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Abstract 
Organizations today use more and more out of information systems to streamline 

workflow. It seems not so surprising given that IT has a significant role in today's society. 

In order to comply with the development and demand, it is now necessary that larger 

businesses use some form of IT support. Since IT evolving, it´s not enough to introduce 

one information system because there will always be new and more effective alternatives. 

Information systems are supposed to support the business goals which will be differ as a 

result that the organization changes over time. Many of today's businesses choose to 

purchase standard systems and customize this it, instead of developing a new information 

system. 

 

The study deals with the relationships that arise in those IT-projects that adapt a standard 

system. Through the study, we have produced a set of factors that affect the relationship 

between the system developers, customers and end users. We have investigated both 

large and small IT-projects to finally identify a number of guidelines that will help 

support an IT project. 

 

The purpose of the Guidelines is that the actors should get good relations to each other 

and also keep these relationships after the completion of the IT-projects. The results of 

the study in the form of guidelines should be seen as complementary to other methods 

and approaches in IT-projects as the result does not seek to contribute to a successful IT-

projects. 
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Sammanfattning 
Verksamheter använder sig idag mer och mer utav informationssystem för att 

effektivisera arbetsflödet. Det ter sig inte så konstigt med tanke på att IT har en 

betydande roll i dagens samhälle. För att följa med i utveckling och efterfrågan är det 

idag nödvändigt att större verksamheter använder sig utav någon form av IT stöd. 

Eftersom IT hela tiden utvecklas räcker det således inte att införa ett informationssystem 

då det kommer nya och effektivare alternativ. Informationssystemen ska stödja 

verksamhetsmålen vilka blir annorlunda som en följd av att verksamheten förändras över 

tid. Många av dagens verksamheter väljer då att köpa in standardsystem och 

verksamhetsanpassar detta istället för att utveckla ett helt nytt informationssystem. 

 

Undersökningen behandlar de relationer som uppstår i dessa IT-projekt där man 

verksamhetsanpassar ett standardsystem. Genom studien har vi fått fram vilka faktorer 

det är som påverkar relationerna mellan systemutvecklare, beställare samt slutanvändare. 

Vi har undersökt både stora och små IT-projekt för att slutligen identifierat ett antal 

riktlinjer som ska hjälpa stödja ett IT-projekt.  

 

Riktlinjernas syfte är att aktörernas relationer ska bli goda samt att aktörerna ska 

bibehålla dessa relationer efter avslutat IT-projekt. Studiens resultat i form av riktlinjer 

ska ses som ett komplement till övriga metoder och tillvägagångssätt i IT-projekt så 

resultatet syftar således inte på att bidra till ett lyckat IT-projekt. 

 

 

 

Nyckelord: IT-projekt, Relationer, Systemutveckling, Verksamhetsutveckling, 

Förväntningshantering, standardsystem 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt problem, vi kommer även att 

definiera de begrepp som kommer användas i uppsatsen. Problemet kommer även 

diskuteras i en problemdiskussion. Vidare tas studiens utgångspunkter upp, det vill säga 

forskningsfrågor, syfte, förväntat resultat, avgränsningar samt målgrupp. 

1.1 Bakgrundbeskrivning 

Organisationer som i dagsläget inte har implementerat någon form av informationssystem 

har svårt att följa med och expandera i samma takt som många stora internationella 

företag i nuläget gör. I ett utdrag från Falk (1994 se Hökenhammar 2001, s. 7) skrivs: 

 

”Idag är IT en viktig förutsättning för alla aktiviteter i företag 

och inom den offentliga sektorn. Vi har blivit starkt beroende av 

IT i det dagliga arbetet. Därför måste informationssystem 

betraktas som en naturlig del i företagets infrastruktur.”  

 

Även då IT är en viktig del av företagets infrastruktur är IT-projekt fortfarande ofta 

problematiska, Informationssystemet ska utvecklas inom en viss tidsram som ställer höga 

krav på kompetens och effektivitet hos systemutvecklaren. Det ställs även höga krav på 

kvalitet och användarvänlighet på det färdigställda Informationssystemet. Det är minst 

lika viktigt att beställaren besitter den kunskap som behövs inom det berörda området 

som Informationssystemet ska utvecklas för då kravspecifikationen som beställaren ska 

framställa är en viktig grund i IT-projektet. Om kravspecifikationen inte är tydlig nog kan 

det försvåra arbetet och det finns risk för att relationen mellan systemutvecklare och 

beställare försämras. I (Carlsson, 2000, sid. 9) beskrivs hur systemutvecklare och 

slutanvändare kan tolka det som sägs mellan dem på olika sätt beroende på deras 

förkunskaper om designsituationen. Detta kan leda till problem i kommunikationen och 

tillika olika uppfattningar om exempelvis kravspecifikationen. 

 

Standish (1994 se Hökenhammar 2001, ss. 8-9) har beskrivit en studie gjord i USA på 

amerikanska företag gällande systemutveckling.  

 

”Studien visar att 31 procent av alla projekt avbryts och att 52 

procent har ett budgetöverdrag överstigande 89 procent. I stora 

företag avslutas endast är 9 procent av projekten i tid och ett 

genomsnittligt system innehåller endast 42 procent av specificerad 

funktionalitet. Siffrorna för mindre företag är bättre.” 

 

Standish Group kom ut med en rapport den 25 Mars 2009 där det beskrivs hur 

utvecklingen har skett sen studien 1994. Studien beskriver att 25 procent av IT-projekt 

som startades 2006 ses som lyckade tillskillnad från 16.2 procent som rapporteras 1994.  

Vidare visar rapporten att 2006 var det bara 19 procent av IT-projekten som fallerade 

tillskillnad från 31.1 procent 1994. Även budgetöverdrag i IT-projekt har minskat sen 

studien 1994 som visade 52.7 procent. 2006 hade 46 procent av IT-projekten en 

överstigande budget. (Rubinstein 2009) 
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En faktor till att stora IT-projekt läggs ner är att stora verksamheter ständigt förändras 

(Kinnula 1994 se Hökenhammar 2001, s 9). Detta medför att IT-projektet efter t.ex. två år 

inte stämmer överens med verksamheten man utvecklar för, då verksamheten har 

förändrats över denna tid. Den största felande faktorn ligger i att kravspecifikationen inte 

är fullständig eller otydlig. Vid en otydlig kravspecifikation finns risken att 

oskiljaktigheter uppstår när beställaren utvärderar det färdiga Informationssystemet.  

 

Vi vill i denna rapport undersöka hur man kan skapa förutsättningar för så goda relationer 

som möjligt mellan de inblandade aktörerna. För att göra detta måste vi ta reda på hur 

relationerna påverkar varandra. Det finns även andra faktorer som påverkar relationerna 

mellan aktörerna. Vi vill identifiera dessa faktorer och undersöka på vilket sätt de 

influerar relationerna.  

 

Resultatet vi vill uppnå är att kartlägga hur det skapas förutsättningar för goda relationer 

mellan de inblandade aktörerna i stora och små IT-projekt. Resultatet kommer framställas 

i form av riktlinjer som är viktiga att beakta för att skapa goda relationer inom ett IT-

projekt. 

 

Vi vill även undersöka vad det finns för skillnader mellan stora och små IT-projekt för att 

härleda om det finns skillnader med avseende på hur relationerna påverkar varandra samt 

vad det är som påverkar relationerna. Utifrån det kan vi sedan skapa en lista med 

gemensamma viktiga aspekter att ta hänsyn till som gäller både för stora och små IT-

projekt samt vissa åtgärder som är projektstorleksspecifika.  

1.2 Begreppsprecisering 

Ett IT-projekt genomförs för att det ska ske någon form av förändring. Lundin och 

Söderholm (1995 se wikström 2000, s. 2) sammanfattar definitionen för ett projekt med 

begreppen begränsad tid, unik uppgift, grupp och förändring. För att det ska kunna kallas 

ett IT-projekt innefattar det även någon form av systemutveckling och där oftast 

verksamhetsinriktad systemutveckling. Ett IT-projekt består då av en unik uppgift som 

ska bidra till en informationsteknologisk förändring för en verksamhet inom givna ramar 

för tid och ekonomi. Vidare består IT-projektet av en grupp människor som är 

kompetenta inom olika områden för att komplettera varandra och den gemensamma 

uppgiften. I ett litet IT-projekt är dem givna ramarna för tid och/eller ekonomi mindre 

enligt oss är omfattningen på ett litet IT-projekt 0-30 timmar och ett stort beräknas ligga 

på 30 till 600 för den här studien. 

 

Det finns olika typer av systemutvecklingsprojekt, men det vanligaste är att en 

organisation köper in ett standardsystem och sedan verksamhetsanpassar det 

(Hökenhammar 2001, s. 44). Det är viktigt att man anpassar informationssystemet för 

verksamheten det ska implementeras i annars är risken att informationssystemet inte 

uppfyller verksamhetens mål (Goldkuhl 1993, s. 23). Systemutveckling kan då beskrivas 

som en process där man genom människors arbete utformar ett informationssystem eller 

delar av ett informationssystem för att förändra verksamheten som strävar efter att uppnå 

specifika verksamhetsmål. 
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En kravspecifikation är det dokument som specificeras under ett IT-projekt. 

Hökenhammar (2001, s. 62) definierar en kravspecifikation på följande sätt: 

 

”Ett dokument som innehåller en specifikation av krav på ett 

system eller en komponent. Vanliga typer av krav berör funktioner, 

prestanda, gränssnitt, design och standarder för utveckling” 

 

Carlsson (2000, s. 44) ser samförstånd som en synonym till intersubjektivitet. 

Nationalencyklopedin definierar intersubjektivitet enligt semantisk mening: 

 
”Ett språkligt uttryck har intersubjektiv mening om alla i princip kan lära sig och förstå dess innebörd, och 

använder det på samma sätt…”. (Nationalencyklopedin)  

 

Samförstånd kan inte uppnås helt utan man uppnår bara samförstånd till en viss grad då 

motparten aldrig kan få full förståelse (Linell 1993 se Carlsson 2000, s. 44). 

 

Vår definition av missförstånd är att någon av aktörerna tolkar information från en annan 

aktör på ett sätt som inte var avsett. Detta innefattar all sorters kommunikation såväl 

verbal- som icke verbal kommunikation samt skriftlig kommunikation. 

 

Ett informationssystem används för att stödja verksamheten, det bör inte ses som en 

självständig del inom organisationen utan ett väl fungerande informationssystem ska 

hjälpa till att uppnå verksamhetens mål. I vår uppsats har vi avgränsat oss till 

standardsystem, ett standardsystem är ett informationssystem som redan är färdigbyggt 

och säljs in till olika företag och organisationer. Brandt, Carlsson och Nilsson (1998, s. 

184) har följande definition på vad ett standardsystem är: 

 

”Ett standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som kan 

tas i bruk direkt i ett företags verksamhet, till skillnad från egenutvecklade 

system som måste byggas upp från grunden. Normalt krävs vissa 

anpassningar såväl i själva standard- systemet som i kundens verksamhet 

för att få en fungerande lösning. Man kan betrakta ett standardsystem som 

en paketerad systemlösning – ett annat vanligt uttryck är därför 

”standardpaket”.”   

 

Goda relationer är enligt oss att aktörerna (systemutvecklare, beställare och 

slutanvändare) har förväntningar som stämmer överens med resultatet av 

Informationssystemet och ser samarbetet som något positivt både under och efter avslutat 

IT-projekt. 

 

En systemutvecklare är en av aktörerna som ingår i ett IT-projekt. Carlsson (2000, s. 15) 

definierar en systemvetare på följande sätt: 

 

”Systemutvecklaren är den aktör som har viktiga specialkunskaper för utvecklingsarbetet 

som dator-, metod- och projektledningskunskaper.” 
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Beställaren ingår också i ett IT-projekt och är den aktör som har ansvaret på att kraven på 

informationssystemet blir strukturerade och dokumenterade korrekt. Eriksson (2008, s. 

27) definierar en beställare som: 

 

”Den roll som samlar in, dokumenterar och strukturerar kraven från intressenterna.” 

 

Ett informationssystem utvecklas inte utan att någon i slutändan kommer använda det. En 

slutanvändare är individer som berörs av informationssystemet direkt eller indirekt 

(Carlsson 2000, s. 15). 

1.3 Problemdiskussion 

IT-projekt är komplexa och det finns flera faktorer som påverkar om IT-projekt kommer 

att lyckas eller inte. Då IT är en viktig del i företag är det förvånande att många IT-

projekt är kostnads- och tidsineffektiva. I Standish (1994 se Hökenhammar 2001, ss. 8-9) 

skildras en studie gjord över IT-projekt i USA där man ser att mindre IT-projekt har en 

tendens att lyckas bättre. Man kan då ställa sig frågan om relationerna ser annorlunda ut i 

stora respektive små projekt och om samarbetet underlättas i mindre projekt och varför. 

Relationerna mellan systemutvecklare, beställare och slutanvändare är en viktig 

beståndsdel av systemutvecklingsarbetet. För att skapa goda relationer behöver aktörerna 

uppnå samförstånd och på så sätt få en gemensam förståelse vid utvecklingen av ett 

informationssystem. Gemensam förståelse och samförstånd behöver nödvändigtvis inte 

betyda att det ”bästa” resultatet uppnås däremot skriver Carlsson (2000, s. 43)  

”Om utvecklingen av ett informationssystem har skett utifrån 

principen för samförstånd kan detta förbättra möjligheterna när det 

gäller att få resultatet att stämma ”bättre” överens med 

förväntningarna på informationssystem, än om principen inte följts”. 

Med princip för samförstånd menar Carlsson att det inte enbart räcker att förlita sig på 

samarbetets automatik mellan aktörerna, utan vissa språkliga villkor i kommunikationen 

bör alltså vara uppfyllda för att de inblandade aktörerna ska ha en gemensam förståelse 

för utvecklingens villkor (Carlsson 2000, s. 43). Om systemutvecklingsprocessen 

innefattar att slutanvändaren involveras bör också systemutvecklaren och slutanvändaren 

förstå varandra. För att informationssystemet ska utvecklas med utgångspunkt i principen 

för samförstånd bör kommunikationen därför ledas av systemutvecklingsaktörerna 

(Carlsson 2000, s. 44). 

Vårt problem grundar sig i att många IT-projekt misslyckas. 

Vi vill kolla på hur relationer inom IT-projekt ser ut och vad 

det är som påverkar dem då vi tror att risken för ett 

misslyckat IT-projekt kan minskas med hjälp av goda 

relationer. Det finns en annan dimension av detta som rör 

tidsaspekter, ekonomi och dylikt som kanske är den största 

bidragande faktorn till misslyckade IT-projekt. Det blir 

dock svårt för oss att göra en bra studie av detta, dessutom 

så har det redan gjorts ett stort antal. Anledningen till att vi 

Figur 1: Visuell förklaring av 

relationer och deras påverkan 

(egenskapad modell) 
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vill särskilja på stora och små IT-projekt i vår studie är att stora IT-projekt misslyckas 

oftare än små. 

1.4 Studiens utgångspunkter 

1.4.1 Problemställning 

Vi vill undersöka hur man skapar goda relationer inom IT-projekt och även se om det 

finns några skillnader beroende på IT-projektens storlek. Det vi menar med goda 

relationer är att aktörerna (systemutvecklare, beställare och slutanvändare) har 

förväntningar som stämmer överens med resultatet av IT-projektet och har sett 

systemutvecklingsarbetet som något positivt.  

1.4.2 Forskningsfrågor 

Övergripande 

 Hur skapar man förutsättningar för goda relationer mellan systemutvecklare, 

beställare samt slutanvändare vid utveckling av ett informationssystem inom stora 

respektive små IT-projekt? 

 

Delfrågor 

1. Ser relationerna annorlunda ut vid stora respektive små IT-projekt? 

a. Vad är det som skiljer dem åt och varför? 

 

2. Hur påverkar de olika relationerna varandra? 

 

3. Vad påverkar de olika relationerna? 

a. Hur skapas samförstånd? 

b. Hur undviks missförstånd? 

1.4.3 Syfte 

Övergripande 

Syftet med denna uppsats är att studera relationer mellan systemutvecklare, beställare 

samt slutanvändare vid utveckling av Informationssystem. Vidare är syftet att ta reda på 

om det finns några skillnader beroende på IT-projektets storlek samt vad som kan göras 

för att skapa förutsättningar för goda relationer inom IT-projekt. 

 

Delsyften 

Syftet med uppsatsen är att reda på vad som kan göras för att skapa goda relationer inom 

IT-projekt samt hur samförstånd skapas och missförstånd undviks. Likaså vill vi 

undersöka hur de olika relationerna mellan aktörerna påverkar varandra samt vad som 

influerar dessa. Slutligen vill vi ta reda på vilka skillnader och likheter det finns vid stora 

och små IT-projekt vad beträffar relationerna mellan aktörerna. 

1.4.4 Förväntat resultat 

Uppsatsens förväntade reslutat är att ta fram riktlinjer för att skapa goda relationer inom 

stora respektive små IT-projekt. Vi vill identifiera skillnader och likheter mellan stora 

och små IT-projekt för att se vad det är som skiljer dem åt och varför. En kartläggning 
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över hur relationerna påverkar varandra kommer göras. Likaså kommer vi identifiera 

vilka faktorer som påverkar relationerna samt att hur samförstånd skapas och 

missförstånd undvikt inom IT-projekt. 
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1.4.5 Kunskapskaraktärisering  

Våra riktlinjer som tas fram kommer karaktäriseras av tentativ normativ kunskap. När vi 

jämför stora och små IT-projekt för att identifiera skillnader och likheter karaktäriseras 

den kunskapen av egenskapsbestämmande kvalitativ deskriptiv kunskap/förklarande: 

orsak. Karläggningen av relationerna är explorativ samt faktorerna som identifieras 

präglas av egenskapsbestämmande kvalitativ deskriptiv kunskap/förklarande: hur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2: Modell över kunskapsprojektering (egenskapad modell) 
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1.5 Avgränsningar 

Verksamheter/Organisationer ser olika ut vad beträffar beställare, slutanvändare och 

systemutvecklare. I vissa organisationer finns alla tre inom organisationen och i andra 

finns eventuellt endast slutanvändaren, beställaren befinner sig då möjligtvis på ett kontor 

i ett annat land och har således ingen direkt relation till slutanvändaren.  

Vi har i vårt forskningsprojekt valt att avgränsa oss till ett visst verksamhetsperspektiv 

där systemutvecklaren ligger utanför verksamheten och beställare samt slutanvändare 

befinner sig inom verksamheten och har någon form av arbetsmässig relation. Beställaren 

är inte heller en slutanvändare av det färdiga Informationssystemet utan sitter snarare i 

någon form av ledningsgrupp eller liknande. Detta illustreras i modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationssystem inom verksamheter implementeras på olika sätt beroende på vad 

verksamheten har för behov. Vissa verksamheter har inget eget Informationssystem utan 

använder sig enbart av Microsoft Office. Dessa verksamheter behöver således ett helt nytt 

Informationssystem som utvecklas från grunden. I vissa fall kan man här välja att köpa in 

ett standardsystem, systemutvecklarens roll blir således att verksamhetsanpassa 

standardsystemet utifrån verksamhetens behov. Vi har valt att fokusera på 

verksamhetsanpassning av redan existerande standardsystem och därför avgränsat oss 

från utvecklig av Informationssystem från grunden. 

Anledningen till att vi har valt följande avgränsning är att vi tror att relationernas 

påverkan blir tydligare om systemutvecklaren och beställaren inte har en tidigare relation. 

Skulle dessa båda finnas inom samma verksamhet har dem redan en relation som vi 

måste ta hänsyn till när vi analyserar resultatet. Vi vill också att beställaren inte ska vara 

användare av Informationssystemet då vi tror att detta är vanligast, det blir därför lättare 

för oss att få tag på intervjupersoner och således enklare att genomföra studien. 

Figur 3: Verksamhetsperspektiv (egenskapad modell) 
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1.6 Målgrupp 

Denna rapport vänder sig till företag som arbetar med IT-projekt. De som främst kan dra 

nytta av kunskapsbidraget i denna rapport är individer i företag som arbetar med 

systemutveckling. Även de personer som under IT-projekt har kontakt med beställaren av 

Informationssystemet. Inköpsansvariga på olika IT-avdelningar runt om i landet är också 

målgrupp då dessa kan sätta sig in i problematiken som finns och också hjälpa till med att 

bidra till goda relationer och nöjda slutanvändare. Rapporten lämpar sig även till företag 

som behöver ett nytt Informationssystem, där främst beställaren drar nytta av 

kunskapsbidraget. Beställaren kan vara en ledningsgrupp, IT-ansvarig et cetera beroende 

på hur företaget är organiserat och vilka termer som används. 

 

Rapporten vänder sig även till studerande vid högskolor och universitet som i framtiden 

kan tänkas arbeta som inköpare av Informationssystem eller inom IT-projekt och där 

främst de som har kontakt med någon av de nämnda aktörerna. Rapporten kan dessutom 

användas som utgångspunkt för forskare inom systemutvecklingsområdet. Målgruppen 

blir således även forskare som bedriver forskning. 
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2 Forskningsansats 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom forskningsperspektiv, forskningsstrategi samt 

studiens process. Vi kommer även ta upp de metodval vi har gjort. Valen är även 

motiverade. 

2.1 Forskningsperspektiv 

Vi kommer utgå från ett hermeneutiskt perspektiv i vår studie. Tolkningslära är en 

ungefärlig översättning på hermeneutik där den vetenskapliga riktningen präglas av 

tolkning och förståelse (Patel & Davidson 2003, s. 28).  

