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Abstrakt 

Vi har undersökt användares inställning till användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt. 
Syftet var att ta reda på vilka faktorer som kan anses påverka denna inställning, undersöka hur 
användarnas inställning förändras under projekttiden samt ta reda på skillnader i inställning 
mellan civilt och militärt anställda. Som grund för vår undersökning genomfördes en tolkande 
fallstudie inom Försvarsmakten. Utifrån en litteraturstudie identifierades motivationsfaktorer 
som låg till grund för vår analys. Till största delen användes intervjuer som datakälla, men 
även dokument, informella samtal och andra erfarenheter användes i studien. Slutsatsen blev 
att tid är den viktigaste faktorn för användarnas inställning, men även vikten av information 
från projektledningen samt att användaren medverkar i de delar av projektet som är relevant 
för dem. Användarnas inställning förändrades inte över tiden och någon tydlig skillnad mellan 
civilt och militärt anställda kunde inte identifieras. 
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1. Introduktion 

Det är allmänt accepterat i systemutvecklingssammanhang att användarmedverkan har en 
positiv inverkan på systemutvecklingsarbetet och det slutgiltiga resultatet. Användarcentrerad 
systemdesign anses främja ett systems funktionalitet och acceptans hos dess användare 
(Baroudi, Olson & Ives, 1986; Mattia & Weistroffer, 2008; Gould & Lewis, 1985). 

Utvecklare som arbetar med traditionell utveckling, utan användarmedverkan, skapar ofta 
intrycket av att allt är under kontroll, men upptäcker vid drift att det designade systemet inte 
passar användarnas arbetsuppgifter (Bødker ,Grønbæck & Kyng, 1995). Kooperativ design, 
där utvecklare tillsammans med användare skapar en miljö där man utgår från hur den färdiga 
lösningen ska se ut, är en bättre ansats och medför att man innan systemet sätts i drift vet om 
det passar användarnas arbetsuppgifter (Ibid.). Därmed involveras användarna genom hela 
utvecklingsprocessen. 

Förutom att användarna bör involveras genom hela utvecklingsprocessen menar 
Gulliksen och Göransson (2002) att man bör kombinera användarmedverkan - till och med 
användarstyrning - med det tekniska arbetet. De har presenterat riktlinjer för 
användarmedverkan, där man bland annat ska specificera på vilket sätt som användarna ska 
delta i processen, möta dem i deras egen arbetsmiljö samt använda en terminologi som är 
välkänd för användarna. Gould och Lewis (1985) skriver att ”The design team should be user 
driven” och ställer upp tre designprinciper där syftet är att användaren hela tiden ska vara i 
utvecklingens centrum. De menar att denna fokusering på användaren leder till enkla och 
användbara system som dessutom är trivsamma att använda.  

En annan typ av fokusering visades i resultatet från en empirisk studie (Baroudi, Olson & 
Ives, 1986). Den fann att användarmedverkan sannolikt leder till ökad "user information 
satisfaction" och ökad användning av systemet. Samma resultat erhölls vid en studie av ett 
statligt telekombolag där deltagandet ledde till både en positiv utvecklingsprocess och ett 
positivt resultat (Butler & Fitzgerald, 1997). 

Dessa resultat har dock inte fått stå obestridda. Hawk och Dos Santos (1991) konstaterade 
efter en studie att varken användarmedverkan eller användarstyrning ledde till bättre ”user 
information satisfaction”. En annan undersökning såg att användarmedverkan resulterade i 
dålig effektivitet, låg flexibilitet, med mera (Heinbokel, Sonnentag, Frese, Stolte & Brodbeck, 
1996). Författarna menar även att utvecklingsprocessen kan störas om man kopplar in 
användare och pekar på problem med kommunikation mellan utvecklare och användare. 
Användaren har ofta svårt att tydligt beskriva sina arbetsuppgifter vilket gör att utvecklaren 
ofta får tolka och dra egna slutsatser. 

Användarmedverkan tidigt i utvecklingsprocessen kan vara missriktad och ge utvecklaren fel 
signaler, eftersom användaren inte har det engagemang som är nödvändigt för att ge 
konstruktiv feedback i det tidiga skedet av utvecklingen (Wagner & Piccoli, 2007). Även 
Wagner och Newell (2007) drog liknande slutsatser i en studie nyligen och de pekade även på 
att användaren ofta är låst vid det system som redan finns och i tidiga skeden av utvecklingen, 
inte kan distansera sig från det nuvarande arbetssättet på ett tillräckligt vis. De menar att 
användarmedverkan gör sig bäst i utvärderingsfasen, eftersom användaren först då ger 
systemet den uppmärksamhet som behövs.  
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Detta leder fram till vår frågeställning: Vilken inställning har användare till 
användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt?  

Vi har för avsikt att undersöka vår frågeställning genom en fallstudie inom en svensk 
myndighet. Det system som ligger till grund för denna fallstudie har som uppgift att stödja 
planering av både verksamhet och personal inom Försvarsmakten. Projektet befinner sig nu i 
slutskedet där cirka tio användare med administratörsrättighet har haft i uppgift att utvärdera 
det näst intill färdiga systemet. Under utvecklingsperioden har det förekommit ett par tillfällen 
då användare aktivt har involverats i arbetet. Det finns cirka 300 användare som kommer att 
kunna ta del av informationen när systemet tagits i drift. Denna utvärderingsperiod hade som 
avsikt att stå som beslutsunderlag för huruvida systemet skulle driftsättas eller ej. I 
utvärderingen fanns det möjlighet för användarna att komma med idéer och synpunkter som 
kan ligga till grund för förändringar i systemet innan det tas i drift. Användarnas bedömning 
av systemet är i det här fallet direkt avgörande för dess fortsatta driftsättning. 

Syftet är att beskriva användares inställning till medverkan avseende följande teman:  

• Faktorer de anser påverka inställningen. 
• Hur användarnas inställning förändras under projektet. 
• Skillnader i inställning mellan civilt och militärt anställda. 

Vår ambition är att resultaten ska kunna bidra till litteratur inom participatory design med en 
ökad förståelse för användares inställning till medverkan. Vi hoppas även att resultaten ska 
kunna vara till nytta för de som planerar systemutvecklingsprojekt med användarmedverkan. 
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2. Teori 

2.1 Användarmedverkan 
Synsättet att användaren bör medverka i systemutvecklingsprojekt och att deras åsikter och 
tankar ska vara drivande för utvecklingen av ett system har varit ett av de dominerande 
synsätten inom systemutveckling i snart trettio år. I USA har denna utveckling bland annat lett 
till Computer Supported Collaborative Work och Human-computer Interaction. Dessa 
inriktningar har ofta varit av en ganska teknisk natur där systemet varit i fokus (Kensing & 
Blomberg, 1998) i motsats till Skandinavien där denna utveckling från början drevs av 
demokratiserande och politiska krafter (Ehn, 1988). Fackförbund menade att arbetaren hade 
rätt att kunna påverka sin arbetssituation och att de därför även borde vara delaktiga i 
framtagandet av de system de arbetar med. Denna involvering ansågs också minska klyftan 
mellan olika hierarkier i organisationen, vilket även gav arbetaren en större möjlighet att 
påverka sin övriga arbetssituation (Ehn, 1988; Spinuzzi, 2005). Detta arbete kom som en 
reaktion på de system som utvecklats tidigare där ledning och styrande i störst grad drev 
utvecklingen. Resultatet av dessa ledningsstyrda system ledde till att användarnas traditionella 
arbetsmetoder ignorerades och de tvingades in i arbetsförfaranden som de inte kunde påverka 
överhuvudtaget. Participatory design, som den Skandinaviska inriktningen kom att kallas, 
strävar istället efter att i högsta grad involvera användaren i systemarbetet vilket leder till att 
användarna kan kontrollera och påverka sin arbetssituation. I Skandinavien är participatory 
design inte längre lika starkt kopplad till demokratisering och medbestämmande som den var 
på 70-talet (Gulliksen, Lantz & Boivie, 1999), men det är från denna politiska ståndpunkt den 
har skapats och formats. 

