligheter för företag att lägga mer tid till en bra design 
och ökad upplevelse. Vilket innebär att användarnas egenskaper och 
preferenser kan få en större betydelse. 
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