 

Vi anser att ett hermeneutiskt perspektiv är lämpligast att utgå från för att angripa vår 

problemställning då kvalitativa förståelse- och tolkningssystem samt en ”subjektiv” och 

öppen roll som forskare står för hermeneutik. En öppen roll som forskare behövs för att 

kunna tolka och förstå människors agerande. Vi som forskare vill studera aktörernas 

relationer i IT-projekt genom deras ”ögon” för att förstå och analysera deras verbala och 

icke-verbala handlingar. Motsatsen är positivismen som står för kvantitativa statistiska 

hårddatametoder där forskarollen är objektiv och osynlig (Patel & Davidson 2003, s. 29). 

Det positivistiska synsättet med dess hårddata metoder blir svårt att använda sig utav då 

vi kommer studera människors helhets agerande i stora och små Informationssystem. 

 

Hermeneutiken menar att man genom tolkning av människors handlande och livsyttringar 

samt utlåtande i det skrivna och talade språket kan förstå människor livssituation både för 

oss själva och för andra. Hermeneutiken säger också att man kan förstå betydelsen av 

människor avsikter och intentioner genom att tolka deras handlingar (Patel & Davidson 

2003, s. 29). I vår forskning vill vi tolka och förstå relationer inom IT-projekt och se på 

skillnader för stora och små IT-projekt för att kunna ta fram riktlinjer. Ett hermeneutiskt 

perspektiv är då att föredra. 

2.2 Forskningsstrategi och process 

2.2.1 Forskningsstrategi 

Patel & Davidson (2003, s.14) menar att kvantitativ och kvalitativ forskning något 

förenklat syftar på hur man som forskare väljer att generera, bearbeta och analysera 

information. 

 

Vid ett kvantitativt förhållningsätt gör man mätningar när man samlar in data och 

bearbetar  samt analyserar  sin data med hjälp av statistiska metoder. Vid kvalitativt 

förhållningssätt vill man istället fokusera människors upplevelser och skaffa sig en 

djupare förståelse för problemet (Patel & Davidson 2003, s.14). 

 

Vi kommer tillämpa en kvalitativ forskningsstrategi i vår studie då den 

problemformulering vi har innebär att vi ska studera relationer och tolka dessa utifrån 

objektens perspektiv.  
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Vi vill fördjupa oss och förstå aktörernas upplevelser för att kunna svara på vår 

övergripande forskningsfråga genom att använda verbala kvalitativa analysmetoder i 

form av intervjuer. Vi kommer transkribera den insamlade informationen i text för att 

tolka och förstå den, vi gör en text, tolkning, förståelse likt den hermeneutiska spiralen 

(Patel & Davidson 2003, s.31). Att skicka ut enkäter eller göra experiment på ett 

kvantitativt förhållningssätt kommer inte leda oss till ett förväntat resultat.  

2.2.2 Undersökningsform 

Studien är uppdelad i tre delar varav den första delen av studien präglas av en deskriptiv 

undersökningsform vilket syftar på att det redan finns teoretisk kunskap inom 

problemområdet (Patel & Davidson 2003, s. 13). Vi menar att det redan finns kunskap 

om vad det är som påverkar relationer inom projekt, vilket vi kan använda som 

utgångspunkt för våra intervjuer. Vi kommer studera relationer mellan aktörer 

(systemutvecklare, beställare, slutanvändare) inom IT-projekt empiriskt, de beskrivningar 

vi åstadkommer beskrivs därför både i dåtid (relationer som har varit) och nutid 

(relationer som existerar nu).  

 

Den andra delen av studien kommer utgå från en komparativ undersökningsform vilket vi 

anser vara lämpligast då vi har som avsikt att jämföra relationerna inom stora och små 

IT-projekt utifrån den empiriska delen av studien. Vi vill här få fram vad det är som 

urskiljer små och stora IT-projekt och även vad det är som skiljer dem åt. 

 

I den tredje delen av studien har vi som avsikt att ta fram riktlinjer för hur man skapar 

förutsättningar för goda relationer inom stora och små IT-projekt. Vi kommer utifrån den 

första och andra delen av studien därför övergå till en metodutvecklande tentativ 

normativ kunskapsstrategi för att skapa vägledande kunskap. Goldkuhl (1993 s. 21) 

beskriver normativ kunskap som regler, riktlinjer, råd och föreskrifter för hur man bör 

handla i olika situationer. Vi har här valt att ta fram riktlinjer. Med tentativ menas att 

riktlinjerna inte är testade i praktiken. För att uppnå normativ kunskap är vi tvungna att 

applicera våra riktlinjer på stora och små IT-projekt, detta kommer vi inte att ha tid med i 

vår studie. 

 

 Resultatet vi vill uppnå är framtagna riktlinjer för hur man bör handla i IT-projekt 

oavsett storlek för att skapa förutsättningar för att relationerna mellan aktörerna 

(systemutvecklare, beställare, slutanvändare) ska bli goda. 

2.2.3 Studiens process 

Figur 4 som återfinns på nästa sida visar en skiss över studiens process som visar hur vi 

kommer gå tillväga från start till slut. I studiens första fas identifierar vi ett antal faktorer 

på vad det är som påverkar relationerna mellan systemutvecklare, beställare och 

slutanvändare utifrån befintlig teori. Faktorerna kommer sedan ligga som grund för hur vi 

utformar våra intervjufrågor. Intervjuerna kommer ske selektivt, först kommer 

användaren att intervjuas. Intervjun transkriberas i text, tolkas och leda till en förståelse, 

denna förståelse kommer prägla intervjufrågorna för beställaren. Beställarens intervju 

präglar i sin tur systemutvecklarens intervjufrågor det vill säga att varje intervju vi gör 

kommer leda till en ny förståelse och vid behov kommer vi gå tillbaka och intervjua det 
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berörda objektet med kompletterande frågor och då även göra en kompletterande tolkning 

och förståelse. 

 

I den andra fasen av studien kommer vi jämföra stora och små IT-projekt utifrån den 

bearbetade data vi har fått från första fasen samt en komparativ analys. Resultatet blir 

skillnader mellan stora och små IT-projekt som är en förutsättning för att ta fram 

riktlinjer för att skapa förutsättningar för goda relationer inom IT-projekt som berör den 

tredje fasen i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Modell över studiens process 
(egenskapad modell) 
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2.3 Metoder för insamling, analys och utvärdering 

2.3.1 Urval och datainsamling 

Vi kommer att försöka få tag på systemutvecklare, beställare och slutanvändare från 

organisationer som uppfyller kraven för att ingå i stora samt små IT-projekt utifrån vår 

begreppsdefinition. Detta stödjer syftedrivet urval då vårt huvudsyfte bland annat är att 

undersöka små och stora IT-projekt. Givetvis kommer vi att inrikta oss på att få tag på 

systemutvecklare hos organisationer som utvecklar Informationssystem. Vad beträffar 

beställare och slutanvändare inriktar vi oss på organisationer som använder sig utav 

Informationssystem. Även detta styrker syftedrivet urval.  

 

När det gäller organisation för slutanvändare ska vi försöka få tag på sådana inom 

beställarens organisation då detta ger vår undersökning mer trovärdighet. Anledningen 

till att detta ger vår undersökning mer trovärdighet är att vi i sådana fall kan studera 

relationer mellan aktörerna i IT-projekt där både användare och beställare har ingått. 

Detta ger oss ett bättre helhetsperspektiv jämfört med om dem inte ingått i samma IT-

projekt. Vi kan även dra bättre slutsatser för hur relationerna påverkas och vad det är som 

påverkar dem om vi får personer från samma IT-projekt. Helst av allt hade vi velat få tag 

på systemutvecklare från samma IT-projekt också, men detta blir väldigt svårt med tanke 

på tillträde till systemutvecklare.  

 

Enligt Patel & Davidson (2003, s.54) använder man sig utav ett slumpmässigt urval om 

man inte kan undersöka hela populationen. Det slumpmässiga urvalet är då representativt 

för hela populationen. Vi anser det viktigt vilka individer som blir intervjuobjekt i vår 

studie därför kommer vi använda oss utav ett icke-slumpmässigt urval. Det icke-

slumpmässiga urvalet präglas i vår studie av djup och förståelse. De urval vi kommer 

använda beskrivs nedan (föreläsning 4 VTM-kursen, bild 10). 

 

Det är kritiskt för undersökningen att vi får tag på rätt individer inom organisationer som 

beskrevs ovan för att studien ska kunna genomföras. Detta gör att vi kommer använda oss 

av det kritiska fallet som urvalsteknik. 

 

Tillträde är en viktig urvalsteknik för oss då vi har relativt kort tid på oss att utföra 

studien och har således inte tid eller tillgång till att välja fritt mellan olika intervjuobjekt. 

Vi behöver tillträde till en organisation som utvecklar Informationssystem i projekt, både 

stora och små. Där vill vi komma i kontakt med en person som hanterar kontakter med 

kunden. Vi vill även få tillträde till en organisation som har implementerat 

Informationssystem i sin verksamhet via ett IT-projekt med en systemutvecklare som 

uppfyller våra krav. Där vill vi få tillgång till en person som har hanterat kontakter med 

systemutvecklare och tagit fram kravspecifikation och dylikt, en beställare enligt vår 

definition med andra ord. Vi vill även komma i kontakt med användare inom samma 

organisation som har varit med när det nya systemet tagits fram och implementerats. 

 

Eftersom vi vill göra kvalitativa intervjuer ”face to face” kommer geografiska aspekter att 

påverka vår urvalsprocess. Vi kommer att försöka få tag på intervjuobjekt inom 
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Boråsområdet och eventuellt Göteborgsområdet. Vi har inte budget eller tid för att resa 

långa sträckor. 

 

När vi gör ett urval av individer så kommer vi att sikta på att få tag på personer som 

stämmer så bra överens som möjligt med de definitioner vi har för systemutvecklare, 

beställare samt slutanvändare.  

 

Vi kommer i rapporten att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in data från 

empirin. Anledningen till att vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer är att vi 

har ett kvalitativt förhållningssätt. Vidare så är vårt problemområde ganska komplext och 

vi tycker således att vi behöver flexibilitet och anpassningsbarhet. Vi tycker också att det 

är viktigt att intervjuobjektet förstår våra frågor och vi vill kunna vara på plats för att 

styra intervjun mot våra forskningsfrågor om det skulle visa sig att intervjuobjektet tappar 

fokus. Anledningen till att vi valt att inte göra en enkät är av den enkla förklaring att vi 

inte tycker att en sådan insamlingsmetod täcker det komplexa område som vi vill 

undersöka. 

 

Vi kommer även att använda oss för litteratur för att samla in data. Litteraturen kommer 

främst att användas av oss för att skapa kunskap om de frågor vi har så att vi sedan kan 

gå ut och göra bra intervjuer och analyser av de data vi har samlat in. När det gäller 

urvalet av denna litteratur så kommer det ske utifrån kriteriet att källan är granskad och 

godkänd av andra forskare innan den publicerats. 

 

2.3.2 Analys och tolkning 

Som analysmetod kommer vi använda oss utav den hermeneutiska spiralen. Den 

hermeneutiska spiralen utmärks av att man utifrån en transkriberad text tolkar och skapar 

förståelse. Spiralen fortsätter sedan med en ny text och en ny tolkning där man får en ny 

förståelse (Patel & Davidson 2003, s.31).  

 

Varje intervju som görs utgör en del av en helhet. Intervjuerna tillsammans bildar en 

helhet. Den helheten kan vi sedan arbeta utifrån när vi analyserar skillnader mellan stora 

och små IT-projekt. Utifrån resultatet kan vi sedan skapa ett antal riktlinjer. 

 

Vi kommer först att läsa igenom intervjuerna och försöka skaffa oss en helhetsbild av 

dessa för att sedan gå in och analysera delar av intervjun. Intervjuerna kommer sedan att 

ses som delar av en helhet, helheten i vårt fall blir relationer inom IT-projekt.   

  

I den första delen av arbetet kommer vi att använda oss av en analysmetod för att skapa 

förståelse för hur olika relationer påverkar varandra inom IT-projekt samt vad det är som 

påverkar relationerna inom IT-projekt. Detta gäller våra tre intervjuer. Vi kommer att 

analysera varje intervju för sig för att sedan försöka få en helhetsbild. 

 

I den andra delen av arbetet kommer vi att använda oss av en analysmetod för att 

identifiera skillnader mellan stora och små IT-projekt. Vi kommer här att använda oss av 

den förståelse och det resultat vi har fått fram ur vår första del. 
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Den tredje och sista analysmetoden vi kommer att använda oss av är en kvalitativ 

analysmetod för framtagning av riktlinjer. Här ligger det analyserade materialet från steg 

ett och två till grund för den tentativa normativa kunskap vi vill skapa. Den kunskap 

beskriver Goldkuhl (1993 sid 21) som regler, riktlinjer, råd och föreskrifter för hur man 

bör handla i olika situationer. 

2.3.3 Utvärdering 

Vi kommer att försöka hålla en så hög kvalitet på rapporten som det går. Därför kommer 

vi ständigt att kritiskt granska de data vi får in och bedöma huruvida data är tillförlitlig 

och faktiskt bidrar till att svara på de forskningsfrågor vi har. 

 

Vi kommer att lägga vikt vid att försöka urskilja om reliabiliteten är låg när vi intervjuar 

eller om det är så att intervjupersonerna helt enkelt har en annan uppfattning än de andra 

och i så fall också försöka komma fram till varför det är så. Detta är mycket viktigt för att 

senare kunna motivera hög kvalitet i vår uppsats. 

 

Inom kvalitativ forskning som vi gör brukar man baka ihop begreppet reliabilitet och 

validitet och enbart kalla dessa för validitet. Begreppet validitet får därmed en vidare 

innebörd. Validiteten är något som genomsyrar hela uppsatsarbetet och inte bara 

datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003, s. 103). 

 

Vi vill detta till trots ha kvar begreppet reliabilitet när det gäller att utvärdera våra 

kvalitativa intervjuer då vi ser det som en mycket viktig del för att kunna motivera hög 

kvalitet i uppsatsen. Vi ser dock på validitet som ett begrepp som omfattar hela uppsatsen 

enligt samma synsätt som beskrivs i Patel & Davidson (2003, s. 103). 

 

Vi vill genom uppsatsen hålla en röd tråd som hela tiden arbetar mot att nå vår 

övergripande forskningsfråga. Detta kommer också att utvärderas kontinuerligt under 

hela arbetet. 

 

2.3.4 Presentation av kunskapsbidrag 

Studiens resultat kommer att presenteras i from av riktlinjer. Riktlinjerna kommer stolpas 

upp i en lista. Eftersom vi kommer jämföra stora och små projekt kommer även 

projektstorleksberoende riktlinjer presenteras i separata listor. 

 

Anledningen till att vi har valt att presentera vårt resultat i from av riktlinjer är för att vi 

inte har tid att utveckla en metod eller ett ramverk. Studien lämnar dock förutsättningar 

för fortsatt forskning. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen presenteras. Teorin grundar sig i 

granskad litteratur av välkända forskare. 

3.1 IT-projekt 

Alla projekt som genomförs har som avsikt att skapa något eller resultera i en förändring. 

För att det ska vara ett projekt måste det finnas en tidsplan, det vill säga att projektet är 

tidsbegränsat. En organisation förändras över tiden för att följa med i utvecklingen men 

eftersom det är en pågående process utan något slut ses det inte som ett projekt. I projekt 

finns det oftast en grupp av människor med olika kompetens för att lösa en unik uppgift 

som projektet ska resultera i. Lundin och Söderholm (1995 se wikström 2000, s. 2) 

använder begreppen unik uppgift, grupp och förändring för att sammanfatta definitionen 

av projekt. 

 

Projekt associeras ofta med någon som konstrueras som exempelvis ett byggnadsprojekt 

där resultatet ska bli en ny bro. IT-projekt syftar istället på att skapa en ny lösning som 

exempelvis ett Informationssystem. Till skillnad från den nybyggda bron ser man inte 

Informationssystemets utveckling förens det är klart, detta gör att IT-projekt är i någon 

form osynliga till skillnad från andra projekt. Detta medför även att IT-projekt har en 

tendens att bli mer komplexa då systemutvecklare inte jobbar med material som följer de 

fysiska lagarna. Vid utveckling av Informationssystem måste IT-projektet ta hänsyn till 

att organisationer och företag förändras över tid därför måste resultatet av IT-projektet 

vara flexibelt till skillnad från bron som exemplifierades ovan (Hughes and Cotterell  

2009, ss. 4-5). 

 

Det finns tre aktiviteter som alltid brukas behandlas vid genomförandet av ett IT-projekt. 

Dessa aktiviteter är förstudie, planering och projektgenomförande. Hughes and Cotterell 

(2009, s. 5) visar de tre aktiviteterna i modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudiens syfte är att avgöra om IT-projektet är värt att genomföra. I vissa större 

projekt kan förstudien även bli ett eget projekt i sig med sin egen planering.  

 

Om förstudien indikerar att IT-projektet är genomförbart och värt att genomföra börjar 

planeringen av själva projektet. Även här skiljer sig större projekt åt då man inte planerar 

Figur 5: Övergripande modell över systemutvecklingscykeln (The 

feasibility study/plan/execution cycle Hughes and Cotterell 2009, s. 5) 
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alla detaljer i början av projektet. I mindre projekt är detta genomförbart då man lättare 

har en överblick över vad som ska göras samt att antal riskmoment är lägre. Vid större 

projekt skapar man istället en övergående planering för hela projektet. Det är enbart i 

första fasen som man är detaljerad, detta för att informationen om faserna längre fram i 

IT-projektet kan ändras och är osäkra. Detaljplaneringen för resterande projektfaser 

påbörjas istället närmare dess start för att planeringen ska bli säker och minska risken att 

IT-projektet ska fallera.  

 

När en projektplan fastställt och genomarbetats går man vidare till projektgenomförandet. 

Design och implementering ingår oftast som faser i projektgenomförandet. Design fasen 

påverkar planeringsfasen då det krävs planering för att genomföra designen (Hughes and 

Cotterell  2009, s. 6). 

3.2 Samförstånd 

Samförstånd mellan de olika inblandade aktörerna inom ett IT-projekt behövs för att 

projektet ska leda till ett acceptabelt resultat (Carlsson 2000, s. 43). Aktörerna inom IT-

projektet behöver alltså förstå varandra för att resultatet av IT-projektet ska uppfylla de 

förväntningar som finns. 

 

Samförstånd kommer inte automatiskt, det krävs vissa åtgärder för att säkerställa att 

aktörerna uppfattar varandra på ett korrekt sätt. Inom IT-projekt används många olika 

förkortningar och facktermer.  Dessa kan ha olika betydelser i olika sammanhang och 

svenska och engelska blandas (Jönsson & Månsson 1990) Även beställaren kan ha 

begrepp inom sin verksamhet som kan vara nya eller ha en annan betydelse för 

systemutvecklaren. 

 

Detta betyder att man i IT-projektet behöver se till att man har förstått varandra korrekt 

vad beträffar olika begrepp.  

 

”Att uppnå samförstånd i arbetet med att skapa ett 

informationssystem enligt ett givet utvecklingsuppdrag är en viktig 

förutsättning för att skapa bra lösningar. Orsaken är att ett uppnått 

samförstånd bidrar till att kommunikationen om 

informationssystemets innehåll förs så att aktörerna förstår varandra, 

eftersom innehållet diskuteras utifrån relativt lika referensramar.” 

(Carlsson 2000 s. 47) 

 

Vi kan här se att det är viktigt att man som systemutvecklare och beställare förstår 

varandra när man pratar om innehållet i informationssystemet och således också 

resultatet. Om man inte diskuterar villkoren för IT-projektet inom relativt lika 

referensramar ökar risken för eventuella konflikter, detta beskrivs i Carlsson (2000, s. 

46). 
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3.3 Systemutveckling 

Det finns olika typer av systemutvecklingsprojekt. Hökenhammar (2001, s. 44) menar att 

det är vanligast att en verksamhet köper in ett standardsystem och verksamhetsanpassar 

det istället för att utveckla ett helt nytt Informationssystem.  

 

För att verksamheten ska dra nytta av det nya informationssystemet ska det stödja mer än 

bara befintliga eller nya verksamhetsprocesser. Systemutvecklingen ska inte ske för sig 

utan att man även bedriver verksamhetsutveckling, tekniken i sig som 

systemutvecklingen medför kan även medföra nya möjligheter i verksamheten 

(Hökenhammar 2001, s. 50). 

 

När informationen och kommunikationen inom en organisation struktureras om och ett 

datasystem utvecklas förändras verksamheten. Goldkuhl (1993, s. 23) skriver: 

 

”systemutveckling är verksamhetsutveckling!” 

 

Enligt Goldkuhl (1993, s. 23) är det många systemutvecklare som inte har detta 

perspektivet och bedriver därför systemutvecklingen utan att ha verksamhetsmålen i 

åtanke. Detta leder till att Informationssystemet som utvecklas inte är tillräckligt anknutet 

i verksamheten. Risken att Informationssystemet inte uppfyller verksamhetens mål och 

att Informationssystemet inte uppfyller kraven kan då uppstå. 

 

Goldkuhl (1993, s. 23) menar att utveckling av ett informationssystem alltid kommer 

påverka verksamheten, det betyder att systemutveckling inte enbart betyder utveckling av 

ett Informationssystem.  