Participatory design vände sig starkt emot tidigare synsätt där inställningen var att arbetares 
kunskap och arbetsförfarande kunde observeras, på något sätt formaliseras och därigenom 
automatiseras och systemeras. Detta synsätt ansåg att man kunde studera arbetet och bryta ner 
det i mindre delmoment, som sedan kunde optimeras och styras. Arbetarens utrymme att fatta 
egna beslut rörande sin arbetssituation minimerades därigenom. Participatory design menar 
istället att mycket kunskap är tyst, det vill säga odefinierbar och svår att strukturera och sätta i 
pränt (Spinuzzi, 2005). Tyst kunskap är den typ av kunskap en användare kan skaffa sig 
enbart genom erfarenhet och genom att förfina och förändra sitt arbetsförfarande. Denna typ 
av kunskap är ofta mycket svår att delge till andra och omsätts ofta av arbetaren mer eller 
mindre omedvetet. Bødker, Greenbaum och Kyng (1991, s.140) ger ett exempel: 

”…During this visit one of the designers asked an operator the fifty dollar question: ‘How do 
you really use these displays and switches to control the incineration?’ The operator 
hesitated for a moment and answered: ‘Ehh… I really don’t use the displays that much, they 
mostly serve as a kind of background information… but I use this TV monitor pretty much to 
see the size and the color of the flame.’ …”  

Ett av målen med participatory design är att bevara denna tysta kunskap vid utveckling av nya 
system, så att den inte rationaliseras bort och försvinner. Denna fokusering på tyst kunskap, 
samt att arbetaren ska tillåtas påverka och styra sitt arbete har lett till att participatory design 
ser datorsystem som verktyg. Meningen är att systemen ska fungera som ett stöd för arbetaren 
och anpassa sig efter den kunskap och erfarenhet användaren ofta redan besitter, istället för att 
diktera hur arbetsförfarandet ska gå till (Greenbaum & Kyng, 1991). 
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Ett av Lyytinens (refererad i Greenbaum & Kyng, 1991) resultat, när det gäller användning av 
datorer i organisationer, var att målen med systemet ofta är anpassade till utvecklarna och 
beställaren (ledningen). Användarna blir ofta lämnade utanför med sina kunskaper och åsikter 
oanvända i projektet. Resultatet blir då att vissa problem fortfarande finns kvar när systemet 
är klart. Likadant är det med de verktyg som används för att hjälpa till i utvecklingen. Även 
de är anpassade till utvecklarna och beställaren. Vidare har Lyytinen (refererad i Greenbaum 
& Kyng, 1991) sett att man ofta använder sig av en fiktiv användare istället för de rätta 
användarna. I slutändan kan det resultera i att användarna får en negativ inställning till 
systemet och till och med kan sabotera eller inte vilja använda systemet på bästa sätt. 

Användare ska involveras redan från början och deltagandet ska bestå av full medverkan i alla 
delar av projektet och inte bara enstaka möten under arbetets gång (Greenbaum & Kyng, 
1991). De ser även det hela ur ett större perspektiv. Modeller för systemutveckling följer ofta 
steg-för-steg-guider där man litar mycket på modellen. Greenbaum och Kyng (1991) vill 
använda både användarnas och utvecklarnas praktiska erfarenheter i arbetet. Modellerna 
behövs ändå, men de hävdar att den faktiska situationen, de inblandade individerna och den 
aktuella miljön ska få en stor roll i arbetet. Även Spinuzzi (2005) är av en liknande 
uppfattning. Han menar att valet av tekniker, metoder och verktyg ska styras av situationen 
samt de individer som är inblandade i arbetet. Han lägger även stor vikt vid att valet av 
metoder och liknande ska göras för att i så stor grad som möjligt hjälpa de inblandade att 
skapa nya sätt att åskådliggöra arbetet och vara ett stöd för att generera nya framtidsvisioner 
och arbetsförfaranden. Greenbaum och Kyng (1991) anser, mot bakgrund av Lyytinens 
resultat, att de verktyg som används i systemutveckling ska anpassas till både utvecklare och 
användare. Möjligheten att välja från olika metoder, tekniker och verktyg har dock lett till en 
svårighet med att definiera vad participatory design verkligen är, och många utövare har 
därigenom kunnat påstå att deras arbete följer participatory design traditionen utan att så alls 
är fallet (Spinuzzi, 2005). 

Även om den bakomliggande ideologin skiljer sig åt mellan olika falanger inom området, har 
det dock rått en relativt enad konsensus om att användarmedverkan bör gå hand i hand med 
utvecklingen, från början till slut. Det finns ingen fastställd grund eller konsensus om hur 
användarmedverkan skall genomföras, men de grundprinciper som Gould och Lewis tog fram 
1985 brukar ofta lyftas fram och är generellt accepterade (Kujala, 2003). Goulds och Lewis 
principer säger: 

• Tidig fokus på användaren och användarens uppgifter. 
Designern måste förstå vilka användarna är. Denna förståelse inhämtas genom att 
studera användarna samt de arbetsuppgifter de utför. 

• Empiriska mätningar. 
Tidigt i utvecklingsfasen bör användarna få utvärdera prototyper och simuleringar 
för att utföra deras verkliga arbete. Deras reaktioner och prestationer ska 
dokumenteras och analyseras. 

• Iterativ design. 
När problem uppstår under användartestning måste de åtgärdas och testas på nytt. 
Detta upprepas tills problemen försvunnit. 

En studie utfördes på 200 mellanchefer i olika organisationer (Baroudi, Olson & Ives, 1986). 
En av anledningarna var att studier på användarmedverkan ofta handlar om ett enskilt system 
med en begränsad grupp användare och ett mindre antal chefer. I den här studien hade man 
sammanställt intervjumaterial från olika organisationer och dessutom grundat modellerna i 
beteendeteori. Resultatet visade tydliga tecken på att användarmedverkan är positivt för ett 
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system. Både i den meningen att det ökar användningen av systemet, men även att den 
information som produceras tenderar att ge nöjda användare. Studien hade även för avsikt att 
visa om de positiva effekterna påverkade varandra, det vill säga om bättre information kunde 
leda till ökad användning eller vice versa. Författarna var försiktiga i sitt resultat på den 
punkten, men hävdade att det fanns visst empiriskt bevis för att bättre information kunde leda 
till ökad användning av systemet. 

En liknande studie genomfördes vid det statligt ägda telekombolaget "Telekom Eireann" i 
Irland (Butler & Fitzgerald, 1997). Det är en integrerad del i företagets kultur att användarna 
är med vid utveckling av nya system. Ett resultat av studien var att både de som deltog i 
utvecklingsarbetet och de som inte gjorde det, kände att deras intressen hade tagits tillvara. 
Vidare ansågs deras medverkan leda till framgång både i själva processen som i slutresultatet. 
Slutprodukten motsvarade användarnas krav och resulterade i hög grad av "user satisfaction". 
Däremot garanterar inte denna framgång under utvecklingen ett lika framgångsrikt system när 
det väl är implementerat. 

Sammanfattningsvis har studier inom området funnit följande fördelar med participatory 
design: (Kujala, 2003) 

1. Kvaliteten på systemet som utvecklas ökar eftersom användarnas krav är mer precisa. 
2. Kostsamma förändringar i systemet som inte användarna eftersöker eller kan använda 

undviks. 
3. Användarnas acceptans av systemet ökar. 
4. Användarna skaffar sig en djupare förståelse för systemet vilket leder till ett 

effektivare användande. 
5. Användarna får en större delaktighet i beslutsfattande inom organisationen. 

2.1.1 Begränsningar inom Participatory design 
Trots fördelarna som kan urskiljas med participatory design har även en del kritik och 
negativa aspekter kunnat åskådliggöras. Spinuzzi (2005) pekar på följande "problem" som 
metodologin förknippas med: 

• "Evolution not revolution" 
Eftersom participatory design i grunden försöker förändra traditionella 
arbetsuppgifter för att ge arbetare mer att säga till om, menar vissa författare att 
metodologin inte passar för att få till stånd radikala förändringar och helt nya 
arbetsförfaranden som ibland måste karaktärisera nya system. Heinbokel et al. 
fann i sin studie (1996) att projekt med en hög grad av medverkan generellt visade 
en mindre grad av innovation än projekt med lite användarmedverkan. Denna 
tendens till att endast genomföra små förändringar kan leda till tunnelseende där 
vissa inblandade i projektet får sina behov och åsikter tillgodosedda men där andra 
får mindre uppmärksamhet. 
 

• För stort fokus på artefakter 
Spinuzzi (2005) menar att vissa delar inom participatory design i allt för hög grad 
inriktar sig på framtagandet och designandet av artefakter, vilket kan leda till att 
större arbetsflöden och processer inte undersöks i den omfattning som krävs. 
 

• Praktiska begränsningar 
Participatory design tar ofta enorma mängder tid, resurser och kräver ett stort 
engagemang för att fungera (Spinuzzi, 2005). Det kan vara svårt att motivera 
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vinstorienterade företag till fördelarna med metodologin. Eftersom participatory 
design ofta är iterativ gör det att det är svårt att sätta tydliga deadlines eller få en 
klar struktur över designarbetet, vilket även gör det problematiskt att budgetera för 
participatory design. Heinbokel et al. (1996) nämner till exempel att 
användarmedverkan leder till att projektmål drar ut på tiden. Utvecklare finner ofta 
att de dessutom måste lämna över en hel del kontroll i projektet till användarna. I 
Heinbokels et al. (1996) studie fann de en klar korrelation mellan effektiviteten 
och medverkan och de menar att projekt med mindre medverkan generellt löper 
smidigare. 

2.2 Medverkan i processen 
Det finns en mängd olika sätt att involvera användare i systemutvecklingsarbetet. Heinbokel 
et al. (1996) gör skillnad på vad de kallar user-orientation och user-participation. I det 
förstnämnda fallet involveras inte användaren direkt i arbetet, utan utvecklare och designers 
försöker utveckla med en fokus på hur potentiella användare kommer använda produkten. 
Den här typen av medverkan används dock mestadels vid kommersiell mjukvaruutveckling 
(Kujala, 2003).  