 

”Det är viktigt att systemutvecklingens verksamhetspåverkan blir en medveten och 

planerad utveckling av verksamheten.” (Goldkuhl 1993, s. 23) 

 

För att verksamheten ska dra så stor nytta som möjligt av systemutvecklingsarbetet är det 

viktigt att systemutvecklingen sker på ett verksamhetsinriktat sätt. Goldkuhl (1993, s. 24) 

visar med modellen nedan isolerad systemutveckling i förhållande till 

verksamhetsinriktad systemutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Undvik isolerad systemutveckling till förmån för 
verksamhetsinriktad systemutveckling (Goldkuhl 1993, s.24) 
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Goldkuhl (1993, s. 26) har punkterat upp vad verksamhetsinriktad systemutveckling kan 

förväntas innebära: 

 

 En systemutveckling som är en integrerad del av överordnad 

verksamhetsutveckling 

 Att brukares engagemang och kompetens tas till vara och vidareutvecklas 

 Stor plats för probleminiskt, kreativt nytänkande och aktiv målrealisering 

 Gott utnyttjande av tekniken, men den måste underordnas de verksamhetsmässiga 

lösningarna 

Det finns tre faser som systemutvecklingsprocessen delas in i. Första fasen är 

verksamhets- och informationsbehovsanalys, andra fasen är datasystemrealisering och 

tredje fasen är införande (Goldkuhl 1993, s. 27). 

 

När en verksamhet köper in ett standardsystem måste verksamheten värdera, välja och 

anpassa ett redan utvecklat system. Efter systemrealiseringen ska verksamheten införa 

Informationssystemet och införandefasen kan bestå av systemtester, utformning av 

användarhandledningar, utbildningar, organisatorisk samordning samt implementering 

(Goldkuhl 1993, s. 28). 

 

Eftersom verksamheter utvecklas över tid kan verksamheter behöva egenutveckla nya 

Informationssystem eller införskaffa nya standardsystem. Goldkuhl (1993, s. 29) har gjort 

en modell över systemutvecklingsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7: systemutvecklingsprocessen: Översikt och sammanhang (Goldkuhl 1993, s.29) 
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3.4 Informationssystem 

Informationssystem används i verksamheter för hantering av information således ingår 

informationssystemet i verksamheten där det är avsett att stödja. Människor i 

verksamheten använder sig av informationssystemet för att utföra handlingar. 

Informationssystemet utför därigenom arbetsuppgifter inom verksamheten.  

 

Verksamheter använder sig av olika termer och begrepp. Dessa återfinns också i 

informationssystemen och är kategoriseringar av verkligheten. Dessa begrepp finns inte i 

verksamheten från början utan har uppstått för att man ska kunna hantera och prata om 

verksamheten, dessa behövs även för att beskriva och bedriva verksamheten (Goldkuhl 

1993, s. 14) 

 

Informationssystem bygger på dessa begrepp och innehåller ett verksamhetsspråk som är 

avgränsat, fördefinierat och standardiserat (Goldkuhl 1993, s. 15). 

 

Axelsson och Goldkuhl (1998, s. 19) anser att ett informationssystem kan ses som system 

för: 

 

 Insamling/inmatning 

 Bearbetning 

 Lagring 

 Återsökning 

 Överföring 

 Presentation 

 

Alla dessa punkter gäller information. Informationssystem inom verksamheter kan som vi 

ser underlätta och uträtta en mycket av informationsförsörjningen. 

 

I vår uppsats har vi avgränsat oss till att skriva om så kallade standardsystem. Så vad är 

då ett standardsystem, i boken Välja och förvalta standardsystem av Brandt, Carlsson och 

Nilsson finns följande definition som vi använder oss av för att förklara. 

 

”Ett standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som 

kan tas i bruk direkt i ett företags verksamhet, till skillnad från 

egenutvecklade system som måste byggas upp från grunden. Normalt 

krävs vissa anpassningar såväl i själva standard- systemet som i 

kundens verksamhet för att få en fungerande lösning. Man kan 

betrakta ett standardsystem som en paketerad systemlösning – ett 

annat vanligt uttryck är därför ”standardpaket”.” (Brandt, Carlsson, 

Nilsson 1998, s. 184) 

 

Anpassningarna som nämns i denna definition är typen av IT-projekt vi alt att kolla på. 

Dagens standardsystem är i hög grad anpassningsbara och flexibla när det gäller att 

integrera dessa med andra system som redan finns i verksamheten. Det går också enkelt 

att anpassa dessa system till hur verksamhetens behov. Det är dock vanligt att 
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förväntningarna på det nya systemet inte stämmer överens med det som blir levererat 

(Brandt, Carlsson, Nilsson 1998, s. 186). 

3.5 Relationer och förväntningshantering 

När ett IT-projekt genomförs kommer människor alltid att samverka med varandra. En 

relation uppstår när människor möts och i IT-projekt uppstår oftast relationerna vid dem 

första projektmötena. Precis som relationer styrs förväntningar av känslor och om 

förväntningarna hos de olika aktörerna ligger på samma nivå skapas samförstånd vilket i 

sin tur leder till att onödiga missförstånd inte påverkar relationerna. Carlsson (2000, s. 

43) skriver i sin avhandling följande: 

 

”Om utvecklingen av ett informationssystem har skett utifrån principen 

för samförstånd kan detta förbättra möjligheterna när det gäller att få 

resultatet att stämma ”bättre” överens med förväntningarna på 

informationssystemet, än om principen inte följts.  

 

Hur uppstår då förväntningar? Enligt Ryker (1997, s. 531) är det flera källor som 

påverkar förväntningarna som uppkommer. Med modellen vill Ryker (1997, s. 531) visa 

att förväntningar uppkommer från tre kategorier; interna källor, externa källor samt 

tidigare erfarenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externa källor består av muntligt bekanta utanför arbetet, tv-reklam och försäljare samt 

akademiska uppsatser och artiklar. Interna källor har istället sitt ursprung inom företaget 

och består av muntligt medarbetare, samt kommunikation från IS-personalen.  

 

Figur 8: Modell över faktorer som ger upphov till förväntningar (Augmented 
determinants of expectations model Ryker 1993, s. 531) 
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Förväntningar som byggs upp från externa källor kan vara mindre realistiska än 

förväntningar som byggs upp inom företaget.  

 

”Vendors, in trying to sell their products, may raise expectations by 

emphasizing the best features of their wares and avoid or downplay 

issues such as systems conversion, compatibility, or integration with 

existing systems.” (Ryker 1997, s. 530) 

 

 

Ryker (1997, s. 530) menar även att det är lättare att kontrollera förväntningarna som 

uppkommer inom den interna källan.  

 

”For example, IS staff may develop a variety of strategies for communicating realistic 

expectations to users.” (Ryker 1997, s. 530) 

 

Tidigare erfarenheter som visas som Past Experience i modellen kan både ha sitt 

ursprung i interna som externa källor. (Ryker 1997, s. 530) 

 

Enligt Holm (1999 se Jönsson 2004, s. 21) kan man hantera förväntningar som byggs upp 

genom att: 

 

 Försäljaren ska inte översälja sin produkt 

 Involvera kunden under hela processen 

 Informera regelbundet ärligt information 

 Utveckla iterativt och leverera delleveranser till kunden 

 Stödja kunden vid driftsättning 
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4 Empirisk undersökning och analys 
I den empiriska delen av studien tar vi upp argumentation för urval, beskrivning av 

tillväga gångsätt samt insamlingsresultat. Insamlingsresultatet är i intervju form och 

intervjuerna presenteras för sig. 

4.1 Argumentation för urval 

Vi har valt två stycken verksamheter. Ett företag som säljer och verksamhetsanpassar 

standardsystem och en verksamhet som nästan uteslutande använder sig av 

standardsystem. Anledningen till att verksamheten använder sig av nästan uteslutande 

standardsystem är det faktum att verksamheten är igång dygnet runt året om. Det är även 

en verksamhet som arbetar efter deadlines och således finns det ett behov av att använda 

sig av väl beprövade system. 

 

I systemutvecklarens verksamhet har vi intervjuat en Projektledare och det samma gäller 

för beställarens verksamhet. I beställarens verksamhet har vi även intervjuat en av två IT-

chefer, samt en slutanvändare som använder sig dagligen av IT-systemen som IT-

avdelningen beställer. Användaren har arbetat i verksamheten i 10 år och har således varit 

med och sett verksamheten utvecklas med nya IT-system. Vi har valt att hålla 

verksamheterna och respondenterna anonyma i vår framställning. Detta är inget uttalat 

krav från någon av respondenterna men vi anser att det inte har någon betydelse för 

studiens resultat. 

4.2 Beskrivning av tillvägagångssätt 

Vi kontaktade de olika företagen via telefon och förklarade studiens syfte. Därefter fick 

vi rekommendationer för vilka vi skulle ta kontakt med inom den berörda verksamheten. 

Därefter kontaktade vi den berörda personen via mail där vi utförligt förklarade studiens 

syfte, våra forskningsfrågor samt avgränsningar. Hos verksamheten där vi skulle 

intervjua både slutanvändare och beställare svarade den utvalda personen med att han 

kunde sätta ihop en arbetsgrupp med olika personer och erfarenheter. Han mailade även 

tillbaka en lista med personer, deras position i företaget samt lite om deras 

projekterfarenheter. Vi valde bort vissa då de inte stämde riktigt överens med det vi var 

ute efter. Hos systemutvecklarföretaget fick vi direkt en person som hade bra erfarenheter 

av IT-projekt och relationer inom dessa. Vi mailade ett dokument till denne som också 

innehöll studiens syfte, forskningsfrågor avgränsningar samt hur intervjun skulle 

genomföras. Hos systemutvecklaren skedde kontakten mer över telefon än via mail. 

 

Vi bokade därefter in intervjuer. Först hos beställarföretaget för att genomföra intervjuer 

med beställaren. Vi höll sedan upp en vecka för att komma tillbaka och intervjua 

användarna. Sist intervjuade vi systemutvecklaren. Intervjuerna bestod av kvalitativa 

intervjuer där vi spelade in med hjälp av en iphone. Vi hade även med oss 

anteckningsblock för att under intervjun skriva upp följdfrågor vi kom på. Vi hade en 

intervjuguide som vi försökte följa, vissa frågor behövde vi inte ställa då dessa 

besvarades av en annan fråga. Andra frågor uppkom intervjun där vi kände att svaret inte 

var fullständigt eller om respondenten svävade ut i sitt svar. Efter intervjuerna med 

beställarna transkriberade vi materialet och analyserade det för att sedan återkomma till 
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företaget för att intervjua slutanvändaren. Intervjuguiden till användaren såg annorlunda 

ut om man jämför med den vi hade till beställaren samt systemutvecklaren som var 

snarlika. Anledningen till detta var att slutanvändaren inte ingår i IT-projektet på samma 

sätt som dessa två. När vi intervjuat användaren transkriberade vi även där intervjun och 

analyserade den. Sedan intervjuade vi systemutvecklaren. Intervjuguiden såg ut som vi 

hade utformat den från början även om vi hade med oss erfarenheter från intervjun med 

användarna med frågor som kunde vara intressanta att ställa på de olika teman som fanns. 

Efter detta så transkriberade och analyserade intervjuresultatet från den intervjun. Sedan 

tog vi fram övergripande teman som intervjuerna speglade och skrev ner vad 

respondenterna hade svarat. Detta redovisas nedan i kronlogisk ordning efter hur 

intervjuerna gjorts.  

4.3 Insamlingsresultat 

4.3.1 Intervju med användare 

Vi har intervjuat använda A som arbetar i samma verksamhet som de två beställare vi 

intervjuat. A har arbetat i verksamheten i över 10 år och har varit med om ett antal 

införda system och förändringar i verksamheten.  

 

Relation med beställare 

A:s relation med beställaren är enligt honom helt okej. Han har vissa invändningar mot 

beställaren och där tycker han att beställaren borde föra en bättre dialog med användarna 

om vad det är som händer. Detta hade enligt A minskat ryktesspridning och negativa 

tongångar om de system som implementeras i verksamheten.  

 

”Ja också naturligtvis en dialog med användarna för jag tror att det har fallerat här, 

dialogen med oss” 

 

Med den här dialogen menar A också att beställaren inför ett nytt IT-system ska sätta sig 

in i hur användarna arbetar med det nuvarande systemet. Det har tidigare blivit problem 

när man inte satt sig in hur användarna arbetar med systemet för att sedan sätta ett nytt 

system i drift utan att förklara varför ändringar är gjorda. 

 

”När det här nya bildregistersystemet kom så var det ju ingen som 

fattade och framförallt inte fotograferna att deras sätt att skriva in 

bildinformation var fullständigt värdelöst och meningslöst för det 

gav inte relevant information och därför hittade vi inte bilderna.” 

 

Detta skapar enligt A stor frustration och irritation mot beställaren av IT-systemet då 

brister som detta går ut över användarnas arbetsuppgifter. Han tror att brister som detta 

kan bero på att beställaren och chefer högre upp inte är medvetna om hur användarna 

faktiskt arbetar och tror att det som är nytt är det bästa alternativet. 

 

”Dem umgås ju med andra IT avdelningar och kör ju vad som är käckt och bra och 

allting sådär va. Och sen ja, lever lite grann sitt eget liv.” 

 



 

- 25 - 

A tror att beställaren gör sitt bästa och lägger även över skulden på systemutvecklaren 

han liknar det vid köp av en bil. 

 

”Det är ungefär som Toyota levererar bilar och för att starta dem så måste man trycka 

ner kopplingen två gånger annars får man ett sånt kärringstopp.” 

 

A tror att det faktum att han lägger över en del av skulden på systemutvecklaren kan 

förbättra relationen med beställaren. Han tycker dock att deras relation är knapphändig 

och tycker att ett bra initiativ skulle vara att man exempelvis stänger IT-avdelningens 

lunchrum så att dem kan komma ner och äta lunch med dem andra. Detta hade enligt A1 

skapat en mer avslappnad relation och dialogen mellan IT-avdelningen och användarna 

hade blivit mer naturlig. 

 

”Då blir trösklarna mindre för då kan ju vi säga vad vi tycker där och 

sedan skoja lite med dem och lite så där avdramatiserat, nu tycker 

man att det är konstiga kufar som sitter där uppe.” 

 

A säger att man som användare väldigt lätt lägger över skulden på IT avdelningen när 

man får problem med att arbeta i informationssystemen.  

 

”Det väl ofta så att ens egna tillkortakommanden är att hantera IT-systemet då säger 

man ju inte ”vad inkompetent jag är” utan vilka idioter som jobbar på IT-avdelningen” 

 

Vidare tycker A att han kände mer tillit till systemet när systemutvecklaren var med och 

gick runt efter det att systemet satts i drift. För att förändra de negativa tongångarna som 

finns när ett nytt IT-system ska köras igång tycker han att dem kan bli bättre på att visa 

vilka fördelar som det nya IT-systemet ger och inte bara ha en utbildning på det. Görs 

inte detta tycker A att det känns jobbigt och det känns som att han bara måste lära sig 

något nytt utan att det tillför något till hans arbete. 

 

”Om IT-avdelningen kan vara bättre på att visa vilka fördelar vi kan få 

och inte bara ah, så man tänker ”fan nu kommer ett nytt system” som vi 

måste lära oss utan att vi tänker ”Hurra, nu blir det mycket enklare och 

lättare med det här nya som kommer för så är det ju generellt men om 

vi inte lär oss de här grejerna som gör fördelarna så blir det ju bara 

jobbigt att lära sig det nya för då känns det onödigt.” 

 

Relation med systemutvecklare 

A:s relation till systemutvecklarna begränsas till efter införandet av ett nytt system. Då 

burkar dem vara med och gå runt och hjälpa till och förklara för användarna hur dem ska 

använda systemet. Han säger att det kanske pågår viss systemutveckling hos IT-

avdelningen som användarna inte känner till och att dem inte bryr sig om det heller. 

 

”Dom är väl med just när systemen implementeras, går runt och hjälper tillrätta och så.” 
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Användarna är bara intresserade av att systemen fungerar och struntar i hur. Han säger 

även att användarna och han själv inte alltid inser svårigheterna med att få systemen att 

fungera.  

 

”Vi förväntar oss att det fungerar och sedan kanske inte vi inser heller alltid 

svårigheterna.” 

 

Förväntningar på ett nytt IT-system 

A berättar att förväntningarna på nya informationssystem inte alltid har stämt överens 

med resultaten. Förväntningarna brukar stämma bra överens med resultatet i stort men 

när det är buggar och dylikt i systemet skapar det irritation. Det kan även vara så att det i 

och med det nya systemet har skett vissa förändringar i arbetssätt som inte riktigt har 

förmedlats till de som arbetar med systemet. Detta har resulterat i felinmatningar av 

information i informationssystemet vilket har lett till komplikationer när folk sedan ska 

söka på informationen. 

 

”Njaee det har väl inte alltid stämt överens med resultatet det har det väl inte alltid gjort. 

Men är just när det funnits ofullständigheter i systemet som kanske överraskar.” 

 

A tycker definitivt att problem som dessa kan medföra att relationen mellan beställare 

och användare blir sämre. Samtidigt kan det enligt A vara så att användarna är lite 

egensinniga och inte vill lära sig nya saker utan tror att det ska komma av sig självt. 

 

”Jag tror absolut att det kan försämra relationen, absolut. Så kan det 

nog bli för det finns nog en hel del övrigt att önska i kommunikationen 

mellan IT och oss. Men det ska vi väl inte bara skylla på IT. Jag tror att 

vi, vi journalister är rätt egensinniga och så där va och tror ju inte att 

vi behöver lära oss någonting utan att det ska komma på något sätt av 

sig själv. Eller att någon ska servera det helt framför oss.” 

 

Delaktighet vid utveckling av IT-system 

A känner sig inte delaktig över huvud taget när ett nytt informationssystem tas fram. Han 

känner inte heller att kan framföra åsikter om vad han tycker skulle vara bra i det nya 

informationssystemet. A betonar att det är så kallade ”färdiga paket” som kommer och 

han tycker att det är okej att det är så. Han tycker det är bra att verksamheten köper in 

beprövade system och bryr sig inte så mycket om hur dessa ser ut så länge dem fungerar. 

Han säger även att användarna inte är IT-människor utan får saker och arbetar med dem. 

Han kan bli irriterad när system aldrig blir färdiga, han skulle hellre inget veta. 

 

”Vi är ju inga IT-människor här utan vi får saker och så jobbar vi med det. Men det är 

irriterande när skiten aldrig blir färdig, det var ju frustrerande, det är bättre att inget 

veta.”  
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Tankar innan införing av nya IT-system 

A är ganska neutral när nya system ska införas, han försöker vara positiv till nya system 

för han tycker att man kan räkna med att det innebär ett steg framåt för verksamheten. 

Han tror att en bidragande faktor kan vara att han pratar med folk på andra verksamheter i 

liknande branscher som arbetar med nyare system. Detta får honom att känna att det kan 

vara dags för uppdateringar.  

 

”Nej jag är nog ganska neutral och tänker att ja det blir nog bra. Jag 

har väl försökt att vara ganska positiv till det här. Till de här nya 

systemen för varje system får man ju räkna med att det innebär ett steg 

framåt och vi har haft ofta, som jag sa vi har inte legat i framkant utan 

man har märkt av att andra jobbar med bättre system. Det här är ju 

stenåldern det vi håller på med, så att det är nog bra.” 

 

A tror inte att det finns någon oro hos användarna när ett nytt system kommer på tal. 

Perioden där system ersatte personal är sedan ett antal år tillbaka förbi i deras verksamhet 

även om han säger att det tidigare har uppkommit sådana diskussioner då hela moment 

försvann och ersattes av informationssystem. De system som kommer nu har enbart gjort 

jobbet bättre och smidigare och tanken på sikt är kanske enligt A att man ska kunna 

plocka bort någon men det är inget han tror användare oroar sig över.  

 

”Diskussionen om huruvida folk ska plockas bort har inte varit här under 

2000-talet utan det har varit enbart de system som har kommit nu som 

har gjort jobbet lite bättre och lite smidigare.” 

 

”Vi ska ju jobba snabbare och effektivare men det är ju inget som märks 

så idag utan det känner ju alla att det är bra, sedan finns väl alltid 

tanken på sikt att man kan plocka bort en och annan när vi jobbar så 

himla snabbt och effektivt.” 

 

Prototyper och utbildning 

A1 får inte se något av systemet innan det är färdigt, däremot får han lite information om 

vad det är som är på gång samtidigt som utvecklingen sker. A tycker att det är viktigt att 

han är informerad av vad det är som händer, annars är det lätt att det blir ryktesspridning 

på avdelningarna. 

 

”Ja det är, det kan nog vara bra att få lite att veta. Det blir lätt lite rykten och så där.” 

 

Utbildning i de nya systemen sker innan de sätts i drift. Ibland har det blivit förseningar 

vid driftsättningen av systemet och utbildningen har därmed blivit helt onödig då 

användarna inte kommer ihåg något från en utbildning som skedde för tre månader sedan.  

 

”Så då blev vi utbildade på något och sedan dröjde det tre månader tills dess att det kom 

och då hade vi ju alla glömt av alltihop. Så det var lite bortkastat.” 
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Utbildning i de nya systemen är väldigt viktigt för att ens kunna hantera dessa. A1 skulle 

gärna se att man hade ett ytterligare utbildningstillfälle efter det att han arbetat med det 

nya systemet ett tag. Den extra utbildningen säger han kan vara bra då man vid första 

tillfället är svårt att lära sig att använda finesser och dylikt i systemet. Man lär sig bara 

grunderna för att använda det men finesser och genvägar uteblir då man inte kan ta in det 

vid ett och samma tillfälle.  

 

”Först behöver man ju utbildning för att först och främst över huvud taget klara av 

systemet, i det där inledningsskedet så har man inte förmåga att ta in så himla mycket 

mer.” 

 

”Sen tror jag att det hade varit bra med en utbildning lite senare där man lär sig finesser 

i systemet, när man har känt lite, när man kan basfunktionerna.” 

 

Stora och små projekt 

A tycker att det vid stora projekt märks av mer i verksamheten. Slutanvändarna diskuterar 

mer om det nya IT-systemet. Vid mindre projekt som kanske bara berör en viss avdelning 

blir det inte speciellt mycket snack och han har inte heller samma förväntningar. Han 

tycker att det är mindre risk för att relationen med IT-avdelningen försämras under små 

projekt. Det slår i vilket fall inte lika stort i verksamheten som i stora projekt. Beställaren 

brukar även vara bättre på att informera om vad som händer i små projekt och det tror 

användaren kan ha en stor inverkan. 

 

”Det blir nog inte så mycket snack vid små projekt. IT-avdelningen 

brukar vara bättre på att informera oss om vad det är som händer och 

sedan så berör det ju inte så många vilket minskar snacket, eller i alla 

fall håller det inom avdelningen.” 

 

”Relationen försämras nog mindre i små projekt ja, det tror jag nog.” 

 

4.3.2 Intervju med systemutvecklare 

Vi har intervjuat X som arbetar på Systeam DTS som projektledare. På Systeam DTS 

arbetar dem mycket med affärssystem, dem säljer två stycken standardsystem som heter 

Jeeves och Garp. X har en utvecklarsida bakom sig som arbetar med att göra olika 

anpassningar i affärssystemen efter kundens behov. De arbetar även med integration mot 

andra system som redan existerar i kundens verksamhet, exempelvis transportsystem. 

Sedan två och ett halvt år tillbaka arbetar dem med en projektstyrningsmodell som heter 

PPS (Praktiskt ProjektStyrning). X har jobbat som projektledare på Systeam i två år, 

innan detta har hon arbetat med projekt inom byggbranschen. 

 

Relation med Beställare 

Kontakt under IT-projekt 

Kontakten under IT-projektet ses som väldigt viktig för relationen med beställaren. X 

nämner att det är viktigt att man gör ett bra förarbete innan man sätter igång med själva 

utvecklingen. Detta är för att ramarna för projektet ska vara klara för både 
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systemutvecklaren och beställaren. Men det är även för systemutvecklarens egen del så 

att de konsulter som är ute hos kunden ska kunna ge klara besked för vad som ingår i 

projektet och vad som avgränsas. Är alla som ingår i projektet informerade om ramarna 

och även har samma syn på dessa kan man redan i början av projektet se till att många 

eventuella konflikter elimineras.  

 

”Det som är viktigast som jag ser det i ett projekt för att det ska bli bra 

är att man har gjort ett bra förarbete innan man drar igång projektet. 

Först och främst att ramarna är väldigt klara, vad är det kunden har 

köpt och vad är det vi ska leverera. Både för att vi ska ha en samsyn på 

det och att konsulterna som utför jobbet också känner till dem här 

ramarna, så blir det tillägg och ändringsarbeten så ska dem kunna svara 

på om det ingår i projektet eller är det något som är tillkommande. Det 

är väldigt viktigt för att slippa konflikter men det är jätte svårt. Vi brottas 

med det i vartenda projekt.” 

 

”Ju tydligare vi kan beskriva desto bättre resultat kan vi få i projektet.”  

 

”Är man tydlig, för det är framförallt där man ser relationen mot kund. 

Är du inte tydlig där, det är ju då du får missförstånd, ”vi förväntade oss 

det här och ni har tänkt leverera det här” Ju större glappet är där 

emellan ju missnöjdare kund har man ju egentligen.” 

 

 

Missförstånd gällande begrepp 

X har inte varit med om något missförstånd vad gäller begrepp, hon säger dock att det är 

väldigt vanligt att kunder inte förstår vad förkortningar och liknande står för. X tror att 

hennes bakgrund inom byggbranschen kan vara till stor fördel för henne då hon ser på 

språket på ett annat sätt. Folk som har jobbat inom IT-sfären hela sin karriär riskerar att 

vara så insnöade i det fackspråk som finns inom branschen att det är svårt att anpassa sig 

till kunder som inte har samma bakgrund. Missförstånd som inte gäller begrepp tar hon 

också upp, det finns en problematik att beskriva ramarna för ett IT-projekt. Återigen 

jämför X IT-branschen med byggbranschen. Det är mycket enklare att beskriva ramarna 

för exempelvis ett hus och vad det ska innehålla, ett hus är ett hus och folk förstår detta. 

När man ska beskriva ett informationssystem är det mycket mer komplext vilket kan 

resultera i att folk kan ha olika förväntningar på en och samma beskrivning. Detta betyder 

att ramarna fortfarande kan vara oklara trots det att dem är väl beskrivna. Som vi såg i 

tidigare avsnitt vad beträffar kontakten med beställaren under IT-projekt så är det väldigt 

viktigt för relationen att alla är införstådda med ramarna. Det är alltså viktigt för 

relationen att minimera missförstånd så gott det går. 

 

”Jag tror att jag har en jättefördel i och med att jag kommer från 

byggbranschen. Kommer du direkt ifrån IT-sfären och inte jobbat med 
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något annat så tänker du inte på hur du uttrycker dig tror jag. Jag har 

inte varit med om någon begreppsförvirring, kanske för att jag kommer 

från byggbranschen.” 

 

”Är jag ute med en säljare som använder väldigt mycket fackspråk det är 

ju lite som uttrycket ”pratar med bönder på bönders vis” alltså man 

måste tänka på det. Det är väldigt väldigt viktigt att vi ser till att kunden 

förstår, framförallt alla förkortningar, det är jätte vanligt att kunder inte 

vet vad dem betyder.” 

 

”Inom byggbranschen där ja arbetade tidigare är det ju oftast ännu 

större projekt då och ramarna där är väldigt mycket lättare att beskriva, 

ska du bygga ett hus så är det mycket lättare att beskriva vad det ska 

innehålla och hur det ska göras och folk förstår även detta på ett annat 

sätt. Det är lättare att beskriva.” 

 

”Olika förväntningar på en beskrivning det har jag varit med om. Det är väldigt 

vanligt.” 

 

Utformning av kravspecifikation 

X beskriver inte kravspecifikationen som något som skapar dåliga relationer. Det är 

relativt lätt att beskriva användarflöden och liknande för det förstår kunden. Den tekniska 

biten av kravspecifikationen kan ibland konsulterna behöva gå igenom med beställaren 

för att dem ska förstå den. X beskriver det som avgörande för projektets utfall att kunden 

är involverad i projektet och lägger ner tid på det. Hon säger att det finns problem med 

kunder som inte är involverade, det kan vara svårt att påpeka för kunden att dem faktiskt 

inte är tillräckligt involverade och finns risken att kunden blir sur. Lösningen på detta är 

att x arbetar strukturerat så att kunden får en chans att också göra detta. Kunder som hela 

tiden ändrar i kravspecifikationen kan också skapa problem då det stjäl mycket tid från 

projektet. Lösningen på detta är att konsulterna agerar professionellt och ser till att 

bestämma med kund att nu gör vi det här och det kommer ta en viss tid. Alla tillägg och 

ändringar efter kommer att kosta extra. Vi kan tycka att det kanske inte främjar relationen 

att man agerar såpass kyligt men vid närmare eftertanke så skapar det ett klimat där man 

kan arbeta professionellt och med det menar vi att man har en affärsmässig relation. 

Denna affärsmässiga relation tar också bort mycket konflikter som annars kan uppstå om 

reglerna inte är helt klara för vad som gäller.  

 

”Många gånger så är ju konsulten med och skriver dem här 

specifikationerna. Men det är kunden som får godkänna att vi har förstått 

användarflödet rätt. Sedan är det viktigt att konsulterna som är ute hos 

kund reder ut den tekniska biten av kravspecifikationen så att dem förstår 

den. Sedan får dem göra en bedömning av timmar och det är ju det som 

är beskrivet som ska ta ett antal timmar och blir det då utöver det så är 
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det ju tillägg. Och det kämpar vi med, vi försöker bli bättre och bättre 

med vartenda projekt.” 

 

”Vi försöker ju i den här projektplanen att ta fram och uttala kundens 

ansvar, inte bara att dem ska beskriva utan när du genomför ett projekt i 

IT så kräver det oftast mycket tid av kunden. Vi kanske beräknar att vi 

ska lägga ner 200 timmar, men oftast är det att det krävs av kunden att 

nästan lägga ner det dubbla. För att dem ska kunna genomföra det här 

projektet för det kräver väldigt mycket av organisationen. Vi försöker ju 

vara tydliga med det men det är jätte svårt att ställa dem kraven på 

kunden, vi uttalar dem och talar om det men sen att verkligen tala om 

det, att säga ”ah men nu har ni gjort fel” är väldigt svårt. Då finns det 

risk att de blir sura för dem har ju ett dagligt arbete som ska göras 

samtidigt som vi gör det här. Så det gäller ju att vi arbetar strukturerat 

också för att ge dem en chans.” 

 

”Men just det här med att dem är otydliga när de beskriver och velar 

fram och tillbaka eller att du har ett dokument som ska se ut på ett visst 

sätt och att dem ändrar sig 10 gånger. Det är ju svåra saker att peka på 

alltså och då kräver det väldigt mycket av våra konsulter, framförallt att 

dem har sagt att för att ta fram den här rapporten har jag bedömt två 

timmar, när de här två timmarna har gått så har jag lagt ner den tiden 

som vi har bedömt. Ska du ha fler ändringar så får det bli en 

ändringsbegäran för det då.” 

 

”Det är viktigt att kunden inte ser det som att dem beställer en tjänst av 

oss. Ofta är det ju så att om vi pratar lyckade projekt där kunden har 

varit aktiv och ser att det inte bara är att DTS kommer och gör det här åt 

oss, där blir det ju mycket mer lyckat och dem har mycket smidigare 

driftstart och allting. Sedan så finns det de som bara sitter ner och säger 

”ah, gör det här” det fungerar aldrig. Det är bara att konstatera. Man 

måste vara aktiv.” 

 

Relation med Slutanvändare 

Kontakt under IT-projekt 

Kontakten med slutanvändarna begränsas för X till vad dem kallar för nyckelanvändare. 

Det är användare som är utsedda av beställaren för att representera olika 

verksamhetsdelar i beställarens verksamhet. Det är vanligtvis beställaren som tar fram 

dessa personer. X tycker ofta att det är rätt personer som väljs men ibland kan det vara 

personer som inte ingår i projektgruppen som har mycket åsikter. Den personen brukar då 

få ingå i projektgruppen om det är en viktig person i beställarens verksamhet. X anser att 

man måste vara lyhörd för att få fram rätt personer som ska agera som nyckelanvändare 

men att det oftast stämmer bra överens.  
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”På de första mötena vi har med kund så får ju vi framföra vad vi vill ha 

och det är ju också en konst att få fram rätt personer där, för dem ska ju 

ha rätt kunskap. Men oftast är det ju dem jag tycker är rätt personer, 

sedan kan man ju märka ibland då att det är någon som tycker och 

tänker väldigt mycket som inte är med i projektgruppen. Då är det nästan 

som att den måste ingå ändå, om det är en viktig person på företaget vi 

jobbar hos. Men det får man vara lite lyhörd för, det är ju också en 

konst.” 

 

Användarmedverkan vid utformning av kravspecifikation 

Användarna medverkar vid utformningen av vad som ska vara med i det nya systemet. X 

samlar på sig alla önskemål som finns och framför sedan detta till ledningsgruppen som 

tar det slutgiltiga beslutet. Om önskemål från användarna inte kommer med känner X att 

hon inte bara kan säga till användarna att styrgruppen tagit det beslutet. Lösningen på 

detta är att hon säger till styrgruppen att dem får förklara för användarna varför beslutet 

är taget. X tycker det är viktigt att styrgruppen förklarar detta för användarna, om detta 

inte sker kan hon hamna i en sits där alla inte ser positivt på utvecklingsarbetet och det 

nya systemet vilket i sin tur kan försvåra arbetet.  

 

”Det gäller för oss som systemutvecklare att samla på oss alla önskemål, 

sedan är det upp till styrgruppen att besluta vad som ska vara med. 

Sedan är det styrgruppens sak att se till att det blir förankrat i sin egen 

verksamhet. Tas det ett beslut i styrgruppen så kan ju inte vi säga till 

användarna att ”det har styrgruppen beslutat, punkt”. Vi får göra det 

klart för styrgruppen att det här inte är vad era användare vill och då får 

dem ta det snacket med användarna, och förklara för dem att det här 

beslutet är taget. Det kanske inte finns ekonomisk möjlighet för det som 

styrgruppen beslutat.” 

 

”Det är viktigt att styrgruppen förklarar detta för användarna i deras 

verksamhet, och även varför det inte går att göra på ett visst sätt, annars 

kan de bli så att ”alla inte är med på tåget” och det försvårar ju vårt 

arbete.” 

 

Synpunkter på prototyper 

Användarna får ge synpunkter på prototyper. Det gäller nyckelanvändarna som 

representerar en verksamhetsdel i beställarnas verksamhet. Där får dem prova att utföra 

olika flöden, exempelvis om man ska prova att lägga en order så får användaren för 

berörd verksamhetsdel göra detta. X har sedan ett testprotokoll där man går igenom punkt 

för punkt för att sedan låta användarna signera att dem är nöjda med flödet. X tycker att 

det är viktigt att användarna signerar att dem är nöjda. Kan man inte gå tillbaka och se att 

det faktiskt är signerat att användarna är nöjda med flödet så kan man få problem senare 

om beställaren exempelvis vill ha ändringar efter implementering. Diskussioner tycker X 
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behövs men det är viktigt att fortfarande få en dokumentation på godkännande från 

användare. 

 

”Vi har ett testprotokoll där användarna signerar ”ja vi är nöjda med 

det här flödet” och så signerar dem. Så då går man igenom punkt för 

punkt och får in dem här signaturerna.” 

 

”Har du inte något där du kan gå tillbaka och se att det är godkänt av 

den personen då så står du ju slätt. Det blir alltid diskussioner i nått 

projekt. Det behövs, sen är det jätte svårt för ett testprotokoll är inget 

standardformulär du lägger fram utan det måste ju anpassas till varje 

kund.” 

 

Användarmedverkan vid utveckling 

X säger att dem har stor användarmedverkan vid utvecklingen av nya system. Det är ett 

avvägande man får göra, hur mycket användarna ska vara med. X tycker idag att 

användarna kanske är med lite för mycket, istället för att bygga flödet hos kund så hade 

det kanske varit bättre om man bestämde med nyckelanvändarna hur man ska göra. Sedan 

gör man det och när det är gjort så visar man användarna flödena och kan då luta sig 

tillbaka på vad man tidigare bestämt. När användarmedverkan är så stor som den är i 

dagsläget blir det mycket förändringar vilket tar mycket tid och det ger även upphov till 

onödiga diskussioner. Diskussionerna tenderar lätt att övergå i rena designdiskussioner, 

exempelvis på vilken sida ett fält ska sitta. Detta spelar inte så stor roll i början av 

utvecklingen och därför kan X tycka att användarinflytandet är fört stort. 

 

”Dem är ju med så sett att när vi sätter flöden och så, så är det ju dem 

som testar de här flödena så dem är ju med hela tiden i princip. Det är ju 

också ett avvägande, alltså dem ska ju vara med, men som vi utför saker 

och ting idag så kanske dem är med för mycket. Alltså att vi kanske borde 

sitta med dem här nyckelanvändarna och bestämma att såhär ska vi 

göra. Och sedan besluta det och gå hem till vår kammare och sätta ihop 

det. innan vi går tillbaka till kunden och visar att ”såhär har vi gjort nu 

eftersom vi sa”. Nu sitter vi ute hos kunden och bygger hela flödet och då 

blir det ju mycket förändringar och min uppfattning är att det tar onödigt 

mycket tid och ger upphov till onödiga diskussioner.”  

 

”Istället för att inrikta sig på flödet så blir det väldigt lätt en 

designdiskussion, jag menar om ett fält sitter på vänster eller höger sida i 

ett formulär, det spelar inte så stor roll, inte i startskedet i varje fall. Och 

där behöver man bli säkrare då. Vi har stort användarinflytande, kanske 

för stort som det är idag.” 
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Övergripande om relationers påverkan 

Relationerna påverkar varandra i viss mån. En bra relation med beställaren gör att 

relationen med nyckelanvändarna som X har kontakt med under IT-projektet blir bra. X 

tror också att användarnas inställning till det jobb som systemutvecklaren utför påverkar 

detta. X tror inte att relationen med nyckelanvändarna påverkar relationen med 

beställaren, men detta kan X inte säga med säkerhet då hon aldrig har haft en såpass dålig 

relation med nyckelanvändarna. X tror inte att relationen mellan henne och beställaren 

påverkar relationen mellan beställare och slutanvändare. Det är i vilket fall inte något X 

skulle få reda på. 

 

”Om jag har en bra relation med beställaren så ter det sig naturligt att 

relationen med nyckelanvändarna också blir bra. Nyckelanvändarna är 

ju ofta positivt inställda till det arbetet vi utför.” 

 

”Min relation med nyckelanvändarna påverkar nog inte min relation 

med beställaren, eller det är klart, om min relation med 

nyckelanvändarna är dålig kan det kanske komma att påverka relationen 

med beställaren men det har inte inträffat hittills.” 

 

”Min relation med beställaren påverkar nog inte relationen mellan 

beställaren och användarna något. Det är i så fall inget jag får reda på 

skulle jag tro, det är ju deras relation och den har inte jag speciellt 

mycket med att göra.” 

 

Övergripande om vad som kan påverka relationerna 

X tycker att det är väldigt viktigt att man gör ett bra förarbete innan man sätter igång med 

utvecklingen. Görs inte detta så är det stor risk att projektet blir misslyckat. Under 

förarbetet så ska ramar specificeras och det är viktigt att alla inblandade förstår ramarna. 

Det är också otroligt viktigt att alla inte bara förstår ramarna utan också har uppfattat dem 

på samma sätt. I och med detta har man en samsyn på projektet och förväntningarna 

ligger på samma nivå från både systemutvecklaren, beställaren och användarnas sida. 

Detta gör att man kan eliminera många eventuella konflikter i ett tidigt stadium av 

projektet. Att alla inom projektet arbetar strukturerat och att användare samt beställare är 

mycket delaktiga i projektet påverkar driftsättningen av systemet på ett positivt sätt. Detta 

beskriver X på följande vis. 

 

”Det är väl inför driftstart när säcken ska knytas samman. Men oftast 

har ju det med hur det har gått under projektets gång. Hur strukturerat 

folk har jobbat och hur delaktiga folk har varit. För har folk varit 

delaktiga så är det ju en lugn driftstart.  Har dem inte det så blir det ju 

lite panik för folk vet inte riktigt vad dem ska göra. Då kommer ju 

nervositeten och då har man ju inget bra läge.” 
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Små och stora projekt 

Utvecklare tycker att det är viktigt att gå igenom planeringen i ett litet projekt precis som 

man gör i ett stort. Vissa delar behöver inte vara med men det är viktigt att ha gjort ett 

avvägande för annars finns det risk att man inte lyckas ro hem projektet. Det är också 

viktigt i ett litet projekt att man lägger extra krut på tidsplaneringen. Skulle tiden dra över 

på ett litet projekt så är man snabbt uppe i den dubbla kostnader för kunden vilket leder 

till försämrad relation. 

 

Små projekt går hand i hand med små verksamheter för systemutvecklaren. Det är viktigt 

där att man ser till att beställaren är van vid att arbeta i IT-projekt. Är dem inte det måste 

man förklara hur det går till för att projektet ska lyckas, annars blir det svårt att arbeta 

strukturerat. 

 

”Det är viktigt att inte nonchalera ett litet projekt. Det är så lätt att missa vissa saker, du 

måste göra den här planeringen inför. För annars lyckas du inte.” 

 

”I små projekt kan det ju vara så att jag på ett uppstartsmöte får gå igenom 

att ”såhär är det att jobba i projekt” det här krävs. Är det någonting så 

måste all information gå via mig. För börjar beställare gå vägar direkt till 

våra konsulter med ändringar och tillägg som inte når mig så blir det ju 

också lite så att ”jaha, hur ska vi styra upp det här?”  

  

”Du ha samma checklista för det lilla projektet men du gör ett avvägande 

vad du ska ha med och inte ha med. För då har du än då tänkt igenom alla 

stegen. Det är lätt att man nonchalerar det lite i mindre projekt. Går över 

timmarna i ett litet projekt så får det mycket större effekt. Du når ju snabbt 

väldigt många procent av helheten i stora projekt har du längre tid att rätta 

upp det om det blivit något fel. Så det är viktigt.” 