Vid user-participation engageras användare direkt i systemarbetet i mer eller mindre grad, och 
även om det finns många olika definitioner om vad medverkan egentligen innebär, så är de 
flesta författare överrens om att den kan klassas som antingen informativ, konsultativ eller 
participativ (Kujala, 2003). Participatory Design inriktar sig främst på participativ medverkan 
där flera användare är aktivt deltagande vid utformning och fastställande av prototyper samt 
system. Bødker, Greenbaum och Kyng (1991) menar att denna starka form av medverkan är 
nödvändig för att kunna ta del av användarna tysta kunskaper inom sitt område och för att 
dessa kunskaper ska kunna influera utformningen av nya prototyper och system. Författarna 
pekar även på vikten av att denna medverkan är iterativ och spänner över hela arbetet, från 
början till slut. 

Hur användarna engageras i utvecklingen inom participatory design kan skilja sig på många 
olika sätt, eftersom participatory design i sig inte är någon metodologi med fastställda 
metoder. Nya metoder och tillämpningar tillkommer dessutom och metoder och verktyg väljs 
ofta utifrån situationen och de inblandade (Spinuzzi, 2005). 

2.3 Användares inställning till användarmedverkan 

Vi upplever att det finns en kunskapslucka inom forskningen som hanterar användarnas 
inställning till användarmedverkan. Wilson, Bekker, Johnson och Johnson (1997) genomförde 
en fältstudie där de identifierade problem och möjligheter som användare och designers i ett 
projekt med stark användarmedverkan kunde finna. Ett av deras resultat pekar på att 
användarens motivation och inställning till medverkan är mycket viktigt för deras involvering 
i projektet. De kunde identifiera flera olika motiv till varför användare ville eller inte ville 
medverka i systemarbetet. Vi har utifrån dessa motiv och övrig litteratur inom participatory 
design därför identifierat motivationsfaktorer som kan påverka deras inställning både positivt 
och negativt. Temat har ägnats förhållandevis liten uppmärksamhet i litteratur. Mot bakgrund 
av vikten av användares inställning finns det anledning att studera användares inställning till 
medverkan i mer detalj. 
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2.3.1 Resurser 
Bødker, Greenbaum och Kyng (1991) säger att resurser ofta är ett stort hinder för användarens 
medverkan i processen. De menar att resurser måste säkras och att användarna ska tilldelas tid 
för att verkligt samarbete ska kunna åstadkommas. Användare som inte ges denna tid eller 
reducerad arbetsbörda under medverkansprocessen, kan inte heller förväntas engagera sig i 
projektet (Ibid.; Bødker & Iversen, 2002). Om användaren inte upplever att det finns tid avsatt 
för dess medverkan kan det upplevas som väldigt stressande, eftersom deras vanliga arbete 
blir lidande. Resultatet, om dessa resurser inte tillgodoses, kan bli att användaren helt lämnar 
designarbetet, eller blir mycket passiv eftersom deras tro på att de kan påverka 
designprocessen påverkats negativt (Bødker, Greenbaum & Kyng, 1991). De menar även att 
resurser inte enbart innefattar tid och pengar, även utbildning och assistans från experter kan 
inkluderas. En av Wilson et al. (1997) slutsatser är att användare som medverkar i 
systemarbetet bör utbildas och informeras om hur processen kommer att gå till och vilka 
konsekvenser användarnas beslut kan medföra. Författarna menar även att användare som 
involveras senare i processen bör utbildas och informeras på ett adekvat vis. För att ge 
användaren en större möjlighet till kontinuerlig medverkan, rekommenderar Bødker, 
Greenbaum och Kyng (1991) att designern redan från början i projektet argumenterar för att 
en viss mängd resurser ska allokeras för användarmedverkan. Liknande ansvar bör läggas på 
ledningen, där uppgiften blir att motivera användarna om vikten av medverkan (Wilson et al., 
1997). Detta stöd består i att informera om vad som händer i projektet samt att få dem att 
frigöra tid från de vanliga arbetsuppgifterna. 

2.3.2 Ansvarskänsla och involvering. 
Förespråkare för end-user computing ser ofta användarens extrema form av inblandning som 
en av de stora fördelarna med metodologin. De menar att användaren på grund av sin djupa 
involvering utvecklar en känsla av ansvar för systemet de utvecklar och därigenom blir 
väldigt måna om att systemet i slutändan ska lyckas (McGill, 2004; Shayo, Guthrie & Igbaria, 
1999). Eftersom användaren har en stor personlig koppling till systemet är de också beredda 
att lägga ner mycket tid och arbete på att systemet ska bli bättre. Om användaren känner ett 
personligt ansvar för att systemet i slutändan ska lyckas, lär även deras inställning till att 
medverka i processen vara positiv. McGill (2004) menar även att användare som medverkat i 
utvecklingen av ett projekt skaffat sig en större förståelse för systemet och känner en större 
involvering i projektet, vilket även leder till ett större engagemang för att systemet i slutändan 
ska fungera. Även Wagner och Piccoli (2007) framhäver att användare som inkluderas och tar 
ansvar i systemarbetet, visar en större beslutsamhet för att systemet ska fungera. Wilson et al. 
(1997) fann att användare i chefspositioner gärna engagerar sig i utvecklingen på grund av att 
de känner ett större ansvar över projektet. 

2.3.3 Användaren ser inte nyttan med systemet i de tidigare faserna 
Wagner och Newell (2007) fann i sin studie av Enterprise-system att användaren ofta inte var 
speciellt motiverad eller engagerad av att medverka och komma med synpunkter i de tidigare 
faserna av systemutvecklingsarbetet. Denna brist på motivation menar de beror på att 
systemet i de här faserna känns alltför avlägset och inte påverkar deras nuvarande 
arbetsuppgifter nämnvärt. Wagner och Piccoli (2007) drar liknande slutsatser och hävdar att 
det ligger i människans natur att inte engagera sig i systemarbetet förrän det påverkar 
användarens vardagliga arbete, det vill säga när systemet sätts i drift. Författarna menar att det 
är först i slutfasen av ett systemutvecklingsprojekt, när användarna kan börja testa och utföra 
sina arbetsuppgifter i det nya systemet, som systemet känns relevant och påverkbart. Wilson 
et al. (1997) fann användare som motsatte sig medverkan eftersom de inte kunde se att 
systemet hade någon relevans för deras arbetsuppgifter. Vidare, säger Wagner och Newell 
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(2007), att användarna i inledningsfaserna av ett projekt ofta är väldigt låsta vid sitt nuvarande 
arbetssätt och ofta inte kan föreställa sig andra sätt att arbeta på, vilket leder till vad Wagner 
och Newell kallar "evolution not revolution". De idéer användarna genererar är oftast knutna 
till det system som redan finns på plats, och nya banbrytande idéer som förändrar processen 
eller arbetsförfarandet radikalt realiseras aldrig. Författarna menar vidare att tidpunkten när 
användarna inkluderas i systemarbetet är av största vikt och att användarna endast bör 
medverka vid framtagandet av saker som är viktiga för dem vid precis den tidpunkten, 
eftersom de annars inte har det engagemang eller den motivation som krävs för att medverka. 

2.3.4 Vana att medverka 
Relativt starka fackförbund och lagstiftning har lett till att arbetstagare i Sverige och 
Skandinavien ofta har en ganska stor vana av att påverka sin arbetssituation (Gulliksen, Lantz 
& Boivie, 1999). Denna erfarenhet av att kunna påverka och influera sin arbetsplats bör även 
ha en positiv aspekt när det gäller användarens inställning till användarmedverkan i 
systemutvecklingsprojekt. Wilson et al. (1997) fann att användare som tidigare inte 
inkluderats i systemutvecklingsprojekt var motiverade till att delta, eftersom de inte gillade 
konsekvenserna av system som tidigare implementerats. Wilson et al. (1997) fann även att 
användare som brast i erfarenhet av tidigare systemarbete, hade dåligt självförtroende och var 
motvilliga till att prata med designern eftersom de saknade teknisk bakgrund och inte trodde 
sig kunna bidra med något i utvecklingen.  

Försvarsmakten är dock av tradition en mer hierarkiskt styrd arbetsplats än vad som är 
normen för vanliga organisationer, och vi tror att denna starka hierarki kan leda till att 
anställda i mindre grad kan bestämma över sin arbetssituation. Vissa av våra intervjuobjekt är 
dock civilt anställda och det kan vara intressant att se om det råder någon skillnad i hur civilt 
kontra militärt anställda ser på saken.  