 

4.3.3 Intervju med Beställare 

Vi har intervjuat beställare A och beställare B hos företag F. F är ett företag som ingår i 

en koncern, koncernen består av fyra stycken bolag där F står för 50% av koncernen. A 

har jobbat inom koncernen i sex år och på bolag F i tre år. B har arbetat på bolag F i 11 år 

och började innan bolag F ingick ett samarbete med dem andra bolagen. A har under sina 

sex år inom koncernen arbetat som IT-ansvarig på bolag G som också ingår i koncernen 

men endast består av 10 % av koncernen. A arbetar just nu på både bolag F och G och 

ingår i IT-avdelningen på bolag F. A har där ingått i ca 80 % av alla IT-projekt som gjorts 

inom bolag F de senaste tre åren. Inom projekten så har A jobbat på olika positioner men 

främst som projektledare. B är IT-chef på bolag F och har stor erfarenhet av IT-projekt, 

hans första IT-projekt på bolag F kallades millenniumprojektet och enlig B startades det 

upp på grund av att det troddes att millenniumövergången skulle innebära 

systemkrascher. 
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Kontakt med systemutvecklare under IT-projektet 

A tyckte att det var mycket viktigt att man inte gick allt för snabbt fram i början av 

projektet utan att man där tog sig tid att diskutera vad det var man ville få ut av projektet 

och även vilka verksamhetsanpassningar som skulle kunna göras för just deras 

verksamhet. Anledningen till att det var viktigt att diskutera mycket i början var för att 

man skulle hamna på samma nivå vad beträffar förväntningar för A men också för att 

systemutvecklaren skulle få en bra bild av vad verksamheten ville ha ut av projektet. 

Detta minskar enligt A risken för att relationen skulle bli dålig i ett senare skede: 

 

”I början av ett projekt så träffas man mycket och bara pratar igenom vad vi vill ha ut 

och vad dem kan leverera. Man försöker lägga sig på ungefär samma plan.” 

 

”Om vi har ett spår att gå på så kommer systemutvecklaren och säger att vi 

kan göra såhär istället. Eller om dem kommer med erfarenheter från andra 

ställen. Så det är väldigt mycket diskussion innan man vet vilken väg som vi 

ska ta” 

 

”Det handlar om vad vi har för förväntningar, hur mycket dem kan 

skräddarsy åt oss och så för det blir ju väldigt mycket speciallösningar för 

alla företag antar jag, man jobbar ju på olika sätt.” 

 

”Jag tror att det är otroligt viktigt att man i början av projektet tar sig tiden 

att diskutera för att hamna på samma nivå. Skulle man inte göra detta kan 

det bli stora problem senare i projektet om man upptäcker att man har helt 

olika bild av vad det är vi faktiskt gör.” 

 

Kontakten med systemutvecklare sker på olika sätt beroende på vilken fas man är i inom 

ett IT-projekt. A tyckte att det är bra med schemalagda möten under projektets gång där 

man kan diskutera och arbeta tillsammans med systemutvecklare för att sedan sitta var 

för sig och jobba igenom det man kommit fram till under mötena. Det var även bra för 

man fick då som beställare mycket mer uppmärksamhet från systemutvecklaren. B ansåg 

att mail och telefon fungerade bra när man kommit ur den tunga fasen och sjösatt IT-

systemet till användarna även om schemalagda möten förekommer där med. B nämnde 

att vissa personer inom bolaget ofta jobbar på distans och då fungerar skype väldigt bra 

för att systemutvecklaren eller andra inom projektgruppen ska få en snabb respons. Att ha 

möten efter en avslutat projektfas är något som både A och B föredrar. A anser att det 

mest rinner iväg en massa tid utan att något blir gjort om man inte har ett möte efter 

avslutad projektfas.  

 

”Vi haft bestämda möten, eller vi har haft en period egentligen som man 

sitter och jobbar med de olika delarna då. Sen så kan det vara lite uppehåll 

när man sitter var för sig och jobbar igenom det man kommit fram till och 

sen så har man en period till då när man sitter tillsammans.” 
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”Den tunga biten av projektet är det ju nästan alltid att man träffas och 

sitter på samma stol höll jag på att säga, det är inte riktigt men nästan på. 

Projektet är ju inte riktigt slut bara för att vi har dragit igång det till 

användarna men då är det inte säkert att vi träffas lika ofta. Då kan det bli 

något möte i månaden och resten blir via mail och ibland telefon. ” 

”Person C som exempelvis ofta jobbar på distans får ibland nästan backa 

upp systemutvecklaren med direktkontakt via skype exempelvis” 

 

”Ja jag tycker det är bra med möten för då blir det att man har den andres 

totala uppmärksamhet och då jobbar dem med oss och inte med andra 

kunder. Det är allra bäst när man sitter ihop då. Man får betydligt mycket 

mer gjort än att man ska maila för varje liten fråga man har för då är den 

ene sjuk och den andre har semester och då bara rinner det iväg massa 

tid.” 

 

Missförstånd vad beträffar begrepp 

A har aldrig upplevt missförstånd vad beträffar begrepp utan B anser att sådant löser man 

under den inledande fasen. A har dock erfarenheter från missuppfattningar när det gäller 

vilka prioriteringar som görs i projektet. Ofta har beställarna en annan prioritet än vad 

systemvetaren har angående vilka funktioner som är viktiga. 

 

”Man har ju ibland ganska olika syn på vad som är viktigt, att någonting 

som vi och våra användare då framförallt tycker är jätte viktigt i deras jobb 

kanske är bara en liten pyttedel i systemutvecklarens lösning. Dem tycker 

att användarna kan göra på deras sätt.” 

 

B anser att lösningen på dessa konflikter är att gå ner på användarnivå och förklara för 

systemutvecklaren varför det är viktigt att en detalj är på just det sättet som beskrivs. Det 

är även enklare att få rent tekniska problem åtgärdade och det finns en mycket större 

förståelse hos systemutvecklaren för dessa jämfört med små funktioner som fungerar, 

men inte riktigt på det sättet som verksamheten hade tänkt sig. 

 

”Jag måste ju försöka förklara för dem hur de sitter och jobbar här nere på 

redaktionen. Man får ju försöka gå ner på användarnivå, den nivån som 

deras produkt faktiskt används på. Är det en ren teknisk sak så är det lättare 

för då är det ju någonting som inte fungerar. Då är det ju stopp och då måste 

dem ju lösa det. Men får dem höra att folk blir irriterade över ”småsaker” så 

tycker ju dem kanske att det inte är lika viktigt då.” 

 

Prototyper 

Feedback i form av prototyper är uppskattat och beställarna känner att relationen 

förbättras av feedbacken. A känner att prototyper håller igång projektet och dem får se 
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vad det är som händer. A tycker också att det är bra att användarna får testa prototyperna 

och komma med åsikter, det gör att verksamhetsanpassningen för systemet blir bättre. B 

påpekar också att feedback i form av prototyper gör att verksamheten har chans att 

verkligen få det dem vill ha. Målen för IT-projektet kan ha ändras eller varit otydliga i det 

första skedet i projektet och då kan prototyper visuellt stimulera kommunikationen 

mellan beställare och användare så att resultatet bättre stämmer överens med 

förväntningarna. B anser också att projektfaserna borde vara relativt korta så att 

systemutvecklaren orkar ge feedback och att verksamheten känner att någonting 

verkligen händer.  

 

”Ja, jag tycker det är jätte bra att man håller igång projektet med feedback. 

Då blir man inte ståendes utan kan se hur det utvecklas. Det är också bra att 

användarna får komma med och testa och komma med åsikter, det hjälper 

verksamhetsanpassningen.” 

 

”De mål som sattes kanske ett år innan projektet startades är inte riktigt där 

man ville landa utan de förändras under tidens gång. Feedbacken tas tillvara 

och projekten kanske blir något längre men ibland upptäcker man under 

resans gång vad man egentligen vill ha”. 

 

”Vi känner att relationen förbättras med hjälp av feedback. Däremot så tror 

jag personligen att man ska dela upp faserna lite mer så att dem inte är så 

långa, jag har upplevt projekt innan Borås tidning där projektfaser varit tre år 

långa. Där går löften ur det går inte och hålla dem. För mig är det optimala 

tre månader då kan verksamheten hålla verksamheten uppe och orka putta in 

feedback hela tiden. Systemutvecklaren är helt fokuserad på systemet och 

förutsättningarna för utvecklingen ändras inte för mycket runt omkring.” 

 

Förväntningar på resultatet 

A säger att resultatet nästan alltid stämmer överens med förväntningarna eftersom A har 

varit med under hela utvecklingen och därigenom sett till att förväntningarna uppfylls. 

Det som kan vara problem är perioden efter det att systemet har implementerats det är 

först då buggar och andra små fel upptäcks. Likaså kan det vara nya arbetssätt som 

informationssystemet tvingar användarna att använda som verksamheten vill ändra på. A 

tycker här att det kan vara svårt att fånga upp den biten eftersom projektet ses som 

avslutat och systemutvecklaren inte är lika intresserad av projektet längre. Det vanligaste 

är att man hyr in systemutvecklare x antal timmar för att verksamhetsanpassa ett system. 

B vill hellre funktionshandla och betalar hellre ett högre fast pris för att funktionaliteten 

verkligen ska finnas där efter avslutat IT-projekt. 

 

”Har man gjort ett projekt som man anser att man implementerat och det ska 

vara färdigt så kommer den här efterperioden när man upptäcker att det är 

buggar och vissa funktioner som inte ser ut riktigt som det var tänkt. Det är 

alltså smådetaljer, själva helheten fungerar men det svåra är egentligen att 
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fånga upp den där sista biten för då är systemutvecklaren iväg på nästa företag 

och nästa projekt. Då har vi inte deras totala fokus så det är så skönt att ta hit 

dem och sitta här och gå igenom mina grejer som jag vill gå igenom innan jag 

släpper dem. För då vill jag ju att dem ska vara här och lyssna på vad vi har 

kvar även om dem redan har fått sina pengar för projektet eller systemet som vi 

har köpt.” 

 

”Vi vill funktionsupphandla, vi vill ju hellre ha ett fastpris så att 

funktionaliteten verkligen finns där. Så är förväntningarna skilda så man måste 

göra klart för varandra vilka förväntningar vi har av resultatet i ett tidigt 

skede”. 

 

Det kan också gå så långt att relationen mellan systemutvecklare och beställare blir dålig. 

A berättar att: 

 

”Vi hade en systemutvecklare här som var väldigt svår att få tag på efter det att 

vi implementerat ett IT-system. Det gick så långt att vi var tvungna att byta ut 

honom mot en ny person som fick komma hit och se över de kvarvarande 

problemen som vi hade.” 

 

Saker man vill säga men inte vågar 

B menar på att man inte kan säga vad som helst till personer som ingår i ett IT-projekt. 

Man måste uppträda professionellt och ha målet att få klart informationssystemet. Att 

påpeka onödiga saker eller uppträda på ett olämpligt sätt hämmar utvecklingen och det 

förlorar alla på i längden. För att undvika att irritation uppstår måste man få gehör från 

motparten anser B, om man inte får gehör är det lätt hänt att man känner sig 

nedprioriterad vilket försämrar relationen. 

 

”Man får vara diplomatisk många gånger, man får nog ha målet att det är funktionen 

som ska bli klar”. 

 

”Man måste känna att man får gehör från motparten, så att man inte känner att dem 

prioriterar ner en”. 

 

Relation med slutanvändare 

 

B skapar en mer ingående kontakt med vissa användare som dem kallar för ”superuser”. 

Om det är ett större projekt som berör hela verksamheten försöker dem ha en superuser 

från varje avdelning. Vid mindre projekt där enbart en eller ett fåtal avdelningar berörs är 

det överflödigt med användare från hela verksamheten och då använder de sig enbart utav 

superusers från berörda avdelningar.  
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”Vi försöker ha en som vi kallar ”superuser” då per avdelning som ska kunna 

lite mer och som ska kunna vara behjälplig med sina kollegor sen då. 

Användarna ska kunna vända sig till dem i första hand så att de inte alltid 

ringer till IT-avdelningen för minsta lilla eller så.” 

 

A anser att det är viktigt att användarna får information om varför det sker förändringar 

och vilka positiva effekter förändringen innebär. 

 

”Man måste förklara varför man gör nånting”. 

 

För att ytterligare engagera användare tar verksamheten in externa utbildare. B menar att 

det gör att användarna tar förändringen mer på allvar samt att utbildningarna får en högre 

standard. Eftersom externa utbildare oftast besitter större kunskap har användarna 

möjlighet att fråga exempelvis hur systemet fungerar hos andra företag. En intern 

utbildare kan inte i samma utsträckning ge den helhetsbild över arbetssättet som det nya 

informationssystemet innebär. 

 

”Desto mer utbildningar det blir desto mer lär man ju känna programmet. Vid 

större ingrepp tar vi in externa utbildare så att det blir lite högre standard och 

förväntningar. Det är svårt att få nån positiv till att byta program, då dem kan 

det gamla och undrar varför dem inte uppgraderar det.” 

 

”När utbildningen kommer blir även alla involverade och genom externa 

utbildare har dem möjlighet att fråga hur det har fungerar på andra ställen, 

möjliga arbetssätt osv. Så att användarna inte använder det nya systemet som 

det gamla systemet så att dem nya möjligheterna blir oanvända”. 

 

Små och stora projekt beställare 

B tycker att stora projekt ska delas upp i olika projektfaser. Verksamheten förändras 

under tiden det tar att utveckla ett stort projekt och detta kan skapa problem i relationerna 

då man hela tiden får ändra i kravspecifikationen och ramarna som vi talat om tidigare. 

 

”Jag tror personligen att man ska dela upp faserna lite mer så att dem inte är så långa” 

 

”Systemet kanske inte passar verksamheten när det är klart, det passade innan men inte 

längre.” 

 

A tror att små projekt oftare hör ihop med små företag. A tycker att det är enklare att 

arbeta i ett litet IT-projekt då allt går mycket snabbare, man kan arbeta med 

systemutvecklaren och ge klara besked utan att det ska tas beslut hos ledningen och 

dylikt. Det finns dock en risk att man missar lite då det kan gå för fort och det blir lite 

mer inskränkt. Man missar andra personers åsikter och missar även diskussionen om vad 

som kan vara bra. Relationen med användarna är bättre i små projekt tycker A då 

användarna vanligtvis inte är lika många. Således kan man hålla en tätare kommunikation 

och sätta sig in i hur dem arbetar. A upplever även att det är positiva reaktioner från 
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utvecklaren då dem kan arbeta fort utan att massor av beslut ska tas. A påpekar dock att 

det inte är något som dem förväntar sig så det är inget som gör relationen sämre i stora 

projekt.  

 

”Det blir kanske lite inskränkt för man är ju få personer. Jag menar fler personer har ju 

faktiskt bra idéer” 

 

”Man känner användarna hela vägen till slutanvändarna” 

 

”Det är ju positiva reaktioner när dem kan jobba så fort med jag tror inte att dem är 

vana vid det.” 

 

B upplever det som svårare att få med användarna i ett litet projekt. De är inte lika 

intresserade och deras chefer är inte heller lika villiga att låta dem sitta med i möten då 

dem har ett annat jobb att sköta. Projektet blir med andra ord inte lika prioriterat från 

verksamhetens sida som vid ett större. 

 

”Det är ofta mycket tightare organisation så dom har inte tid att sitta med några projekt 

utan dem ska ju sköta sitt arbete samtidigt också.” 

 

”Cheferna är inte riktigt lika villiga att låta dem sitta på möten” 

 

B påpekar att det är väldigt lätt att missa saker i små projekt då man inte får ta del av 

andras åsikter i lika stor utsträckning.  

 

”Det är lättare att missa saker, att man blir lite enkelspårigt. Det faktiskt finns andra 

som har jättebra idéer som hade kunnat bli bättre då. Om dem hade varit med i 

projektet” 

 

Både A och B tror att det är lättare att få en bra relation med utvecklare och användare i 

ett litet projekt. Då kan användaren komma direkt till beställaren och framföra sina 

åsikter.  I stora projekt så är det många användare och det kan skapa spekulationer på 

avdelningar som ger negativa effekter.  

 

”Man känner dem bättre så man har kanske en lite rakare och snabbare kommunikation 

även med användaren” 

 

”I ett större projekt så kanske dem pratar ganska mycket på avdelningarna 

först innan det kommer över till oss. Kommunikationen i ett litet projekt som då 

är mer rak och snabb gör nog att relationen blir bättre.” 

 

Stora och små projekt användare 

Användaren tycker att det vid stora projekt märks av mer i verksamheten. Slutanvändarna 

diskuterar mer om det nya IT-systemet. Vid mindre projekt som kanske bara berör en viss 

avdelning blir det inte speciellt mycket snack och han har inte heller samma 

förväntningar. Han tycker att det är mindre risk för att relationen med IT-avdelningen 
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försämras under små projekt. Det slår i vilket fall inte lika stort i verksamheten som i 

stora projekt. Beställaren brukar även vara bättre på att informera om vad som händer i 

små projekt och det tror användaren kan ha en stor inverkan. 

 

”Det blir nog inte så mycket snack vid små projekt. IT-avdelningen brukar 

vara bättre på att informera oss om vad det är som händer och sedan så berör 

det ju inte så många vilket minskar snacket, eller i alla fall håller det inom 

avdelningen.” 

 

”Relationen försämras nog mindre i små projekt ja, det tror jag nog.”  
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5 Diskussion och slutsats 
Vi har under studiens gång analyserat de data vi har fått in under intervjuerna enligt den 

hermeneutiska spiralen. För att underlätta för läsaren har vi valt att inte presentera varje 

analys för sig utan kommer här diskutera forskningsfrågorna för att sedan dra slutsatser. 

Delfråga tre kommer vi presentera först följt av delfråga två och ett. Den övergripande 

forskningsfrågan diskuteras sist, detta för att delfrågorna leder till den övergripande 

forskningsfrågan. Vidare kommer vi utvärdera uppsatsen utifrån ett antal kriterier samt 

ge förslag till fortsatt forskning.  

5.1 Diskussion 

5.1.1 Vad påverkar de olika relationerna?  

a) Hur skapas samförstånd? 
b) Hur undviks missförstånd? 

 
Det som var mest utmärkande i intervjuerna, framförallt med systemutvecklare och 

beställare var att det arbete man gör innan man startar IT-projektet är otroligt viktigt för 

hur relationerna kommer att se ut under projektets gång. Det som poängterades var att det 

var viktigt att ramarna för projektet är väl utarbetade. Även om ramarna är väl utarbetade 

så var det också viktigt att båda förstod ramarna och hade en samsyn på dem. Detta 

kommer inte alltid naturligt då IT-projekt enligt systemutvecklaren är svåra att 

specificera till skillnad från exempelvis ett hus. Systemutvecklaren upplever även att det 

är väldigt viktigt att tala på beställarens språk, med detta menas att man undviker 

facktermer då beställaren kanske inte alltid förstår dess innebörd. (Jönsson & Månsson 

1990) beskriver att det finns väldigt mycket facktermer inom IT-projekt, svenska och 

engelska blandas och det finns även mycket förkortningar.  

 

Effekten av att man inte har en samsyn på IT-projektet blir enligt systemutvecklaren att 

man får en missnöjd kund. Beställaren har en liknande uppfattning och säger att det kan 

bli stora problem senare i projektet om man har olika uppfattningar om vad det är som 

ska göras. (Carlsson 2000) beskriver att det är viktigt att uppnå samförstånd genom att 

diskutera ramarna för IT-projektet utifrån relativt lika referensramar. Att beställare och 

systemutvecklare förstår varandra anser vi vara en mycket bra start. (Carlsson, 2000) 

beskriver även att om villkoren för IT-projektet inte diskuteras utifrån relativt lika 

referensramar ökar risken för eventuella konflikter senare i IT-projektet.  

 

Eftersom systemutvecklaren har mer erfarenhet gällande IT-projekt och 

verksamhetsanpassning av informationssystem tycker beställaren det är skönt med 

diskussioner i början av ett IT-projekt. Inte enbart för att dem ska få en samsyn över 

ramarna vilket även är en viktig del för både systemutvecklaren och beställaren utan 

också för att beställaren ska få ta del av systemutvecklarens erfarenheter och kunskap 

innan denne bestämmer sig för tillvägagångssättet. Detta gör att beställaren får mer tillit 

till systemutvecklaren och redan där har relationen påverkats på ett positivt sätt. 

 

Beställaren tycker att det är viktigt att man håller projektmöten efter varje avslutad 

projektfas. Annars blir det lätt att massor av tid rinner iväg utan att något blir gjort. 
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Projektmöten är även en viktig del för att beställaren ska känna att denne har 

systemutvecklarens totala uppmärksamhet. Vi drar därmed slutsatsen att projektmöten 

främjar relationen mellan systemutvecklare och beställare då beställaren annars kan 

känna sig bortprioriterad.  

 

Enligt Holm (1999 se Jönsson 2004, s.21) är det viktigt för förväntningshanteringen att 

man som systemutvecklare involverar beställaren under hela processen, och att man även 

informerar regelbundet med ärlig information. Man ska även utveckla iterativt och 

levererar delleveranser till kund. Det är alltså viktigt att beställaren är involverad genom 

IT-projektet och att kommunikationen är rak från systemutvecklarens håll, och att man 

även delar upp arbetet i iterativa delar, det som beskrivs som projektfaser av beställaren.  

 

Att aktörerna har olika förväntningar påverkar också relationerna. De kan känna sig 

missförstådda eller att motparten inte lyssnat och försökt förstå. Att aktörerna inom IT-

projektet har liknande förväntningar på det kommande resultatet är väldigt viktigt för hur 

relationen ser ut efter avslutat IT-projekt. I intervjuerna har det framgått att beställaren 

ofta har förväntningar som stämmer bra överens med resultatet då beställaren är med 

under hela utvecklingen och kan därför påverka resultatet iterativt.  