2.3.5 Kultur 
Arbetsplatsens kultur eller klimat är även en relevant motivationsfaktor. Arbetarnas kollektiva 
inställning till förändringar inom organisationen och tilltron till organisationen och ledningen 
kan vara av stor vikt vid deras medverkan. Bødker och Strandgaard Pedersen (1991) menar att 
designer ofta förbiser den rådande kulturen på arbetsplatsen och först senare upptäcker 
konsekvenserna av detta och att studier av arbetsplatsens kultur därför är av stor vikt vid 
designandet av datorsystem. Bødker och Strandgaard Pedersen (1991) definierar kultur som 
ett system som ger mening och förklarar rutiner och beteende i arbetslivets vardag. På så sätt 
utvecklar organisationer och enheter inom organisationer sin egen kultur till exempel jargong, 
klädkod, attityder och arbetsrutiner. Checkland (1999) ser kultur som den viktigaste faktorn i 
system där människor verkar och samlever. Checkland har med hjälp av Action Research 
undersökt den rådande kulturen i olika organisationer och försökt reda ut eventuella problem 
som kan finnas inom dem. Checkland definierar system där människor verkar som "mjuka" 
system och menar att för att dessa ska kunna studeras och utredas på ett bra sätt måste även 
analytikern eller designern anta en "mjuk" hållning. Med det menar han att det inte finns ett 
visst angripssätt som alltid fungerar för problem av liknande art, utan analytikern bör anta en 
holistisk syn på organisationen, för att se vilka normer den följer samt vilka värderingar som 
den innehåller. Han menar till exempel att ett nytt datasystem kanske inte är den optimala 
lösningen i en organisation där det egentliga problemet är att olika enheter strider mot 
varandra, människor är rädda för att förlora sina jobb eller arbetarna har tappat tilltron till 
ledningen. Wilson et al. (1997) fann t.ex. i sin studie att vissa användare mest var intresserade 
av att medverka av politiska skäl: Det fanns tidigare konflikter mellan olika enheter i 
organisationen och användarna ville medverka för att försvara sin egen position. 
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Mot bakgrund av detta kan man anta att användare som inte ser poängen med ett nytt system 
eller känner sig direkt hotade av detsamma, inte kommer vara speciellt positivt inställda till att 
medverka vid designandet och implementerandet av detsamma. Ingen användare bör vara 
speciellt positivt inställd till att ta fram ett system som man i slutändan föreställer sig ska ta 
över ens arbetsuppgifter. 

2.3.6 Sammanfattning 
Tabellen nedan visar de motivationsfaktorer vi kunnat kartlägga samt referenser till den 
litteratur vi använt för att beskriva varje faktor. Syftet med tabellen är att ge en tydlig 
överblick över de motivationsfaktorer vi identifierat samt de referenser vi har plockat 
materialet från. 

Motivationsfaktor Referenser 

Resurser 
Bødker, Greenbaum & Kyng (1991); Bødker 
& Iversen (2002); Wilson et al. (1997) 

Ansvarskänsla och involvering 
McGill (2003); Shayo, Guthrie & Igbaria 
(1999); Wagner & Piccoli (2007); Wilson et 
al. (1997) 

Användaren ser inte nyttan med systemet i de 
tidigare faserna 

Wagner & Newell (2007); Wagner & Piccoli 
(2007); Wilson et al. (1997) 

Vana att medverka 
Gulliksen, Lantz & Boivie (1999); Wilson et 
al. (1997) 

Kultur 
Bødker & Strandgaard Pedersen (1991); 
Checkland (1999); Wilson et al. (1997) 

Tabell 2:1 Motivationsfaktorer  

Dessa motivationsfaktorer bildar grund för denna fallstudie och det intervjuinstrument vi 
upprättat för att undersöka fallet. 
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3. Metod 
För att undersöka vår problemformulering samt de syften vi upprättat har vi genomfört en 
fallstudie. Den stora fördelen med en fallstudie är att forskaren har möjlighet att i detalj 
undersöka en viss enhet. Själva resultatet är givetvis viktigt, men det som utgör den stora 
skillnaden jämfört med en surveyundersökning är att man kan studera de bakomliggande 
faktorerna till resultatet (Denscombe, 2000). Vid beskrivning av system eller organisationer 
kan det vara motiverat med fallstudier (Backman, 1998). Forskaren kan med olika medel 
undersöka det enskilda fallet, till exempel med intervjuer, enkäter, informella möten, läsa 
dokumentation från verksamheten, et cetera (Denscombe, 2000). Det val man gör måste 
kunna motiveras - varför valdes just den här gruppen bland många andra? Värt att nämna är 
att en fallstudie inte är en metod, utan ett sätt att samla in data. Faktum är att fallstudiens 
styrka ligger i att använda flera källor för att få fram material - även mötesprotokoll och 
informella intervjuer (Denscombe, 2000; Yin, 2003; Merriam, 1994). 

Vi har antagit en tolkande ansats för att undersöka och analysera vårt fall. Den tolkande 
ansatsen är troligtvis är den mest lämpliga metoden vid studier av informationssystem inom 
organisationer (Butler & Fitzgerald, 1997). Fallstudier används ofta för tolkande 
undersökningar, där människors åsikter och tolkningar är av intresse (Walsham, 1995). 

Tolkande studier påstår aldrig för läsaren att man presenterar ren fakta, istället presenterar 
man den tolkning man har gjort av andra människors tolkningar. Det är viktigt att den 
tolkande forskaren tydligt och metodiskt presenterar hur man har kommit fram till sina 
resultat (Walsham, 1995): "Reporting on 'soft' human issues is not an excuse for sloppiness" 
(s.79). Vi har därför använt oss av samma upplägg som Orlikowski (1993) i vår presentation 
av fallet eftersom Walsham (1995) ger den som ett bra exempel på hur fallstudier kan 
presenteras. 

3.1 Val av fall 
Transport- och specialflygenheten vid F 7 Såtenäs har under cirka ett och ett halvt års tid 
utvecklat ett bokningssystem tillsammans med en extern konsult. Detta system är tänkt att 
administrera bokning av flygplan och besättningar både i närtid (1-3 mån) och på längre sikt 
(3-24 mån). Någon egentlig användarmedverkan har inte förekommit under den här perioden, 
förutom under slutskedet då cirka tio användare med administrationsbehörighet hade i uppgift 
att utvärdera systemet. 

En av författarna har genom sin anställning i Försvarsmakten haft möjlighet att följa 
projektets utveckling under större delen av tiden. Projektet har ett par faktorer som vi anser 
uppfylla kraven för den typiska undersökningsenheten (Denscombe, 2000). Det kan även med 
viss försiktighet knytas an till egenvärdet, det vill säga att projektet är intressant i sig självt. 
Den här typen av motivering är dock inget som en nybörjare enbart ska förlita sig på 
(Denscombe, 2000; Merriam, 1994). 

• Projektet har pågått under cirka ett och ett halvt år (typiskt fall) 
• Möjlighet att ta del av information som normalt sett inte är tillgänglig för utomstående 

(intressant fall) 
• Projektgruppen har den sammansättning som ofta nämns i litteratur. Det finns 

användare med olika nivåer av behörigheter, beställare och utvecklare (typiskt fall). 
• Systemet är tänkt att användas av cirka 300 personer. Förutom själva antalet är dess 

användare lokaliserade på flera platser (intressant fall). 
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• Fel i systemet kan få politiska och ekonomiska följder (intressant fall).  
• Användarna är ansvariga för om systemet kommer att driftsättas (intressant fall)  

Det kanske största motivet till att just detta fall valdes beror på att en av författarna är vad 
Bødker och Strandgaard Pedersen (1991) kallar en Cultural Insider. Eftersom han varit 
anställd på enheten i många år och känner mycket av den personal som jobbar där, har han en 
stor insikt i hur arbetsplatsens kultur och klimat ser ut, vilket kan ge en stor fördel vid 
tolkning av fallets resultat (Butler & Fitzgerald, 1997). 

3.1.1 Generaliserbarhet 
Det finns vissa brister i att fallet finns i Försvarsmakten. Vi gör inga försök till att resultaten 
även kan tillämpas i "civila" organisationer, där organisationsstrukturen är annorlunda och 
öppenheten är större. För andra enheter och arbetsplatser inom Försvarsmakten kan fallet 
däremot ha större betydelse, mycket på grund av samma slags organisation och kultur. Vi går 
inte närmare in på dessa sistnämnda delar i arbetet, utan kommer att fokusera på de enskilda 
användarnas syn.  

3.1.2 Gränser 
I undersökningen ingår två arbetsplatser i södra Sverige. Det skulle kunna finnas flera platser 
än så, men vi ser ingen gränsdragning i lokaliseringen av systemet som sådant. Snarare finns 
det andra, förhoppningsvis mer tydliga gränser, som definierar systemets omfattning. 
Anledningen till att vi skriver "förhoppningsvis" är att läsaren själv avgör om 
gränsdragningen är relevant (Denscombe, 2000). Organisationen är den mest tydliga delen i 
den här gränsen och där innefattas de anställdas roller och ansvarsområde. De uppenbara 
gränserna i ett system (Merriam, 1994), till exempel en specifik arbetsplats eller organisation, 
ska dock betraktas som svåra att definiera (Denscombe, 2000). I möjligaste mån har vi försökt 
att få fallet att rymmas inom Denscombes (2000) principer: att vara en självständig enhet och 
att ge det distinkta gränser. Ett försök att illustrera gränsproblematiken görs nedan. 
 

 
Figur 1. Organisationsskiss 
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3.2 Datakällor 
Då vi genomfört en fallstudie har fler olika datakällor använts i studien. Nedan ger vi en 
beskrivning av de dokument, informella samtal, utbildning av användare och intervjuer som 
använts som datakällor. 