 

Användare som inte varit med och påverkar resultatet har i vissa fall känt att 

förväntningarna inte stämt överens och att arbetsrutiner och dylikt ändrats vilket lett till 

missuppfattningar gällande arbetssätt. Om användarna inte får förklarat till sig hur det 

nya informationssystemet kommer påverka dem kan deras förväntningar omöjligt 

stämma överens med resultatet. Oftast byggs användarnas förväntningar upp via interna 

källor såsom verbal kommunikation mellan medarbetare på företaget samt information 

från IS-personalen. Flödet beskrivs i figur 8: Modell över faktorer som ger upphov till 

förväntningar (Augmented determinants of expectations model Ryker 1993, s. 531) på 

sidan 20. För att inte användarnas förväntningar ska bli felaktiga är det därför viktigt att 

IS-personalen även kontinuerligt informerar användarna om systemutvecklingsprocessen. 

Är användarmedverkan låg ser vi därför en koppling till att relationen mellan användare 

och systemutvecklare samt även beställaren försämras. 

 

I intervjun med beställare framkom det att feedback från systemutvecklaren främjar deras 

relation. Beställaren känner att feedback håller igång projektet och kan visuellt följa med. 

Detta gör det även lättare för beställaren att påverka utvecklingen så att resultatet 

verkligen blir det som är målet. Det framkom även att det är viktigt att eventuella 

nyckelanvändare och/eller beställaren godkänner det användarflöde systemutvecklaren 

tagit fram och låtit dem testa. Detta för att det inte ska bli konflikter i ett senare skede så 

att man alltid kan gå tillbaka och se vad som är gjorts och godkänt av vem. Om det skulle 

uppstå konflikter och beställaren/användarna inte är nöjda försämras inte den 

affärsmässiga relationen då det varit överenskommit. Om det visar sig att det inte 

existerar något godkännande försämras både tilliten och relationen. 

 

Att utbildningar är nödvändigt anser både beställare och slutanvändare. Det framkom 

olika synpunkter på utbildningar i intervjuerna. Beställaren ansåg att externa utbildaren 

motiverar slutanvändarna mer medans slutanvändaren menade att det behövs ytterligare 
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utbildningstillfällen. En utbildning innan implementering där grunderna lärs ut samt 

ytterligare ett tillfälle efter implementering där användarna får ta del av mer avancerade 

funktioner. Att slutanvändarna lär sig hantera informationssystemet på ett korrekt sätt har 

stor påverkar på hur relationen mellan ser ut mellan slutanvändarna och de övriga 

aktörerna efter implementering. 

 

I intervjuerna framgick det också att relationen mellan beställaren och systemvetaren blir 

dålig om det inte sker någon form av uppföljning. Systemvetaren måste vara tillgänglig 

också efter det att informationssystemet implementerats ifall buggar och dylikt skulle 

dyka upp. Ett exempel som togs upp i intervjun med beställaren är att dem fick anlita en 

annan systemvetare då ordinarie inte var kontaktbar efter det att IT-projektet avslutats. 

Detta försämrar relationen enormt mycket och ger systemvetaren dåligt rykte. 

5.1.2 Hur påverkar de olika relationerna varandra? 

Om ett implementerat informationssystem visar sig vara bristande, har det framkommit 

av intervjuerna att relationen mellan användare och beställare har försämrats. 

Användarna känner att beställaren borde göra ett bättre jobb och sätta sig in i 

användarnas arbetsflöde. I somnliga fall känner användarna att beställaren går med på det 

som är nytt och bra enligt systemutvecklaren. Dock så läggs inte hela skulden på 

beställaren då vi utifrån intervjuerna har fått fram att användarna anser att beställaren 

gjort vad denne kunnat. Relationen mellan användarna och systemutvecklaren försämras 

dock då det är denna som utvecklat informationssystemet. Om användarnas relation med 

beställaren är negativ påverkar det därför i sin tur användarnas relation med 

systemutvecklaren på ett negativt sätt. 

 

Om beställaren anser att informationssystemet är bristande beror det ofta på att 

systemutvecklaren sålt in en lösning som har fått beställaren att ha högre förväntningar på 

lösningen än vad som kunnat vara möjligt att leverera. Ryker (1997, s. 530) skriver att: 

 

”Vendors, in trying to sell their products, may raise expectations by 

emphasizing the best features of their wares and avoid or downplay 

issues such as systems conversion, compatibility, or integration with 

existing systems.” 

 

Ryker menar att försäljare har en tendens att ibland få beställaren att få orimligt höga 

förväntningar på ett informationssystem. För att minska att den risken uppkommer anser 

Holm (1999 se Jönsson 2004, s. 21) att försäljaren ska:  

 

 Inte översälja sin produkt 

 Involvera kunden under hela processen 

 Informera regelbundet ärlig information 

 Utveckla iterativt och leverera delleveranser till kunden 

 Stödja kunden vid driftsättning 

 

I intervjuerna framkom det även att om beställaren ordnar utbildningar åt användarna 

samt kommer överens om att systemutvecklaren är på plats efter implementeringen så 
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förbättras relationen till beställaren från användarnas sida. Användarna känner då att dem 

har möjlighet att ta del av vilka fördelar det nya informationssystemet tillför och deras 

relation med systemutvecklaren förbättras även då på grund av att dem får mer tillit till 

informationssystemet. Man kan då dra slutsatsen att användarnas relation till beställaren 

förbättras om användarnas relation till systemutvecklaren är positiv. 

 

Om beställarens och systemvetarens relation är dålig kan det uppkomma diskussioner 

som gör att utvecklingen tar längre tid än väntat. Detta påverkar i sin tur användarnas 

relation till beställaren då användarna inte känner att det händer något och inte förstår det 

egentliga syftet med IT-projektet.  

 

I många IT-projekt använder man sig av så kallade nyckelanvändare eller superusers. 

Utifrån den empiriska studien har vi fått fram att om systemutvecklarens relation med 

beställaren är bra är det naturligt att användarna som beställaren väljer ut som 

nyckelanvändare även där får en bra relation med systemutvecklaren. För den mesta 

delen ser nyckelanvändarna på utveckling som positiv. 

5.1.3 Ser relationerna annorlunda ut vid stora respektive små IT-
projekt? 

a) Vad är det som skiljer dem åt och varför? 

Relationerna ser inte annorlunda ut vid stora respektive små IT-projekt. Det finns dock 

vissa skillnader. I stora projekt har man en projektplan som följs. Det är viktigt att man i 

små IT-projekt också följer en projektplan. Alla delar som finns med i projektplanen för 

ett stort projekt är bra om man går igenom innan man påbörjar ett litet IT-projekt. Detta 

är för att det är väldigt lätt att nonchalera små IT-projekt och strunta helt i vissa delar av 

projektet utan att ens ha reflekterat över dem. Alla delar och moment behöver givetvis 

inte finnas med i ett litet IT-projekt men det är viktigt att ha ett grundat motiv till varför 

dessa inte finns med. Vanligtvis är projektplanen mer detaljerad från början i mindre IT-

projekt. I större IT-projekt är det oftast lättare att skapa en övergående planering för hela 

projektet och endast vara detaljerad i den första fasen. Detta för att planeringen ska bli 

mer säker för resterande projektfaser som detaljplaneras längre fram. (Hughes and 

Cotterell  2009, s. 6).  

 

Enligt användaren är det mindre risk att hans relation till beställaren och även 

systemutvecklaren blir sämre under små projekt. Användaren har inte uttalat att 

relationen med systemutvecklare har mindre risk att bli dålig under små projekt men han 

har sagt att man till viss del lägger över skulden på systemutvecklaren om det skulle visa 

sig att ett IT-system inte fungerar som det ska. Anledningen till att relationen har mindre 

sannolikhet att bli dålig enligt användaren är att förväntningarna på små IT-projekt 

vanligtvis inte skiljer sig lika mycket mot det faktiska resultatet. Det blir inte heller lika 

mycket spekulationer användarna emellan, vilket kan bidra till att användarnas 

förväntningar inte stämmer överens med resultatet. Beställaren brukar även vara bättre på 

att informera användarna om vad det är som händer i projektet vid små IT-projekt. 

 

Beställaren håller med användaren på den punkten och tycker att man i mindre projekt 

har en rakare och snabbare kommunikation med användaren. Detta medför enligt 
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beställaren att det inte blir så mycket spekulationer slutanvändarna emellan och 

relationen blir således bättre. 

 

Beställaren känner att det i större projekt finns en problematik med att verksamheten 

förändras över tid. Verksamhetsmålen som fanns vid projektstart kan ha förändrats innan 

IT-projektets slut vilket riskerar att informationssystemet inte längre stödjer 

verksamhetsmålen och således inte är verksamhetsanpassat. Eftersom mindre IT-projekt 

ofta har en naturligt kortare tidslinje existerar inte denna risk på samma sätt. Goldkuhl 

(1993, s.23) skriver att: 

 

”systemutveckling är verksamhetsutveckling!” 

 

Goldkuhl menar att när ett nytt informationssystem utvecklas kommer verksamheten 

förändras som en följd utav att informationen och kommunikationen inom organisationen 

struktureras om. Goldkulh menar även att det därför är viktigt att systemutvecklare 

bedriver systemutveckling med det perspektivet annars riskerar verksamheten att det nya 

informationssystemet inte stödjer verksamhetsmålen. 

Utifrån den empiriska studien har det framkommit att små verksamheter ofta har mindre 

IT-projekt. Det är då viktigt att beställaren vet vad ett IT-projekt innebär då risken finns 

att dem inte är vana att jobba med IT-projekt. Generellt sätt är har oftast verksamheterna 

inom stora IT-projekt mer varan beställare. 

 

Det har också framgått att det går fortare att fatta beslut i små IT-projekt som riktar sig 

mot små verksamheter. Detta för att det oftast inte finns en ledningsgrupp eller liknande, 

men behöver således inte gå lika lång väg för att fastställa överenskommelsen. Risken 

med att ta en kortare väg är att det är ett mindre antal personer som granskar projektet 

och värderande åsikter eller synpunkter kan då förloras.  

 

En tätare kontakt med användare gentemot både beställare och systemutvecklare kan 

upprätthållas i mindre IT-projekt då det oftast inte berör lika många slutanvändare. Det 

gör att användarna arbetsflöde lättare kan identifieras och påverkar utvecklingen på ett 

positivt sätt. Dock kan det i små IT-projekt i mindre verksamheter bli svårare att aktivt få 

med användare i utvecklingen då verksamheten påverkas mer om arbetskraften minskar. 

5.1.4 Hur skapar man förutsättningar för goda relationer mellan 
systemutvecklare, beställare samt slutanvändare inom stora 
respektive små IT-projekt? 

Efter att vi genomfört den empiriska studien framkom det att det inte skiljer sig speciellt 

mycket angående arbetssättet i stora respektive små IT-projekt. Oftast arbetar man på ett 

liknande sätt då flera delar är viktiga att tillgodose i både stora och små IT-projekt. 

Relationernas utveckling och påverkan kan dock skilja sig beroende på projektstorlek.  

 

Relationen mellan aktörerna har större chans att utvecklas i ett mindre IT-projekt då 

aktörerna arbetar närmare varandra. I ett större IT-projekt där fler personer ingår får man 

istället fler synpunkter och åsikter som kan bidra till en förbättring för utveckling. 
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I mindre IT-projekt som oftast mindre verksamheter bedriver kan det vara svårt att få 

med slutanvändarna i utvecklingen då verksamheten påverkas mer ifall användarna går 

ifrån sina vanliga rutiner. Denna problematik uppstår inte i lika stor grad i större IT-

projekt då verksamheten inte förlitar sig lika mycket på slutanvändarna då det oftast finns 

fler användare som kan backa upp. 

 

Spekulationer på avdelningarna angående det nya informationssystemet har större risk att 

uppstå i ett större IT-projekt där fler slutanvändare berörs. Detta kan påverka relationen 

mellan användarna och de övriga aktörerna på ett negativt sätt om resultatet visar sig vara 

skilt från deras förväntningar. 

 

Spekulationer kring det nya informationssystemet kan i viss grad förhindras ifall IS-

personalen tar vara på den interna kommunikationen inom verksamheten. Den interna 

kommunikationen beskrivs i figur 9: Modell över faktorer som ger upphov till 

förväntningar (Augmented determinants of expectations model Ryker 1993, s. 531) på 

sidan 20. Ryker menar att IS-personalen kan på ett kontrollerat sätt förmedla information 

till slutanvändarna för att deras förväntningar för informationssystemet blir realistiska. 

 

”For example, IS staff may develop a variety of strategies for communicating realistic 

expectations to users.” (Ryker 1997, s. 530) 

5.2 Slutsats 

5.2.1 Vad påverkar de olika relationerna?  

c) Hur skapas samförstånd? 
d) Hur undviks missförstånd? 

 

 Förarbete; Ett bra förarbete ligger som grund för att aktörerna inom IT-projektet 

ska ha en samsyn på vad IT-projektet ska resultera i. Här fastställs även ramarna 

för IT-projektet, i detta skede är det bra att vara så tydlig som möjligt både från 

systemvetarens sida och från beställarens sida för att undvika missförstånd. Ett 

sätt att uppnå tydlighet är genom att inte använda facktermer som alla parter inte 

förstår beroende på deras tidigare erfarenheter. Ett bra förarbete skapar även 

samförstånd hos aktörerna och deras förväntningar har större chans att stämma 

överens med resultatet. Ibland vet inte riktigt beställaren vad denna vill ha och då 

är det bra att ha diskussioner i början av ett IT-projekt för att alla parter ska ligga 

på samma plan och veta vad som verkligen gäller. 

 

 Schemalagda möten; Schemalagda möten bör finnas under hela 

utvecklingsprocessen. Det bör även hållas möten efter varje avslutat projektfas. 

Projektmöten gör att beställaren och systemutvecklaren stämmer av med varandra 

att förväntningarna stämmer överens. Om systemutvecklaren inte är disponibel för 

projektmöten riskerar beställaren känna sig bortprioriterad och relationen 

påverkas. Likaså påverkas relationen om någon av parterna känner att det blir för 

mycket möten som inte tillför någon relevant till utvecklingen. 
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 Förväntningar; IT-projektets aktörer kommer alltid påbörja samarbetet med olika 

förväntningar. Genom att arbeta utifrån principen för samförstånd minskar risken 

för missuppfattningar samt ökar chansen att resultatet stämmer bättre överens med 

aktörernas förväntningar. Ofta har systemvetaren och beställaren systematisk 

arbetat fram likartade förväntningar som en produkt av projektmöten, 

diskussioner och dylikt. Slutanvändarnas förväntningar måste också tillgodoses 

vilket ofta missas eller prioriteras bort. Användarna måste få ta del av 

utvecklingen i form av information om vad som händer, användartester, 

utbildningar osv. Om detta inte görs är risken stor att användarnas förväntningar 

på informationssystemet inte alls stämmer överens med resultatet. Att 

slutanvändarnas förväntningar stämmer bra överens med resultatet gör att dem 

lättare kan anpassa sig till det nya informationssystemet. Har slutanvändarna svårt 

att anpassa sig till förändringen som en följd av skilda förväntningar påverkar det 

relationen med både beställaren och systemutvecklaren från slutanvändarens sida. 

 

 Feedback; För att beställaren ska känna sig trygg genom hela utvecklingsfasen 

krävs det att systemutvecklaren ger feedback till verksamheten. Feedback minskar 

även risken att förväntningarna inte stämmer överens med slutresultatet då både 

slutanvändarna och beställaren har chans att påverka utvecklingen innan 

implementering utifrån feedback i form av prototyper och dylikt. Beställaren och 

eventuellt även systemutvecklaren måste också förmedla feedback till 

slutanvändarna. Det är viktigt att slutanvändarna vet vad som är på gång och i 

vilket skede utvecklingen befinner sig i. Efter att verksamheten har fått feedback 

systemutvecklaren har beställare och användare även ett ansvar att ge respons och 

synpunkter som leder utvecklingen framåt. Systemutvecklaren anser att det är 

viktigt att beställare och användare godkänner den feedback och användarflöde 

som systemutvecklaren tagit fram. Feedback är alltså en faktor som påverkar 

relationerna mellan de olika aktörerna inom ett IT-projekt. 

 

 Utbildningar; Efter att det nya informationssystemet har implementerats måste 

slutanvändarna kunna använda det på ett korrekt sätt. Att beställaren ordnar 

utbildningar är nästan ett krav när det sker förändringar. Vid större förändringar 

där även användarnas arbetssätt kan komma att ändras kan det vara bra att anlita 

externa utbildare. Detta gör att verksamheten kan ta del av andras erfarenheter om 

hur informationssystemet fungerar och har fungerat hos andra verksamheter. Att 

slutanvändarna känner att stöd och hjälp finns tillgängligt är en viktig faktor för 

relationen inte ska påverkas negativt. 

 

 Uppföljning; Eftersom vi har valt att studera relationer som inte enbart begränsar 

sig till IT-projekts slut är också uppföljning en faktor som påverkar relationerna. 

Om aktörerna inte är tydliga om vad som gäller kan det ske missförstånd här ifall 

buggar och funktionsfel i informationssystemet upptäcks efter driftsättning. Enligt 

oss är det bästa att systemvetaren förblir kontaktbar efter IT-projektets avslut tills 

verksamheten har en stabil grund för support.  
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5.2.1 Hur påverkar de olika relationerna varandra? 

De olika relationerna påverkar varandra. Det är svårt att säga hur de olika relationerna 

påverkar varandra utan att ha en orsak till varför de påverkas. En relation påverkas inte av 

en annan relation utan att något har inträffat. Utfallet av det inträffade kan vara positivt 

eller negativt och påverkan på en annan relation kan då också få olika utfall. För att 

kunna ta reda på hur de olika relationerna påverkar varandra måste vi därför ta med vad 

det är som orsakat påverkan på relationen. Vi kommer nedan att presentera de slutsatser 

vi har gjort vad beträffar relationers påverkan i förhållande till vad det är som påverkat 

relationen. 

 

Orsak Relationspåverkan 

 
Förarbete 

 
Relationen mellan systemutvecklaren och beställaren har 
större chans att bli god om ett bra förarbete gjorts. Detta 
påverkar i sin tur slutanvändarnas relation till de båda då man 
får ett bättre resultat i form av ett IT-system om ett bra 
förarbete är gjort.  
 

 
Bristande 
informationssyste
m som följd av 
användarnas 
arbetsflöde inte 
identifierats 

 
Relationen mellan användare och beställare riskerar att försämras 
om användarna anser att det inte gjorts ett bra utvecklingsarbete. 
Detta påverkar även användarnas relation till systemutvecklaren på 
ett negativt sätt då användarna anser att systemutvecklaren bör 
kunna vägleda beställaren och IT-projektet. 
 

 
Utbildningar 

 
Relationen mellan användarna och beställaren förbättras om 
användarna känner sig trygga i informationssystemet. Om 
systemutvecklaren även är på plats som stöd åt användarna ger det 
en positiv effekt på relationen mellan både användare och 
systemvetare men också till beställaren då användarna anser att 
dem prioriteras. 
 

 
Långt IT-projekt 

 
Det kommer alltid diskussioner i ett IT-projekt men om det går så 
långt att beställaren och systemutvecklaren inte kommer vidare 
påverkar det slutanvändarnas relation till beställaren då dem känner 
att det inte händer något och förstår inte varför ett nytt 
informationssystem var nödvändigt. 
 

 
Nyckelanvändare/s
uperusers 

 
Om systemutvecklarens relation till beställaren är god blir även 
systemutvecklarens relation till användarna som är med i 
utvecklingen god. Den positiva attityden smittar av sig och 
användarna ser positivt på utvecklingen. 
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5.2.2 Ser relationerna annorlunda ut vid stora respektive små IT-
projekt? 

a) Vad är det som skiljer dem åt och varför? 

 

 Förväntningarna på resultatet i små IT-projekt skiljer sig inte så mycket från det 

faktiska resultatet ur användarsynpunkt. Anledningen till detta är att det är mindre 

spekulationer och diskussioner från slutanvändarna i kombination med bättre 

kommunikation från beställarens sida. Detta medför att det är mindre risk för 

dåliga relationer i små IT-projekt om man ser till användarnas relationer med 

beställare och systemutvecklare. 

 

 I stora projekt så finns det risk att verksamheten förändras under den tiden det tar 

att utveckla IT-systemet. Detta medför att man får göra mycket förändringar 

under projektets gång och även en risk för att resultatet inte matchar beställares 

och användares förväntningar. Detta medför att relationerna mellan aktörerna 

löper större risk att bli dåliga i stora IT-projekt. 

 

 Eftersom små IT-projekt oftast är kopplat till mindre verksamheter finns det en 

risk för att beställaren i dessa verksamheter är projektovana. Systemutvecklaren 

måste i sådana fall informera beställaren om hur man arbetar i projekt för att 

arbetet ska ske strukturerat. 

 

 I små IT-projekt kan beställaren fatta snabba beslut utan att dessa behöver 

godkännas av ledning och liknande. Detta medför att arbetet i IT-projektet går 

snabbare men man riskerar också att missa värdefulla åsikter från andra personer 

om man jämför med stora IT-projekt.  

 

 Det är i mindre IT-projekt svårare att få med användare. Detta grundar sig i att det 

inte läggs lika mycket resurser på små IT-projekt. Användarnas dagliga 

arbetsuppgifter prioriteras högre. 

 

 Trots att det är svårare att få med användare i små IT-projekt är kontakten med 

användarna tätare då det inte är så stora förändringar som ska göras. Det är inte 

heller lika många slutanvändare som påverkas. Detta påverkar utvecklingen 

positivt och i sin tur även relationerna.   

5.2.3 Hur skapar man förutsättningar för goda relationer mellan 
systemutvecklare, beställare samt slutanvändare inom stora 
respektive små IT-projekt? 

Utifrån slutsatserna ifrån delfrågorna har vi upptäckt att arbetssättet kring stora och små 

IT-projekt inte skiljer sig speciellt mycket. Förutsättningarna för att aktörernas relationer 

ska bli goda är även de lika. Det som skiljer sig är hur relationerna påverkas. I mindre IT-

projekt arbetar aktörerna närmare slutanvändarna och slutanvändarnas relation med 

övriga aktörer har då större chans att utvecklas på ett positivt sätt. Vidare är förändringen 

inte lika stor och antal slutanvändare som berörs är också mindre, detta påverkar också 

relationerna positivt. Eftersom det är ett mindre antal slutanvändare som berörs minskar 
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också spekulationer på avdelningarna och risken att förväntningarna inte ska stämma 

överens med resultatet minskar.  

 

I större IT-projekt är det dock lättare att få med användare i utvecklingen då det inte tar 

lika mycket på en större verksamhet om en eller flera slutanvändare går ifrån sina rutiner. 

Större IT-projekt bidrar även till fler idéer och värdefulla åsikter då fler personer berörs.   

 

Skillnaderna på stora och små IT-projekt var så få att vi därför har valt att presentera 

endast en lista över riktlinjer som gäller för IT-projekt. Listan presenteras nedan. 

 

 

Riktlinje Innebörd Effekt på relationerna 

 

Genomföra och 

arbeta utifrån en 

genomarbetad 

förstudie 

 

 

Aktörerna får en samsyn på vad som 

ligger inom IT-projektets ramar. 

Aktörernas förväntningar på resultatet 

stämmer bättre överens. 

 

 

Relationen mellan systemutvecklaren 

och beställaren har större chans att bli 

god. 

 

IT-projektet ska ha 

Schemalagda möten 

 

Möten minskar risken att aktörerna 

missförstår varandra när de bidrar med 

synpunkter och idéer. Aktörernas 

förväntningar stäms av och 

förväntningarna kan då synkroniseras.  

 

 

Möten bidrar i viss mån till 

samförstånd vilket ger en positiv effekt 

på aktörernas relationer. 

 

Feedback från 

verksamheten samt 

systemutvecklaren 

ska konturnerligt 

flöda genom IT-

projektet  

 

Verksamheten har möjlighet att 

påverka utvecklingen. 

Systemutvecklaren får synpunkter 

och/eller godkännande från 

feedbacken. IT-projektet blir tryggare. 

 

 

Feedback resulterar i att aktörerna 

känner sig trygga i 

utvecklingsprocessen vilket skapar en 

god relation mellan aktörerna. 

 

Slutanvändarna ska 

utbildas i det nya 

informationssystemet 

 

Efter implementering måste 

slutanvändarna kunna använda 

informationssystemet på ett korrekt 

sätt. Utbildningar säkrar detta och ger 

en trygghet till slutanvändarna och 

verksamheten. Om resurser finns så 

bättrar en andra utbildning någon 

månad efter driftsättning relationen 

mellan beställare och slutanvändare 

och i sin tur slutanvändare och 

systemutvecklare. Denna utbildning går 

ut på att visa genvägar och finesser i 

systemet som kan underlätta arbetet för 

 

Slutanvändarnas relation med 

beställaren och systemutvecklaren ökar 

till det bättre då slutanvändarna känner 

sig trygga i det nya 

informationssystemet. 



 

- 53 - 

slutanvändarna.  

 

Systemutvecklaren 

ska följa upp IT-

projektet 

 

Efter IT-projektet finns relationerna 

kvar, för att inte påverka dessa på ett 

negativt sätt bör systemutvecklaren 

stödja verksamheten ifall buggar eller 

dylikt inträffar tills verksamheten har 

en stabil grund. 

 

 

Beställaren och systemutvecklarens 

relation riskerar att påverkas negativt 

om uppföljning inte görs. 

 

Aktörerna ska 

kommunicera på ett 

tydligt sätt 

 

Aktörerna ska försöka vara tydliga 

genom hela IT-projektet. Med det 

menas att facktermer och begrepp som 

inte är kända för alla parter bör 

undvikas. I annat fall kan det leda till 

missförstånd och aktörernas 

förväntningar stämmer inte överens 

med resultatet. 

 

 

Aktörernas relationer riskerar att 

påverkas negativt om tydlighet inte 

uppnås. 

 

Dela upp stora IT-

projekt i mindre 

delprojekt. 

 

Verksamheter förändras över tid. Ett 

stort IT-projekt som går över lång tid 

kan vara bra att dela upp i mindre 

delprojekt. Detta är för att hålla 

intensiteten uppe och få slutresultatet 

att stämma bättre överens med 

verksamheten och förväntningarna. Det 

är även stor risk för att projektet drar ut 

på tiden då ändringar görs under 

projektets gång för att IT-systemet ska 

kunna anpassas till verksamheten.  

 

 

Relationen mellan alla inblandade 

aktörer försämras om resultatet blir 

sämre än förväntat. 

Systemutvecklaren 

ska informera 

projektovana 

beställare om hur ett 

IT-projekt går till 

Om verksamheten där IT-projektet ska 

genomföras är projektovana är det 

viktigt att systemutvecklaren går 

igenom med beställaren och dess 

verksamhet hur man arbetar i projekt. 

Detta är viktigt för att säkerställa att 

man kan arbeta strukturerat i IT-

Relationen mellan beställare har 

systemutvecklare riskerar att försämras 

under projektets gång. Relationen 

mellan slutanvändare och beställare 

samt systemutvecklare riskerar att 

försämras när projektet satts i drift då 

IT-systemet löper större risk att bli 
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projektet och informationsvägarna är 

väl utarbetade för alla inblandade. Om 

inte detta sker finns det risk för att IT-

projektet kan misslyckas eller bli dåligt 

vilket medför sämre relationer. 

Projektovana verksamheter och 

beställare är vanligast förekommande i 

små verksamheter och således mindre 

projekt.  

 

dåligt om arbetet med det inte skett 

strukturerat.  

 

Beställaren ska 

informera 

användare under 

projektets gång. 

 

Relationen mellan beställare och 

slutanvändare kan förbättras och även 

slutanvändarnas relation och syn på det 

nya IT-systemet om man som 

beställare håller användarna 

uppdaterade på vad det är som händer i 

IT-projektet. Detta är viktigt då 

slutanvändarna pratar med varandra om 

IT-systemet. Ofta med en negativ syn 

på det hela innan det att det nya IT-

systemet satts i drift. Genom att hålla 

slutanvändarna uppdaterade minskar 

behovet att diskutera. Diskussioner 

kommer givetvis att uppstå men om 

slutanvändarna är informerade så sker 

diskussionerna utifrån de grunder som 

beställaren givit dem. 

 

 

Relationen mellan beställare och 

slutanvändare kan försämras avsevärt. 

Om förväntningar hos slutanvändare 

byggs upp via rykten är det liten chans 

att de stämmer överens med resultatet. 

Vidare så finns det även risk för att 

relationen mellan systemutvecklare och 

slutanvändare försämras då 

slutanvändaren lägger över en del av 

skulden på systemutvecklaren för det 

ofullständiga IT-systemet. 

 

Beställaren ska visa 

fördelarna med det 

nya IT-systemet för 

slutanvändarna. 

 

Det är viktigt att beställaren visar vilka 

fördelar som finns med det nya IT-

systemet och visar på hur dessa kan 

underlätta arbetet för slutanvändarna. 

Annars känner slutanvändarna att det 

bara är något nytt dem ska lära sig som 

inte ger dem någon personlig vinning 

och inställningen till det nya IT-

systemet blir således sämre. 

 

Relationen mellan beställare och 

slutanvändare förbättras och likaså 

relationen mellan slutanvändare och 

systemutvecklare. 

 
De inblandade 
aktörerna ska ha ett 
affärsmässigt och 
professionellt 
förhållande under IT-
projektet 
 

 
Detta gäller främst representanterna för 
de olika verksamheterna. Beställaren 
och systemutvecklaren. Det är viktigt att 
man håller arbetet med IT-projektet på 
en affärsmässig nivå, detta betyder inte 
att man inte kan skoja med varandra 
eller för det ha trevligt. Det betyder t.ex. 

 
Har man inte en affärsmässig och 
professionell relation ökar risken för att 
relationerna inom IT-projektet 
försämras. Muntliga avtal gäller givetvis 
men det kan bli svårt för 
systemutvecklaren att bevisa att en 
prototyp är godkänd muntligt av t.ex. en 
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att man som systemutvecklare ser till att 
få godkännande på användartester och 
har dokument som dokumenterar 
arbetet och godkännanden av arbete 
från beställarens verksamhet.  
 

användare. Dessutom är det svårt att 
peka på vad som faktiskt är godkänt om 
man inte har ett tydligt dokument. 

 

För att påvisa samt ytterligare grunda våra riktlinjer till teori så har vi valt att återkoppla 

till Goldkuhl (1993, s. 29) som har gjort en modell över systemutvecklingsprocessen och 

dess sammanhang. Vi kommer att beskriva övergripande om hur riktlinjerna passar in på 

denna modell. Innan projektet startat så har beställarens verksamhet ett behov eller ett 

intresse av ett nytt IT-system. Eftersom det är standardsystem vi har undersökt så är det 

viktigt att förstå att förändringsanalysen inte blir lika omfattande då det finns ett 

begränsat antal flöden och dylikt till skillnad från fri utveckling där man bygger IT-

systemet från grunden. 

 

Det är under förändringsanalysen och även genom hela projektet viktigt att genomföra 

och arbeta utifrån en genomarbetad förstudie. Detta för att systemutvecklare, beställare 

och slutanvändare ska ha en samsyn på projektet och inte ha olika förväntningar. 

Systemutvecklaren ska informera projektovana beställare om hur ett IT-projekt går till 

under denna förstudie så att information flödar till rätt personer i rätt tid.  Projektovana 

beställare är vanligast förekommande i små verksamheter och därför också i små IT-

projekt. Detta är en förutsättning för att kunna arbeta strukturerat. Är det ett stort projekt 

så är det viktigt att avväga om man ska dela upp IT-projekt i mindre delprojekt. Detta är 

för att minimera risken för att verksamheten förändras över tiden. Det är också lättare för 

de inblandade att arbeta effektivt och förväntningarna på projektet stämmer oftast bättre 

överens i mindre IT-projekt. Aktörerna ska kommunicera på ett tydligt sätt gäller genom 

hela IT-projektet men det är mycket essentiellt att man i början av IT-projektet ser till att 

man förstår varandra. Det finns ett problem med facktermer, förkortningar och engelska 

ord inom IT-projekt. Det är viktigt att man benar ut dessa och säkrar att man har förstått 

varandra. Ansvaret ligger på både beställare och systemutvecklare. Gör man detta 

minskar man risken för att förväntningar inte uppfylls. 

 

När man kommit till själva systemutvecklingsfasen är det nödvändigt att man som vi 

nämnt tidigare arbetar strukturerat. Ett bra sätt att göra detta på är att ha olika projektfaser 

där man använder sig av Schemalagda möten. Dessa möten kan man förslagsvis ha innan 

man startar en projektfas och efter det att man avslutat en projektfas. Detta medför att 

man kan komma med synpunkter och idéer innan projektfasen och sedan sammanfatta 

projektfasen när den är klar. Gör man detta kan man arbeta strukturerat genom 

projektfasen med det man kommit överens om och sedan när projektfasen är klar 

synkronisera förväntningar och minska risken för missförstånd. 

 

Det är också viktigt att Feedback från verksamheten samt systemutvecklaren 

konturnerligt flödar genom IT-projektet under systemutvecklingsfasen. Feedback är en 

viktig del för att projektet ska kunna fortsätta framåt. Kan en beställare säga att det här är 

bra och godkänna det arbete som systemutvecklaren har lagt ner kan man gå vidare i 

projektet utan att riskera missnöje från beställaren vid ett senare tillfälle. Detta minskar 



 

- 56 - 

risken för dåliga relationer. Det är viktigt också för den tydliga kommunikationen där 

systemutvecklaren om problem skulle uppstå faktiskt kan gå tillbaka och peka på att 

arbetet som är gjort är godkänt av den och den personen vid den tidpunkten. Gör man inte 

detta finns det risk för att projektet drar ut på tiden och man får svårt att komma vidare då 

beställare vill ändra på saker hela tiden. Projektet riskerar då att hamna i ett läge där man 

känner att inget vettigt görs och relationerna riskerar att bli dåliga. 

 

Vid införande och drift samt användning finns det också viktiga aspekter att beakta.  

Slutanvändarna ska utbildas i det nya informationssystemet detta är en otroligt viktig del 

för att slutanvändarna ska bli nöjda med det nya IT-systemet. Slutanvändarna måste 

känna sig trygga i det nya IT-systemet. Det är viktigt att utbildningen kommer vid rätt 

tidpunkt, kommer utbildningen för tidigt, innan det att IT-systemet satts i drift kommer 

slutanvändarna inte att komma ihåg speciellt mycket. Det kan vara bra att ta in en extern 

utbildare då detta skapar en mer seriös känsla för slutanvändarna, detta beror givetvis på 

vila resurser man har. Utbildningen är otroligt viktig och man borde i IT-projektet avsätta 

resurser för just utbildningen då det faktiskt är slutanvändarna som ska arbeta i IT-

systemet och således är det också dom som avgör hur bra det nya systemet uppfattas. För 

att få nöjda slutanvändare kan det även vara bra att dela upp utbildningen i olika faser, en 

fas där man visar de grundläggande funktionerna och hur man går tillväga. När 

slutanvändarna sedan arbetat med dessa ett tag kan man hålla en ny utbildning där man 

visar finesser och dylikt. Visar man allt på samma gång finns det en risk att 

slutanvändarna inte orkar ta in all information utan endast lär sig de grundläggande 

bitarna. Då går man miste om alla de finesser som finns och därmed också en del av 

effektiviteten i det nya IT-systemet. 

 

Beställaren ska visa fördelarna med det nya IT-systemet för slutanvändarna ingår också i 

utbildningsfasen, främst den sista utbildningen där man visar finesser men även den 

första. Det kan då vara bra att gå tillbaka till hur man gjorde innan och sedan påvisa 

varför det nya IT-systemet kommer att underlätta arbetet för slutanvändarna. Detta gör att 

slutanvändarna kommer se fördelarna med det nya systemet vilket skapar en positiv bild 

av IT-systemet. 

 

Att systemutvecklaren följer upp IT-projektet är otroligt viktigt för relationen mellan 

beställare och systemutvecklare. Efter ett avslutat IT-projekt kan det vara svårt för 

beställare att få samma uppmärksamhet från systemutvecklaren som under IT-projektet. 

Detta är dock en otroligt viktig del för beställaren då denne känner att IT-projektet inte är 

riktigt avslutat. Buggar och dylikt kan dyka upp som behöver tas omhand och om 

systemutvecklaren inte är uppmärksam och tar sig tid trots att IT-projektet ses som 

”avslutat” för systemutvecklaren så kan detta få förödande konsekvenser för relationen 

mellan beställare och systemutvecklare.  

 

Utbildning, visa fördelar och uppföljning från systemutvecklarens sida bidrar väldigt 

mycket till system/verksamhetsvärderingen. Dessa kan ses som oviktiga bitar i 

förhållande till själva IT-projektet och IT-systemet men de är otroligt viktiga för 

uppfattningen om det nya IT-systemet och relationerna mellan de olika aktörerna. 
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En del i systemutvecklingsprocessen som vi inte har tagit upp speciellt mycket är ”Annan 

utveckling” som har att göra med utveckling som sker parallellt med IT-projektet och 

som på något vis måste fungera tillsammans. Detta är givetvis en viktig del men inget 

som vi tar upp i vår uppsats. Det vi kan säga är att man är ganska så låst vid 

standardsystem och det är svårt att göra några större anpassningar till andra system om 

man jämför med fri utveckling från grunden. Givetvis ska det nya IT-systemet anpassas 

till andra IT-system i verksamheten så att information kan flöda på ett smidigt sätt. Detta 

ser vi dock som grundläggande och rör inte relationer inom IT-projektet på samma sätt 

som de andra delarna i systemutvecklingsprocessen. Att IT-system ska fungera med 

andra IT-system måste finnas med i kravspecifikationen och uppfylls inte den finns det 

givetvis risk för att relationer blir sämre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Systemutvecklingsprocessen: Översikt och sammanhang (Goldkuhl 1993, s.29) 
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5.2.3.1 Visuell förklaring av riktlinjer 

 

1. Genomföra och arbeta utifrån en genomarbetad förstudie 

2. IT-projektet ska ha Schemalagda möten 

3. Feedback från verksamheten samt systemutvecklaren ska konturnerligt flöda 

genom IT-projektet 

4. Slutanvändarna ska utbildas i det nya informationssystemet 

5. Systemutvecklaren ska följa upp IT-projektet 

6. Aktörerna ska kommunicera på ett tydligt sätt 

7. Dela upp stora IT-projekt i mindre delprojekt. 

8. Systemutvecklaren ska informera projektovana beställare om hur ett IT-projekt 

går till 

9. Beställaren ska informera användare under projektets gång. 

10. Beställaren ska visa fördelarna med det nya IT-systemet för slutanvändarna. 

11. De inblandade aktörerna ska ha ett affärsmässigt och professionellt förhållande 

under IT-projektet 

 

 
 

Figur 11: Vidareutveckling av Hughs och Cotterells modell The feasibility study/plan/execution cycle 

 



 

- 59 - 

Vi har valt att presentera våra riktlinjer grafiskt och samtidigt förankra dem i teori. Det vi 

har gjort är att utveckla Hughes och Cotterell´s modell ”The feasibility 

study/plan/execution cycle” som återfinns under avsnitt 3.1 i uppsatsen. Det vi har gjort 

är att vi har lagt till ett avsnitt som heter ”Education and followup” som behandlar 

riktlinje 10 och 5. Vi har även knutit an riktlinjerna till de olika delarna i modellen. De 

riktlinjer som ligger överst i modellen är övergripande för hela IT-projektet.  

I förstudien kollar man om IT-projektet är värt att genomföra. Om det är stort IT-projekt 

kan denna del bli ett separat projekt. (Hughes and Cotterell  2009, s. 6)  Vi har här valt att 

lägga till riktlinje ett som säger att det är viktigt att ”genomföra och arbeta efter en 

genomarbetat förstudie”. Dels för att se om det är värt att genomföra men också för att 

de inblandade aktörerna ska ha samma förväntningar. Även den övergripande riklinjen 

nummer sex kommer in här, nämligen att akötererna ska komminucera på ett tydligt sätt. 

Det vill säga att man förstår varandra och vad det är projektet ska uppnå innan man sätter 

igång. Riktlinje sju ”Dela upp stora IT-projekt i mindre delprojekt” understöds här av 

teorin.  

Om förstudien indikerar att IT-projektet är genomförbart så börjar planeringen av IT-

projektet. I större projekt planerar man inte alla detaljer i början av projektet då dessa är 

oklara, istället gör man en övergripande projektplanering och planerar sedan de olika 

projektfaserna mer detaljerat ju när man kommer dit. I Mindre projekt är finns mindre 

risker och det är även mer överblickbart och man kan därför planera hela projektet på en 

gång. (Hughes and Cotterell  2009, s. 6)  

 

Vi har här valt att ta med riktlinje åtta som gäller små IT-projekt främst. 

”Systemutvecklaren ska informera projektovana beställare om hur ett IT-projekt går till”, 

riktlinjen gäller givetvis större IT-projekt också men dessa hör oftast ihop med större 

verksamheter där man har projektvana medarbetare. Anledningen till denna riklinje ligger 

här är att om man bestämt sig för att genomföra ett IT-projekt så måste alla förstå 

exempelvis hur information ska flöda. Detta är grundläggande för att kunna arbeta 

strukturerat. Riktlinje sju understödjs även här i teorin även om den främst ligger under 

förstudien ”Dela upp stora IT-projekt i mindre delprojekt” det finns fler risker i stora IT-

projekt och man kan inte planera alla faser i detalj från början vilket i sin tur kan leda till 

förseningar av IT-projektet. Riktlinje två ”IT-projektet ska ha Schemalagda möten” är 

viktig att ta hänsyn till. Det nämns i teorin att det finns olika projektfaser. Det är bra att 

ha schemalagda möten som följer de olika projektfaserna, detta möjliggör att aktörerna 

kan arbeta effektivt och strukturerat vilket förbättrar relationerna. Riktlinje fyra 

”Slutanvändarna ska utbildas i det nya informationssystemet” finns även med, då det är 

viktigt att ta hänsyn till slutanvändarna och få med dem i utvecklingen av det nya IT-

systemet. Användartester för prototyper som t.ex. avslutar olika projektfaser är viktigt att 

ha med i planeringen.  

 

Utförande av IT-projektet har vi valt att knyta an riktlinje fyra ”Slutanvändarna ska 

utbildas i det nya informationssystemet”. Detta för att poängtera att användarmedverkan 

är otroligt viktigt i IT-projekt. Det är slutanvändarna som ska använda det nya IT-

systemet och därför är deras synpunkter och åsikter viktiga att ta i beaktning. Den 

övergripande riktlinjen nummer tre ”Feedback från verksamheten samt 
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systemutvecklaren ska konturnerligt flöda genom IT-projektet” framhävs extra tydligt 

under utförandet av IT-projektet. Systemutvecklaren ska komma med feedback i 

exempelvis form av prototyper som sedan beställarens verksamhet ska ge feedback på 

tillbaka. Där kommer även den övergripande riktlinjen nummer 11 in ” De inblandade 

aktörerna ska ha ett affärsmässigt och professionellt förhållande under IT-projektet”. 