3.2.1 Dokument 
Olika typer av dokumentation från ett projekt kan vara användbara för forskaren (Merriam, 
1994; Patton, 1990). Här kan mötesprotokoll, kravspecifikationer, annonser, statistik, med 
mera vara användbart. Som tidigare nämnts ökar kvaliteten i en fallstudie när olika källor 
används. Både Patton (1990) och Merriam (1994) varnar dock för att kvaliteten på 
dokumentationen från ett projekt kan variera. 

Från projektet finns både mötesprotokoll och kravspecifikationer, varav en del av detta 
material har valts att tas med i arbetet. De allra första dokumenten finns inte med, eftersom 
det skedde sex omarbetningar under tre månaders tid med både kravspecifikationer och ett 
antal mötesprotokoll. Den kravspecifikation som har använts i fallet (bilaga 3) har även 
använts för systemets utveckling. De finns även en principskiss för systemet (bilaga 2). 

3.2.2 Informella samtal 
Möten och informella samtal mellan observatören och användarna kan ge användbar 
information (Patton, 1990). En forskare kan ställa frågor till användare efter ett möte eller en 
workshop och få svar på vad de tycker. Däremot ska man vara försiktig med att inte avslöja 
sitt syfte - tanken är ju att frågorna ska vara informella och känner respondenten på sig att 
man tänker använda svaren i studien kan deras svar påverkas (Patton, 1990). 

Under våra besök på F 7 har vi pratat med de som har kommit i kontakt med systemet. Syftet 
har inte varit att "få ut information", utan att få en allmän uppfattning och bekanta oss med 
intervjupersonerna. De har generellt sett varit lätta att få kontakt med och de har berättat om 
sina erfarenheter och uppfattningar utan att vi har behövt fråga. Som exempel kan nämnas att 
redan vid bokningen av intervjuerna började nästan samtliga att berätta om vad de tyckte om 
systemet. 

3.2.3 Utbildning av användare 
Som en del av materialet använder vi även erfarenheter från en utbildning som hölls av 
konsulterna. Användarna hade vid den här tidpunkten inte bekantat sig med systemet, utan 
blev förevisade hur applikationen fungerade genom ett exempel. Detta var användarnas första 
kontakt med systemet och även vi var deltagande och fick testa systemet under detta möte. 
Syftet med vår medverkan i det här skedet var att få uppslag om vilken typ av undersökning 
som kunde vara relevant för fallet. Vår undersökning under detta moment följde inte någon 
strikt metod, men vi använde oss av anteckningar med penna och papper för att dokumentera 
intressanta detaljer och synpunkter som fördes fram under dagen. 

3.2.4 Intervjuer 
Att använda sig av intervjuer vid forskning kan verka som en enkel metod att samla in 
material. Intervjuer ska dock inte uppfattas som enkla att förbereda och genomföra 
(Denscombe, 2000). På ytan kan det se ut som att det bara är att ställa frågor till utvalda 
respondenter och få svar. Det behövs dock noggrann planering och att forskaren håller sig till 
sin dagordning (Denscombe, 2000). 
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Det finns ett par förutsättningar som intervjupersonen accepterar vid medverkan i en intervju 
(Denscombe, 2000) 

• Det finns ett medgivande att delta. 
Den som blir intervjuad är väl medveten om att det som sägs kommer att användas av 
forskaren och kan komma att publiceras i rapporten. Det förekommer inga hemliga 
inspelningar eller andra subtila sätt att få fram svar. Intervjupersonen är informerad 
om detta och har lämnat sitt samtycke. 

• Den intervjuades ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterade. 
Normalt sett kan allt material användas i forskningen. Den intervjuade kan dock kräva 
att det som sägs inte får finnas med, vilket forskaren måste respektera. Den som blir 
intervjuad ska också vara medveten om att svaren betraktas som sanningsenliga och 
uttrycker vad han eller hon verkligen anser. 

• Forskaren bestämmer dagordningen för diskussionen. 
Som forskare bör man själv styra intervjun, men den intervjuade kan tillåtas utveckla 
sina svar om det anses nödvändigt. Det är underförstått att forskaren styr samtalet och 
bestämmer hur intervjun ska gå till. Trots det kan det hända att den intervjuade själv 
försöker ta över den rollen. Denscombe (2000) påpekar även att en av skillnaderna 
mellan intervju och konversation är kontroll av samtalet: det är forskaren som styr 
samtalet i den riktning som är relevant för intervjun. 

3.2.4.1 Val av intervjumetod 

Strukturerad intervju 
Den strukturerade intervjun bygger i stort sett på ett frågeformulär (Denscombe, 2000). 
Frågorna är bestämda sedan tidigare, har en viss ordning, svaren är föredefinierade och 
valbara samt respondenten ges inget utrymme att fylla på med mer information. Fördelen är 
att man som forskare kan sammanställa svaren direkt och inte behöver samla in alla svar för 
att sedan sammanställa. Det är numera också vanligt att svaren matas in direkt i en dator. Då 
reduceras samtidigt eventuella fel som annars kan göras via ett formulär. 

Ostrukturerad intervju 
Motsatsen till den strukturerade intervjuformen är den ostrukturerade, vilken innebär att 
intervjuaren introducerar ett ämne eller område som respondenten sedan kan tänka och tala 
fritt kring. Vidare anses den här formen lämplig då det gäller att ta reda på erfarenheter och 
känslor hos de intervjuade. Det finns även ett mellanting: den semi-strukturerade 
intervjuformen (Denscombe, 2000). 

Semi-strukturerad intervju 
Till skillnad från den strukturerade intervjun kan forskaren här tillåta den intervjuade att 
utveckla sina svar. Listan på frågor finns kvar, men ordningsföljden på frågorna behöver inte 
följas. Respondenten tillåts att tala fritt om det ämne som intervjuaren frågar om. Det är dock 
liten skillnad mellan den ostrukturerade och den semistrukturerade intervjuformen. Faktum är 
att det anses vara en glidande skala (Denscombe, 2000). 

Vi har valt den semi-strukturerade intervjuformen för att vi ville få med reaktioner både i 
form av kroppsspråk och låta respondenten utveckla sina svar vid behov. Den ostrukturerade 
formen kräver att forskaren är väl insatt i metodiken samt har erfarenhet, vilket vi inte har. Vi 
kommer även att genomföra intervjuerna individuellt, vilket innebär att vi måste ställa samma 
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frågor till respondenterna för att kunna sammanställa och analysera svaren. Den strukturerade 
formen av intervjuer känns dock alltför rigid och ger oss inte samma möjlighet att undersöka 
intressanta sidospår eller infall. 

3.2.4.2 Urval av respondenter 

Personliga intervjuer är den vanligaste formen av intervjumetoder när det gäller semi- eller 
ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000). Fördelarna är flera för forskaren: 

• Lätt att planera mötet för båda parter  
• Enklare för forskaren att anteckna svar när det bara är en person  
• Lätt att kontrollera vad gäller tid för svar, följdfrågor et cetera.  

Intervjupersonerna består av sex användare med administrativ behörighet i andra system. 
Samtliga har arbetat mellan 3-25 år inom Försvarsmakten och på F 7 Garnison. De har stor 
vana av datorarbete och arbetar dagligen flera timmar med olika system. Några är 
civilanställda och några är officerare, dock med samma arbetsgivare. Två av respondenterna 
innehar även en chefsroll inom organisationen. Anledningen till att just den här gruppen på 
sex personer medverkade var att: 

• Antalet lämpar sig för personliga intervjuer  
• De innehar olika roller som gör dem representativa för arbetsplatsens olika delar  
• De har tidigare erfarenhet av datorsystem  
• De spenderar relativt stor del av sin arbetstid med datorsystem (beräknat två till fyra 

timmar per dag)  
• De fick i uppgift av projektledaren att utvärdera systemet 

3.2.4.3 Intervjuns genomförande  

Vi har både antecknat vid och spelat in intervjuerna och därefter transkriberat. Walsham 
(1995) anser att inspelning kan vara en bra metod om området som undersöks inte innehåller 
alltför känslig data och respondenten inte känner sig besvärad av inspelningsutrustningen. Vi 
ansåg att det område vi undersöker inte är så känsligt att inspelning kan uteslutas, men såg 
samtidigt till att vara noga med att påpeka för respondenterna att de spelades in och att de 
hade möjlighet att motsätta sig detta om de så önskade. Ett annat problem med inspelat 
material är den relativt långa tid som krävs i efterbearbetning för att transkribera eller utvinna 
användbar data från materialet (Walsham, 1995). Vi ansåg dock detta som ett mindre problem 
och att det extra arbete som transkribering och bearbetning innebär, vara väl värt mödan. 
Anteckningarna fungerar som stöd för oss själva samt för att komplettera med information 
som inte kommer med vid inspelningen (Denscombe, 2000). Det kan även fungera som ett 
medel för att öka eller minska tempot under intervjun (Merriam, 1994). Eftersom vi utförde 
intervjuerna i par, gav det oss möjlighet att på ett bra sätt anteckna under intervjun utan att 
flödet eller tempot i intervjun stördes nämnbart eftersom en av författarna skötte antecknandet 
och den andra i huvudsak förde samtalet. Även den som skötte antecknandet var fri att 
komma med följdfrågor eller infall, men huvuddelen av samtalet styrdes av intervjuaren. På 
grund av arbetsplatsernas lokalisering blir vi tvungna att genomföra ett par telefonintervjuer. 
Beträffande kvaliteten i den insamlade datan, kan man anse att svaren är lika sanningsenliga 
vid telefonintervju som vid vanlig intervju (Denscombe, 2000). Tidigare fanns teorier om att 
svaren kunde skilja sig - det ansågs som mer kvalitetssäkrat att träffa den person som skulle 
intervjuas. Frågorna kommer givetvis att vara samma, men vi kan inte tolka respondentens 
reaktioner jämfört med de vanliga intervjuerna. Även telefonintervjuerna genomfördes i par 
där den ena antecknade och den andra förde samtalet. 
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3.2.4.4 Intervjuareffekt  

Den som intervjuar påverkar på något sätt den som blir intervjuad. Beroende på vilken typ av 
frågor som ställs, forskarens ålder, kön och etniskt ursprung, kan svaren bli annorlunda 
(Denscombe, 2000). Det finns faktorer som inte går att ändra på (kön och ålder) och det finns 
faktorer som direkt går att påverka, till exempel att passa tiden till mötet och vara artig. Vi 
tror själva att även forskarens bakgrund har betydelse. Med det menar vi utbildning, yrkesroll, 
motiv till forskningen, vem som finansierar studien. I den här fallstudien har vi som 
intervjuare liknande bakgrund med den skillnaden att en av oss är anställd i Försvarsmakten, 
men inte längre tjänstgör på arbetsplatsen. Det kan troligtvis bli problematiskt om den 
intervjuade försöker få gehör för sina synpunkter under intervjun gentemot sin kollega. 
Svårigheten blir att inta en neutral hållning och att inte hålla med eller förneka påståenden 
från respondenten. Eftersom en av författarna är anställd på enheten är detta resonemang 
speciellt viktigt i vårt fall. 

3.2.4.5 Operationalisering av intervjuguide  

Vi har sökt igenom databaser och litteratur för att få ledtrådar om vad som tidigare har 
undersökts inom området. Resultatet har tyvärr varit magert, för att inte säga förvånansvärt 
tunt. Det finns såvitt vi kan se inga uttryckliga studier där man har frågat användarna vad de 
anser om att medverka i systemutvecklingsprojekt, vilket innebär att vi inte kan ta rygg på 
tidigare undersökningar på ett bra sätt. Därför identifierade vi motivationsfaktorer (se Kap. 
2.3) bland annat med hjälp av Wilson et al. (1997) samt annan litteratur inom participatory 
design som vi anser kan inverka på användarnas inställning till användarmedverkan. Utöver 
dessa motivationsfaktorer ansåg vi det även intressant att undersöka huruvida användarna 
ansåg att systemet passade deras nuvarande arbetssätt och hur mycket användarna ansåg att 
systemet påverkade deras arbetsförfarande. Dessa frågor togs med för att få en känsla om vad 
användarna ansåg om systemet och om de hade tilltro till att deras tysta kunskaper (Spinuzzi, 
2005) tagits i beaktande vid designandet av det nya systemet. Wilson et al. (1997) anser även 
att personliga egenskaper kan ha en inverkan på användarnas inställning till att medverka. De 
menar till exempel att en blyg människa kan vara mindre benägen att vilja medverka. Dessa 
typer av personliga egenskaper valdes bort i undersökningen eftersom vi ansåg det känsligt att 
fråga om, men också för att vi inte anser oss besitta tillräckliga kunskaper inom 
beteendevetenskap eller psykologi för att bedöma och analysera dessa på ett adekvat vis. Det 
är även viktigt att den som genomför intervjun har bestämt sig för vilka frågor han eller hon 
ska ställa, i vilken ordning frågorna ska ställas, hur djupt man ska gå in på detaljer, intervjuns 
längd, samt hur man ska formulera frågorna (Patton, 1990). För att försöka verifiera att våra 
frågor är korrekt formaliserade samt att de är av olika karaktär, valde vi basera dem på Pattons 
(1990) sex frågetyper. Han menar att en fråga alltid tillhör en av dessa kategorier. Efter att vi 
skapat 11 frågor (Se bilaga 1) som vi ansåg täckte in våra motivationsfaktorer på ett bra sätt, 
delade vi även in frågorna i dåtid, nutid och framtidsperspektiv. Detta för att vi var 
intresserade av att se om användarnas känslor förändrats under utvecklingen, deras känsla 
idag och vad de trodde om framtiden. Förutom att som forskare veta vilken typ av fråga som 
ställs (vilken kategori frågan tillhör) bör man även tänka på tidsaspekten (Patton, 1990). Då vi 
valt att indela våra frågor i dåtid, nutid och framtid (efter Patton) anser vi att vi skapat ett 
naturligt flöde genom intervjun och dessutom täcker upp eventuell medverkan i framtiden. 
Intervjun påbörjades också med ett par frågor som behandlar respondentens bakgrund och 
arbetsuppgifter, dessa togs i hög grad med för att ge en bild av respondentens arbete och hur 
länge de varit anställda i organisationen, men också för att ge en mjukstart på själva intervjun, 
då det kan vara bra att börja med "lätta" frågor (Denscombe, 2000).  

 



[16] 
 

Pattons sex frågetyper lyder: 

Experience/Behavior  
Frågor som handlar om vad en person utför för handlingar. Ett exempel på fråga kan vara: 
"Om jag hade följt med dig under din arbetsdag, vad hade jag sett dig göra?". Frågorna är 
alltså praktiskt inriktade och ställs för att få en beskrivning av vad personen gör rent praktiskt.  

Opinion/Values  
Frågorna vill få svar på vad personen tänker och tycker om en företeelse. Syftet är att få fram 
personens mål, avsikter, önskemål och värderingar. Exempel på frågor: "Vad tycker du om 
det här?" "Vad är din åsikt angående det här?" 

Feeling 
Här vill forskaren få fram svar om personens känslor i en viss fråga. Dock ska man vara väl 
medveten om skillnaden mellan känslor och åsikt, vilka är två skilda saker. Det är viktigt att 
frågan ställs på rätt sätt, så att den som ska svara inte ger fel svar. Frågan "Vad tycker du om 
systemet?" kan ge svaret "Jag tycker att det är ganska bra". Respondenten ger här ett svar som 
handlar om en åsikt och inte en känsla. Istället bör frågan ställas mer direkt: "Vilka är dina 
känslor angående systemet?". 

Knowledge 
Kunskapsfrågor har som syfte att ta reda på vad personen vet. Det kan handla om regelfrågor, 
vilka som har behörighet i ett system, frågor av typen hur många eller hur ofta. Det viktiga är 
att det varken handlar om känslor eller åsikter - det ska vara kunskap. Ur ett filosofiskt 
perspektiv kan det diskuteras vad kunskap är (kunskap är snarare en stark övertygelse om 
något) men det är en helt annan diskussion som vi lämnar här och nu. 

Sensory 
Helt enkelt frågor som fokuserar på våra sinnen. Respondenten ges möjlighet att ge uttryck 
för vad han eller hon har upplevt via syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Frågorna ställs på 
sådant sätt så att dessa faktorer lyfts fram, till exempel: "Vad sa chefen när ni hade mötet?" 
eller "Vad såg du när du kom in i rummet?". 

Background/Demographic 
Standardfrågor som är tänkta att ge en bakgrundsinformation om personen. Typiska frågor är 
ålder, utbildning, yrke och var de bor. 

De frågor vi tog fram behandlades aldrig som huggna i sten utan vi såg dem mer som en guide 
vi kunde följa under intervjuns lopp. Eftersom vi använt den semistrukturerade 
intervjuformen anpassade vi frågorna en del efter respondenternas svar och tog oss friheten att 
ställa andra frågor där vi ansåg att det passade. Anledningen till denna öppnare form av 
intervju var att vi var intresserade av respondenternas tolkningar och åsikter och därför var 
tvungna att släppa en del av "kontrollen" över intervjun. Walsham (1995) menar att denna 
balansgång mellan styrning och passivitet är nödvändig för att få fylliga och berikande 
tolkningar från respondenterna. Om intervjun är alltför styrd, kan man lätt tappa intressanta 
tolkningar. 
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3.2.5 Sammanfattning datakällor 
Sammanfattningsvis täcker den data vi arbetar med in tidsperioden på följande sätt: 

Datakälla 
Prioritet Tidsperspektiv 

Dokument Andrahandskälla Dåtid 

Informella samtal  Andrahandskälla Dåtid / Nutid  

Utbildning av användare Andrahandskälla Nutid 

Intervjuer  Förstahandskälla Dåtid / Nutid / Framtid 

Tabell 3:1 Sammanfattning datakällor  

Med nutid menar vi den period som vi genomfört vår studie: från den utbildning som 
användarna tog del av i början av januari till det att intervjuerna genomfördes i slutet av mars. 
Med förstahandskälla menar vi den datakälla som har störst fokus i vår analys. Intervjuer kan 
anses vara förstahandskällan, eftersom forskaren via intervjuer får bäst tillgång till de 
tolkningar som deltagarna gör (Walsham, 1995). 