Det är viktigt att exempelvis skriva avtal och godkänna feedback som kommer från båda 

håll. Annars kan det bli problem om något i IT-projektet inte blir gjort eller om ändringar 

tillkommer i efterhand. Riktlinje 9 ”Beställaren ska informera användare under 

projektets gång.” är viktig i den här fasen också. När man kommit såhär långt i projektet 

vet slutanvändarna om att ett nytt IT-system är på ingång. För att minska risken för 

felaktiga förväntningar och negativa attityder hos slutanvändarna är det viktigt att man 

som beställare informerar användarna om vad det är som händer inom IT-projektet. Detta 

gäller givetvis övergripande.  

 

Nu kommer vi till den bit som vi själva lagt till nämligen utbildning och uppföljning. 

Riktlinje 4 ”Slutanvändarna ska utbildas i det nya informationssystemet” Ligger givetvis 

under denna del. Att utbilda slutanvändarna så att dom känner sig trygga i det nya 

systemet är otroligt viktigt för att få dem att känna sig nöjda. Under utbildningen är det 

viktigt att ta hänsyn till riktlinje 10 ”Beställaren ska visa fördelarna med det nya IT-

systemet för slutanvändarna.” Det kan vara bra att hålla en utbildning med de 

grundläggande funktionerna och sedan när användarna känner sig säkra i systemet kan 

man hålla en utbildning som visar finesser i IT-systemet. Under båda dessa 

utbildningstillfällen är det viktigt att inte bara visa användarna det nya sakerna de ska lära 

sig utan även förklara varför de underlättar arbetet och visa på olika fördelar med det nya 

systemet. Detta gör att användarna tillgodogör sig utbildningen på ett positivt sätt. 

Riktlinje fem ”Systemutvecklaren ska följa upp IT-projektet” är viktigt för relationen 

mellan beställare och systemutvecklare. IT-projektet ses oftast som avslutat för 

systemutvecklaren långt innan det att beställaren ser det som avslutat. Givetvis gäller det 

här att ta i beaktning att man ska ha en affärsmässig och professionell relation. Buggar 

och barnsjukdomar som IT-systemet lider av är mycket viktigt för systemutvecklaren att 

ta hand om för att inte ruinera den förhoppningsvis goda relation med beställaren och 

dess verksamhet som man skapat under IT-projektet. 
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5.3 Utvärdering av studien 

5.3.1 Kritisk granskning av data 

Vi har i studien gjort tre stycken kvalitativa intervjuer. När vi transkriberade intervjuerna 

blev det väldigt mycket material och vi var därför tvungna att kritiskt granska vad utav de 

data vi fått in som faktiskt bidrog till att svara på våra forskningsfrågor. Eftersom vi hade 

haft en intervjuguide med väldigt öppna frågor så var det väldigt mycket av materialet 

som inte bidrog till att svara på forskningsfrågorna. Vi gjorde där en kritisk granskning 

av vad som ska vara med och vad som inte ska vara med och vi var väldigt noga med att 

det som faktiskt kom med bidrog till att svara på våra forskningsfrågor. En annan aspekt 

av den kritiska granskningen var intervjupersonerna. Vi tycker att vi fick bra 

intervjupersoner som hade kunskap samt erfarenheter och därför litar vi på de svar dem 

har gett oss.  

 

Vad beträffar den teoretiska delen av studien har vi försökt att hålla oss till granskade och 

kvalitetssäkrade källor. 

 

Vi tycker därför att vi har lyckats hålla en hög kvalitet på de data som presenteras i 

uppsatsen och en kritisk granskning har kontinuerligt gjorts under arbetets gång. 

5.3.2 Reliabilitet och validitet  

Vid intervjun med slutanvändaren märkte vi vissa tendenser till att han inte var helt ärlig. 

Han sa ibland att IT-avdelningen där beställarna av IT-systemen arbetar gjorde ett mindre 

bra jobb för att sedan säga att det antagligen berodde på att han själv som användare av 

IT-systemen var dum som anklagade dem när det var hans eget fel. Givetvis kan det vara 

så men faktum kvarstår att han är irriterad på IT-avdelningen när något går snett. Dessa 

”räddningar” var återkommande genom intervjun och efter intervjun så funderade vi på 

varför han hela tiden försökt rädda IT-avdelningen och beställarna. Vi drog slutsatsen att 

det hade att göra med att IT-avdelningen hade utsett honom för vår intervju. Han visste 

således att vi hade en bra kontakt med IT-avdelningen och ville därför inte smutskasta 

dem. Det kan också ha haft att göra med vår utbildning då vi utbildar oss inom ”IT” och 

slutanvändaren ville inte framstå som en dum och oförstående användare inför oss. 

 

I de övriga intervjuerna upptäckte vi inte något liknande utan personerna pratade om 

samma saker och man kände igen sig från intervju till intervju. Vi tycker att vi har 

använd begreppet reliabilitet och validitet bra i vår uppsats och även funderat kring svar 

på olika frågor som vi tyckte stack ut och försökt förstå varför intervjupersonen svarar på 

ett visst sätt. 

5.3.3 Röd tråd 

Vi har genom uppsatsen arbetat med att hålla en röd tråd där man kan se riktlinjerna växa 

fram. Vi har även beskrivit detaljerat hur vi ska gå tillväga för att man som läsare ska 

förstå hur studien är gjord. Presentationen av resultatet har vi presenterat i form av en 

inledning samt problemdiskussion. Sedan en teoretisk del som går lite djupare på olika 
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begrepp samt även belyser området för den som inte är insatt i IT-projekt och 

systemutveckling. Efter det så har vi ett empiriskt avsnitt där vi samlat ihop våra 

intervjuresultat under olika övergripande rubriker. Efter det empiriska avsnittet diskuterar 

vi de olika forskningsfrågorna utifrån den teori och empiri som vi fått fram för att sedan 

dra slutsatser utifrån diskussionerna. Sist presenteras våra riktlinjer och även en teoretisk 

förankring för dessa. Vi tycker att vi har hållt en bra röd tråd genom arbetet där 

riktlinjerna växer fram och känns självklara där dem presenteras om man läst uppsatsen 

från start.  

5.3.4 Generalitet 

Vi har valt att inrikta oss på verksamheter som köper in och verksamhetsanpassa 

standardsystem. Då det vanligaste är att verksamheter köper in och verksamhetsanpassar 

standardsystem ökar detta generaliserbarheten i undersökningen.  

 

Vi har även inriktad oss på två företag då vi ville undersöka relationer inom IT-projekt 

där systemutvecklaren anlitas utifrån verksamheten. Vi har därför fått insikter och 

perspektiv från två helt skilda verksamheten och följden blir ökad generaliserbarhet. Vi 

har även förankrat våra riktlinjer i modeller från andra forskare och underbyggt vår 

diskussion med teori från vårt teoretiska fundament. Detta ökar också 

generaliserbarheten.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i uppsatsen kommit fram till ett antal riktlinjer som ska främja relationer i små och 

stora IT-projekt. Dessa riktlinjer är tentativ normativ kunskap och har således inte blivit 

testade i empiri. Den största faktorn vi ser som påverkar relationer är hur väl förarbetet 

inför projektet görs. Att de olika aktörerna har en samsyn på vad det är som ska göras. 

Carlson (2000, s. 47) beskriver att samförstånd är viktigt att uppnå då han skriver: 

 

”Att uppnå samförstånd i arbetet med att skapa ett 

informationssystem enligt ett givet utvecklingsuppdrag är en viktig 

förutsättning för att skapa bra lösningar. Orsaken är att ett uppnått 

samförstånd bidrar till att kommunikationen om 

informationssystemets innehåll förs så att aktörerna förstår varandra, 

eftersom innehållet diskuteras utifrån relativt lika referensramar.”  

 

Det kan därför vara intressant att fördjupa sig i hur man med hjälp av olika metoder kan 

förbättra samsynen och förväntningarna på ett IT-projekt innan systemutvecklingen har 

startat. Det kan också vara intressant att ta den tentativa normativa kunskap vi producerat 

i uppsatsen och pröva den i empirin för att producera normativ kunskap för hur man kan 

skapa goda relationer inom stora och små IT-projekt.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till användare 

 
Inledande neutrala frågor 

 Vad är dina arbetsuppgifter här på företag x? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Känner du dig bekväm med det IT-system du använder idag? 

Erfarenheter, förväntningar på ett nytt IT-system 

 Har dina förväntningar stämt överens med resultatet?  

o Om inte, hur agerade du då? 

o  Hur har detta påverkar er relation? 

 Känner du dig delaktig i utvecklingen av IT-systemet?  

o På vilket sätt känner du dig delaktig?  

o Vem tar kontakt med dig och vem tar du kontakt med? 

o Är det några skillnader på stora och små projekt? 

 Hur reagerar du om du får reda på att det ska införas ett nytt system? 

o Hur tror du andra användare reagerar? 

o Varför reagerar du så? 

o Hur hade du velat bli bemött under utvecklingen och införandet av 

systemet? 

Relation med systemutvecklare 

 Beskriv hur din relation med systemutvecklare brukar se ut under ett stort 

respektive litet IT-projekt. 

o Om det finns skillnader, varför, hur ser du på det osv.? 

 Hur ser er kontakt ut under IT-projekt, mail, telefon etc. ser det olika ut i olika 

projekt? Vad har fungerat bäst enligt dig, varför tycker du det? 

 Har det någon gång uppstått missförstånd gällande begrepp?  

o Vad görs för att förhindra detta och vad gör du? 

o  Fungerar det bättre i mindre alternativt större projekt? 

o  Anser du att er relation förändrades pga. av detta? 

 Får du feedback under projektets gång i form av prototyper eller liknande? 

o Om dessa ej stämmer överens med förväntningarna hur agerar du då?  

o Påverkar det er relation och på vilket sätt? 

o Skulle mer feedback underlätta att dina förväntningar stämmer överens 

med resultatet? 

 Är det något du någon gång skulle velat säga till utvecklaren men avstått för du 

inte vetat hur denna skulle reagera? Om ja, vad ville du ha sagt och varför? 

 

Relation med beställare 
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 Beskriv hur din relation med beställare brukar se ut under ett stort respektive litet 

IT-projekt. 

o Om det finns skillnader, varför, hur ser du på det osv.? 

 Hur ser er kontakt ut under IT-projekt, mötet, enkäter etc.?  

o Ser det olika ut i olika projekt?  

o Vad har fungerat bäst enligt dig, varför tycker du det? 

 Får du som slutanvändare medvärka i utformningen av kravspecifikationen?  

o Om ja, på vilket sätt?  

o Hur förändras er relation om du inte kan få som du vill?  

 Får du feedback under projektets gång i form av prototyper eller liknande? 

o Om dessa ej stämmer överens med förväntningarna hur agerar du då?  

o Påverkar det er relation och på vilket sätt? 

o Skulle mer feedback underlätta att dina förväntningar stämmer överens 

med resultatet? 

 Har du möjlighet att ge synpunkter på eventuella prototyper?  

o Varför/varför inte? 

 Är det något du någon gång skulle velat säga till beställaren men avstått för du 

inte vetat hur denna skulle reagera? 

o  Om ja, vad ville du ha sagt och varför? 

 Har din relation med beställare blivit sämre/bättre efter ett nytt implementerat IT-

system? 

o Beskriv och motivera. 

Övergripande om relationers påverkan 

 Hur påverkar beställarens relation med systemutvecklaren/systemet din relation 

med systemutvecklaren/systemet?  

o Beskriv och motivera. 

 Hur påverkar din relation med systemutvecklaren relationen med beställaren? 

 Finns det någon skillnad i små/stora IT-projekt? 

Övergripande av vad som kan påverka relationerna 

 Finns det några specifika saker som alltid påverkar relationen med 

systemutvecklare/beställare under IT-projekt.  

o Vilka är dessa?  

o På vilket sätt påverkar dem relationerna och varför? 

 Finns det något som är projektstorleksspecifikt som påverkar relationerna? 

Övergripande om skillnader mellan storlek i projekt 

 Vilka är de övergripande faktorerna som skiljer sig mellan stora/små IT-projekt?  

o Varför skiljer sig dessa? 

Avslutande neutrala frågor 
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 Är det något du vill säga som inte tagits upp som rör relationer mellan 

dig/användare och systemutvecklare? 

 Är det något vi inte har tagit upp som rör skillnader mellan stora och små IT-

projekt? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till systemutvecklare 

 
Inledande neutrala frågor 

 Vad är dina arbetsuppgifter här på företag x? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Hur många IT-projekt har du ingått i? 

o Är det både stora och små IT-projekt och vad betyder det för dig? 

Relation med Beställare 

 Beskriv hur din relation med beställare brukar se ut under ett stort respektive litet 

IT-projekt. 

o Om det finns skillnader, varför, hur ser du på det osv.? 

 Hur ser er kontakt ut under IT-projekt, mail, telefon etc. ser det olika ut i olika 

projekt? Vad har fungerat bäst enligt dig, varför tycker du det? 

 Har det någon gång uppstått missförstånd gällande begrepp?  

o Vad görs för att förhindra detta och vad gör du? 

o  Fungerar det bättre i mindre alternativt större projekt? 

o  Anser du att er relation förändrades pga. av detta? 

 Hur ser utformningen av kravspecifikationen ut? Tänkt tillbaka och beskriv ert 

samarbete.  

o Upplevde du det annorlunda vid ett mindre alternativt större projekt? 

Anser du att er relation förändrades pga. av detta?  

o Har kravspecifikationen omformulerats under projektets gång? Hur 

upplevde du detta och hanterade situationen? 

 Ger ni feedback under projektets gång i form av prototyper eller liknande? 

o Hur påverkar det er relation? 

o Om feedbacken inte stämmer överens med deras förväntningar hur agerar 

du då?  

o Finns det några naturliga tillfällen i IT-projekt att ge feedback på? 

o Vad tycker du är rimligt och hur avgör du det? 

 Är det något du någon gång skulle velat säga till beställaren men avstått för du 

inte vetat hur denna skulle reagera? Om ja, vad ville du ha sagt och varför? 

 Gör ni någon form av uppföljning? Om fel i IT-systemet upptäcks efter 

implementering hur hanterar ni detta? 

o Hur påverkar detta er relation? 

Relation med slutanvändare 

 Beskriv hur din relation med slutanvändare brukar se ut under ett stort respektive 

litet IT-projekt. 

o Om det finns skillnader, varför, hur ser du på det osv.? 

 Hur ser er kontakt ut under IT-projekt, mötet, enkäter etc.?  
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o Ser det olika ut i olika projekt?  

o Vad har fungerat bäst enligt dig, varför tycker du det? 

 Medverkar slutanvändarna i utformningen av kravspecifikationen?  

o Om ja, på vilket sätt?  

o Om flera slutanvändare medverkar och har olika önskemål hur hanteras 

detta? 

o Hur förändras er relation när alla inte kan få som dem vill?  

 Ger ni användarna möjlighet att ge synpunkter på eventuella prototyper?  

o Varför/varför inte? 

 Har ni några övriga åtgärder för att uppnå användarnas förväntningar?  

o Vilka är dessa, hur går det till och varför görs detta/varför inte? 

 Hur mycket involverar ni användarna i utvecklingen av IT-systemet?  

o Hur går det till, varför?  

o Är det några skillnader på stora och små projekt?  

 Är det något du någon gång skulle velat säga till användarna men avstått för du 

inte vetat hur denna skulle reagera? 

o  Om ja, vad ville du ha sagt och varför? 

Övergripande om relationers påverkan 

 Hur påverkar din relation med beställaren din relation med användarna?  

o Tar du någon ställning och i så fall hur motiverar du ställningstagandet? 

 Hur påverkar din relation med användarna din relation med beställaren?  

o Beskriv och motivera. 

 Hur påverkar användarnas relation med beställaren din relation med 

beställaren/användaren? 

 Finns det någon skillnad i små/stora IT-projekt? 

Övergripande av vad som kan påverka relationerna 

 Om du skulle ingå i ett nystartat IT-projekt vad skulle du göra för att uppnå goda 

relationer med beställaren respektive användaren? 

o Skilj på små och stora IT-projekt. 

 Finns det några specifika saker som alltid påverkar relationen med 

beställaren/användare under IT-projekt.  

o Vilka är dessa?  

o På vilket sätt påverkar dem relationerna och varför? 

 Finns det något som är projektstorleksspecifikt som påverkar relationerna? 

Övergripande om skillnader mellan storlek i projekt 

 Vilka är de övergripande faktorerna som skiljer sig mellan stora/små IT-projekt?  

o Varför skiljer sig dessa? 

Avslutande neutrala frågor 
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 Är det något du vill säga som inte tagits upp som rör relationer mellan 

dig/användare och beställare? 

 Är det något vi inte har tagit upp som rör skillnader mellan stora och små IT-

projekt? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till beställare 

 
Inledande neutrala frågor 

 Vad är dina arbetsuppgifter här på företag x? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Hur många IT-projekt har du ingått i? 

o Är det både stora och små IT-projekt och vad betyder det för dig? 

Relation med systemutvecklare 

 Beskriv hur din relation med systemutvecklare brukar se ut under ett stort 

respektive litet IT-projekt. 

o Om det finns skillnader, varför, hur ser du på det osv.? 

 Hur ser er kontakt ut under IT-projekt, mail, telefon etc. ser det olika ut i olika 

projekt? Vad har fungerat bäst enligt dig, varför tycker du det? 

 Har det någon gång uppstått missförstånd gällande begrepp?  

o Vad görs för att förhindra detta och vad gör du? 

o  Fungerar det bättre i mindre alternativt större projekt? 

o  Anser du att er relation förändrades pga. av detta? 

 Hur ser utformningen av kravspecifikationen ut? Tänkt tillbaka och beskriv ert 

samarbete.  

o Upplevde du det annorlunda vid ett mindre alternativt större projekt? 

Anser du att er relation förändrades pga. av detta?  

o Har kravspecifikationen omformulerats under projektets gång? Hur 

upplevde du detta och hanterade situationen? 

 Får ni feedback under projektets gång i form av prototyper eller liknande? 

o  Om dessa ej stämmer överens med förväntningarna hur agerar du då?  

o Påverkar det er relation och på vilket sätt? 

o Skulle mer feedback underlätta att resultatet stämmer överens med dina 

förväntningar?  

 Har dina förväntningar stämt överens med resultatet?  

o Om inte, hur agerade du då? 

o  Hur har detta påverkar er relation? 

 Är det något du någon gång skulle velat säga till utvecklaren men avstått för du 

inte vetat hur denna skulle reagera? Om ja, vad ville du ha sagt och varför? 

Relation med slutanvändare 

 Beskriv hur din relation med slutanvändare brukar se ut under ett stort respektive 

litet IT-projekt. 

o Om det finns skillnader, varför, hur ser du på det osv.? 

 Hur ser er kontakt ut under IT-projekt, mötet, enkäter etc.?  

o Ser det olika ut i olika projekt?  
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o Vad har fungerat bäst enligt dig, varför tycker du det? 

 Medverkar slutanvändarna i utformningen av kravspecifikationen?  

o Om ja, på vilket sätt?  

o Om flera slutanvändare medverkar och har olika önskemål hur hanteras 

detta? 

o  Hur förändras er relation när alla inte kan få som dem vill?  

 Ger ni användarna möjlighet att ge synpunkter på eventuella prototyper?  

o Varför/varför inte? 

 Har ni några övriga åtgärder för att uppnå användarnas förväntningar?  

o Vilka är dessa, hur går det till och varför görs detta/varför inte? 

 Hur mycket involverar ni användarna i utvecklingen av IT-systemet?  

o Hur går det till, varför?  

o Är det några skillnader på stora och små projekt?  

 Är det något du någon gång skulle velat säga till användarna men avstått för du 

inte vetat hur denna skulle reagera? 

o  Om ja, vad ville du ha sagt och varför? 

 Har relationen med slutanvändare blivit sämre/bättre efter ett avslutat IT-projekt? 

o Beskriv och motivera. 

Övergripande om relationers påverkan 

 Hur påverkar din relation med systemutvecklaren din relation med användarna?  

o Tar du någon ställning och i så fall hur motiverar du ställningstagandet? 

 Hur påverkar användarnas relation med systemutvecklaren/systemet din relation 

med systemutvecklaren/systemet?  

o Beskriv och motivera. 

 Hur påverkar din relation med användarna relationen med systemutvecklaren? 

 Finns det någon skillnad i små/stora IT-projekt? 

Övergripande av vad som kan påverka relationerna 

 Finns det några specifika saker som alltid påverkar relationen med 

systemutvecklare/användare under IT-projekt.  

o Vilka är dessa?  

o På vilket sätt påverkar dem relationerna och varför? 

 Finns det något som är projektstorleksspecifikt som påverkar relationerna? 

Övergripande om skillnader mellan storlek i projekt 

 Vilka är de övergripande faktorerna som skiljer sig mellan stora/små IT-projekt?  

o Varför skiljer sig dessa? 

Avslutande neutrala frågor 

 Är det något du vill säga som inte tagits upp som rör relationer mellan 

dig/användare och systemutvecklare? 
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 Är det något vi inte har tagit upp som rör skillnader mellan stora och små IT-

projekt? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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