3.3 Analysmetod 
De datakällor som ingår i fallstudien har genererat data som vi analyserat som en helhet. För 
den generella fallbeskrivningen har i huvudsak dokument och en av författarnas tidigare 
erfarenheter använts som källor. För analysen av användares inställning till 
användarmedverkan utgör intervjumaterialet huvudsaklig data källa men data från informella 
samtal och en av författarnas tidigare erfarenheter har också använts. Nedan redogör vi i detalj 
för hur det empiriska materialet analyserats med utgångspunkt i intervjuerna. 

Efter intervjuerna transkriberades de till pappersdokument för att vi skulle få en tydligare 
överblick av materialet, Denscombe (2000) ser detta arbete som en värdefull del i 
forskningen. Efter transkriberingen kodades svaren utifrån Pattons struktur och de 
motivationsfaktorer vi valt på nytt, eftersom vi i många fall under intervjuerna föll in i 
sidospår, ställde följdfrågor och hoppade mellan frågorna en del. När detta arbete var klart 
strukturerades våra frågor in i en databas för att ytterligare underlätta överblicken och 
tydligheten. Databasen strukturerades utifrån våra huvudfrågor, men även de sidospår som 
framkommit under intervjuerna togs med. Databasen kopplades mot ett webbgränssnitt där vi 
enkelt kunde plocka fram svar från en viss respondent, svar som kodats med en viss 
motivationsfaktor eller de svar respondenten givit från en av våra huvudfrågor. Vi byggde 
även på en fritextfunktion som sökte igenom alla svar som innehåll en viss söksträng. Detta 
arbete gjordes för att vi skulle få en tydlig överblick över alla svar som passar till en viss 
motivationsfaktor och för att försöka förebygga att intervjumaterial försvann i hanteringen. 
Övrigt material såsom mötesprotokoll och e-postmeddelanden har samlats ihop och 
strukturerats. Övrig data har också framkommit i samtal mellan författarna, där mycket 
inneboende kunskap plockats fram genom frågor och diskussioner om kulturen på 
arbetsplatsen. 

Resultat- och analysdelen har i stor utsträckning växt fram genom att vi jobbat mot databasen 
och plockat fram de frågor och svar som vi tidigare kodat mot en viss motivationsfaktor. 
Under tiden som vår egen känsla och tolkning för materialet framkommit har vi även 
diskuterat andra källor som kan kopplas mot samma faktor. Vår ansats i resultatdelen har varit 
att ge en så målande beskrivning som möjligt kring fallet och vi försöker i hög grad uppnå 
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detta med hjälp av citat från respondenterna. Vi har även försökt förklara citaten till vår bästa 
förmåga och försökt sätta dem i sitt sammanhang. Under analysen har vi försökt hålla oss så 
objektiva som möjligt till materialet, även om vi är medvetna om att fullständig objektivitet i 
sig inte kan uppnås eftersom forskaren i tolkande studier alltid i viss mån blandar in sin 
subjektiva åsikt i materialet (Walsham, 1995). 

3.3.1 Intervjuinstrument  
Vi strävar efter att täcka in motivationsfaktorer som kan tänkas påverka användarnas 
inställning, därför mappades våra motivationsfaktorer mot Pattons frågetyper och vi 
markerade vilken fråga vi har använt för att täcka upp respektive område under våra 
intervjuer. I de fall där frågor saknas inom ett visst område, anser vi att det inte varit möjligt 
att ställa naturliga frågor för den frågetypen.  

 Resurser  
Ansvarskänsla 
och 
involvering 

Användaren 
ser inte 
nyttan med 
systemet i 
de tidigare 
faserna  

Vana att 
medverka  

Kultur 
Tyst 
kunskap 

Experience 
/ Behavior 

   
följdfråga  D7, N7, F8 

Opinion / 
Value 

D2, N2, 
F2 

N4, F4 D4, D6, N6, 
F6  

D6, D8, 
N6, F6, F7, 
F9 

D8, N8, F7 

Feeling 
följdfråga D3, N3, N11, 

F3, F11 
följdfråga 

 N11, F11  

Knowledge D2 D5, N5, F5 följdfråga följdfråga    

Sensory 

D1, N1, 
F1 

D10, D11, 
N10, F10 

 

 

D1, D9, 
D10, D11, 
N1, N9, 
N10, S1, 
F10 

 

Background X  X X X X X 

Tabell 3:2 Intervjuinstrument 



[19] 
 

4. Resultat och analys 
Försvarsmakten är en myndighet med cirka 27 000 anställda, varav cirka 10 000 är 
yrkesofficerare och 6 500 civila. Övriga är reservofficerare och kallas in vid behov eller 
övning. Av den totala budgeten på cirka 40 miljarder kronor per år används hälften till 
förbandsverksamhet och hälften till forskning, utveckling och inköp av materiel. 

Flygvapnet ingår som en del i Försvarsmakten och har som huvuduppgift att kunna hävda 
svenskt territorium i fredstid och stå emot väpnat angrepp i kris eller krig. Denna förmåga ska 
kunna utnyttjas både nationellt och internationellt. Inom flygvapnet finns olika förband, till 
exempel stridsflygförband, transportflygförband och helikopterförband. 

Transportflygförbanden finns på flera orter i landet och har som uppgift att transportera 
materiel och personal inom och utanför Sverige. Det är även vanligt med hjälpinsatser runt 
om i världen och transport av materiel till exempelvis Afghanistan eller Afrika. Inom landet 
används TP 84 Hercules till bland annat värnpliktstransporter. 

Från och med 2007 organiseras all transportflygverksamhet från F 7 Såtenäs. Förbanden i 
Luleå, Ronneby, Linköping och Stockholm Bromma har flygplan placerade på respektive 
förband, men ledningen sker från Såtenäs. Detta innebär att all bokning av flygplan sker 
genom kontakt med F 7 som i sin tur kontaktar det förband som är mest lämpat för uppdraget. 
I organisationen finns tre flygplantyper med olika kapacitet vad gäller lastutrymme och 
flygsträcka, mm. Personalen är stationerad vid respektive förband. 

En del av planeringen sker i ett serverbaserat bokningssystem. Där noteras start- och 
landningsplats, tider, uppgifter om vem som har beställt flygningen, vilken last som ska 
transporteras. Bokningar sker i normalfallet en till tre månader i förväg, men kan även bokas 
in upp till ett år i förväg eller samma dag. Planeringen av vem som ska ingå i besättningen 
planeras cirka fyra veckor i förväg, men förändringar sker ofta. Förutom dessa två system sker 
även långtidsplanering där man planerar 3-24 månader i förväg. I det systemet kan man ta 
hänsyn till saker som tilldelning av flygtimmar för flygplanen, budgetmässiga faktorer, egna 
övningar, semester och längre utbildningar av personal med mera. 

Det finns även faktorer som är svåra att formalisera eller lägga in som parametrar, till 
exempel önskemål om att inte planeras in för mycket vissa veckor eller att man tvärtom vill 
jobba lite mer under en viss period. Personalen som planerar måste även ha kunskap om 
arbetstidsavtal och regelmässiga begränsningar för flygtjänst. Dessa kan innebära att man inte 
får arbeta mer än 30 timmar under tre dagar eller att en besättningsmedlem måste ha minst sex 
timmars sömn för att få bedriva flygtjänst. Sammantaget är planeringen en komplicerad 
process med flera fristående system, många faktorer och ständiga förändringar. Det har gjorts 
vissa utvärderingar av hyllprogramvara för att lösa planeringsfrågan, men dess begränsningar 
skulle ha krävt anpassning till Försvarsmakten med ökade kostnader som följd. 

För att försöka lösa långtidsplaneringen och besättningsplaneringen tog man kontakt med en 
extern konsult. Under cirka ett och ett halvt års tid har transport- och specialflygenheten i 
samarbete med Sjöland & Thyselius utvecklat ett planeringssystem för att lösa 
långtidsplanering (3-12 mån i förväg) samt ordinarie bokningar (1-3 mån). Även 
besättningsplaneringen var tänkt att ingå i systemet. Det serverbaserade programmet som tar 
hand om start- och landningsflygplatser ingår inte i detta planeringssystem. Dessa uppgifter 
matas in manuellt efter att bokning har skett i det andra systemet. 
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Utvecklingen av planeringsverktyget drogs igång under september 2006. Dessförinnan hade 
en Excel-baserad lösning använts under cirka nio månader som till vissa delar låg till grund 
för det inledande arbetet med det nya systemet. Skillnaderna är dock så stora att det nya 
systemet anses vara skiljt från det gamla. En principskiss presenterades under denna period 
(bilaga 2) där hela utvecklingstiden beräknades till cirka tre månader. Kravspecifikationen 
med version 0.4c är från 2006-09-12 (bilaga 3). Indelning skedde mellan icke-funktionella 
och funktionella krav, där de icke-funktionella kraven var intressanta för vår del. Begreppet 
tillgänglighet finns med, men konsulten avser i det här fallet tillgänglighet till systemet som 
sådant, inte tillgänglighet i betydelsen att människor med funktionshinder kan använda 
systemet. För övrigt innehåller inte kravspecifikationen några avsnitt som behandlar 
användarmedverkan eller användarvänlighet. Under hösten 2006 genomfördes två möten där 
både beställare och administratörer medverkade. Syften och målsättningar med dessa möten 
innehöll både detaljkrav samt större frågeställningar som: "Kan vi använda systemet?" (bilaga 
4). Under mötet diskuterades mestadels frågor ur chefs- och ledningsperspektiv vilket ledde 
till att frågor på användarnivå behandlades i mindre omfattning. Användarna lyfte fram frågor 
kring användbarhet och användarvänlighet under mötet, men dessa gavs lite uppmärksamhet i 
förhållande till övriga frågor. 

Under perioden sommaren 2007 fram till årsskiftet 2007/2008 har det funnits en 
funktionsmodell av systemet tillgänglig via internet. Denna modell hade i uppgift att fungera 
som källa till testning, hitta fel samt ge användarna möjlighet att komma med synpunkter på 
systemet. 

Nedan beskriver vi vårt fall av användares inställning till medverkan enligt de motivations-
faktorer som presenterades som ett resultat av litteraturstudien; resurser, ansvarskänsla och 
involvering, användaren ser inte nyttan med systemet i de tidigare faserna, vana att 
medverka, kultur samt tyst kunskap. 

4.1 Resurser 
Respondenterna anser att ingen tid har avsatts för att utvärdera systemet. Frågan som ställdes 
var: "Har det avsatts någon arbetstid under projektet för att ni ska kunna utvärdera systemet?". 
Samtliga svarade bestämt nej. Den tid som faktiskt avsattes var ett möte under hösten 2006 
där utvecklare, tre chefer och cirka fem användare deltog. På detta möte var även en av 
författarna deltagande. Syftet med mötet var att säkerställa att systemet klarade av de krav 
som definierats i kravspecifikationen (bilaga 3). Användarnas uppfattning om mötet var dock 
inte helt igenom positivt och att man under mötet koncentrerade sig på "fel" saker. Så här 
beskriver en användare mötet: 

"Vi grottade ner oss i smådetaljer.. den ene ville ha det så och det var en färg.. det var inte de 
här stora puckarna vi pratade om.. vad vi skulle få ut utav det.. " 

Den fråga som hade behövts tas upp skulle ha varit "Kan vi använda systemet?". Denna fråga 
fanns dock med som en av punkterna inför mötet, men den fick lägre prioritet än frågan om 
färger. Vi ställde även en följdfråga med anknytning till den föregående: "Hade du velat vara 
med i projektet vid ett tidigare stadium?". En av respondenterna svarade: 

"Däremot det här nya Asken.. jag vet inte om det var involverat för oss för det var ju en så 
pass kort dag. Det är ju väldigt svårt att ta ställning till det. Jag vet inte hur de har planerat" 

En följdfråga: "Om det hade avsatts tid för er, hade du haft en önskan om att titta på det ett 
par timmar i veckan?" 
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"Ja, varför inte?" 

Dock uttrycker de flesta av respondenterna ingen önskan om att fått medverka tidigare i 
projektet. Vår analys av orsaken till det är att de saknar erfarenhet av medverkan samt 
utbildning eller information från de inblandade i projektet om vad deras medverkan skulle ha 
för betydelse för systemet, samt att de har haft fullt upp med andra arbetsuppgifter under 
tiden. 

Ett par respondenter svarar på frågan "Hade du velat vara med i projektet vid ett tidigare 
stadium?": 

"Ja viljan kanske finns men sen är det ju.. Nej jag har inte haft tid, så det hade ju inte gått. 
Det skulle jag inte hunnit med i höstas. Jag hade så hög arbetsbelastning så det skulle jag inte 
hunnit med." 

"Jag hade inte haft kapacitet just då, för jag har varit ensam på den tjänsten där inne och haft 
en ganska tung arbetsbörda." 

Få respondenter kände till projektet förrän de blev involverade i utvärderingen. Det hade 
nämnts på en enhetsdag att det var något på gång, men inte mer än så. Den allmänna 
uppfattningen bland respondenterna är att övriga anställda inte har informerats i tillräcklig 
omfattning. På frågan om vad andra på arbetsplatsen har sagt om systemet, svarade en av 
respondenterna: 

"Inte någonting. Det är väl det som har varit det största... de har varit en sluten grupp där 
borta" 

I nuläget är de flesta informerade om att projektet ligger på is, men den informationen har de 
fått när de själva har pratat med projektledaren. 

Denna knapphändiga information har lett till att några av respondenterna missuppfattat sin 
roll i utvecklingen. En respondent trodde till exempel att utbildningen som hölls runt 
årsskiftet bara var det första av en rad möten: 

"Jag trodde vid mötet att det var en process som skulle fortgå ett antal möten framöver, att 
man skulle utveckla någonting.. att jag skulle vara en kugge som skulle vara med vid mötena 
framöver. Sedan försvann det och då lade man inte ner någon mer energi på det." 

En annan respondent trodde att utbildningen var en del i hennes tjänst och att systemet var 
färdigt: 

"Jag blev ju pekad på innan jag visste vad det var, jag trodde att det var en del i min 
utbildning för att lösa min tjänst. Så… 'Här ska vi ha ett nytt program så nu får du lära dig 
det'" 

Respondenterna efterfrågar i framtiden en större mängd information än vad som 
tillhandahållits hittills. Mest intresserade är de om projektet verkligen blir av. En av 
respondenterna efterfrågade här en mycket större tydlighet: 

"Ja, jag vill ju ha information om det här är nedlagt eller om det ligger vilande. Om det 
ligger vilande så vill jag ha en tydlighet att då ska vi passa på medan det är vilande att utse 
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någon från varje funktion som verkligen tittar på hur de vill ha det. Om projektet är nedlagt 
då ska det vara tydligt och då vill jag också ha rapporterat vad som händer med pengarna." 

Respondenten som befinner sig på en annan enhet än de övriga ville framförallt att 
informationen skulle komma från ledningen på transport- och specialflygenheten istället för, 
som var fallet för denna respondent, genom konsultfirman. 

Samtliga vill veta om projektet kommer att fortsätta. Anledningen kan bero på en vilja att 
medverka eller att de vill kunna koncentrera sig på andra arbetsuppgifter framöver. Den stora 
osäkerheten påverkar troligtvis användarna negativt i deras syn och vilja att medverka. Denna 
osäkerhet har funnits under hela projektet. 

Inför framtiden är respondenternas bild relativt samlad. Samtliga fick frågan: "Tror du att det 
kommer avsättas arbetstid för att utvärdera systemet?". Svaren blev direkt nej eller att de inte 
trodde att så skulle ske. 

"Nej. Tveksam" 
"Nä [lite uppgivet]" 
"Det verkar ju inte som det…" 

Dock finns det en liten skillnad mellan de som har en chefsroll och de övriga. De i 
chefsposition ansåg att det behövdes en drivande person som kunde motivera systemets 
betydelse. Två exempel: 

"Det måste vara någon som är stark och säger att 'Nu ska vi använda det här' och plockar 
bort allt annat." 

"...kanske någon annan som har lite mer driv i det här och verkligen går mot respektive chef 
och säger att 'nu måste vi avsätta tid för att titta på det här så att vi kommer vidare'." 

Bland icke-chefer fanns det en lite annan uppfattning om vad som skulle behövas: tid och 
pengar. En respondent svarade på följande vis: 

"Vi lever i en verksamhet där det finns resurser i form av människor och pengar och de här 
resurserna är idag gravt överbelastade med verksamhet. [...] Och vi lever också i en koncern 
där vi har grava ekonomiska problem."  

En annan respondent hade en liknande, fastän något dystrare uppfattning: 

"I dagsläget tror jag inte det, men [skrattar] om man ser på ekonomi och allting.. allting 
rasar. Nä, jag tror inte det blir någonting av detta, men det är bara min tanke" 

Sammanfattningsvis är den allmänna uppfattningen att projektets framtid är beroende både av 
tid, pengar samt engagemang hos den som leder projektet. I det nuvarande läget när projektet 
är vilande är engagemanget hos användarna lågt. Uppfattningen är att alla har fullt upp med 
övriga arbetsuppgifter och om det inte avdelas arbetstid specifikt för projektet så kommer man 
inte att hinna med att utvärdera. En stark drivkraft hos projektledaren anses kunna få projektet 
levande igen. 
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4.2 Ansvarskänsla och involvering 
Ingen av respondenterna har känt något ansvar för projektet under utvecklingsskedet. I 
nuläget finns det heller inget uttryck för ansvarskänsla, förutom när det gäller det ekonomiska. 
Respondenten ifråga har en chefsposition: 

"Ja, jag känner ett ansvar för att det tas ett relevant beslut. Antingen så går man vidare när 
man är så nära målsnöret och ser till att det här blir bra, eller också vill jag ha reda på 
varför man avbryter det. [...] Då vill jag veta vem som har initierat det här och lagt ut x tusen 
eller vad det nu var och sedan bara avbryter det" 

En av respondenterna fick frågan: "Känner du något ansvar idag?": 

"Nä, totalt oansvarig" 

Gällande om de i framtiden tror att de kommer känna något ansvar för systemet svarar de 
flesta jakande, förutsatt att de kommer arbeta med systemet och att det verkligen tas i bruk. 
Några av dem nämner även att de har ett större ansvar på grund av deras arbetsroll. 

Det verkar finnas en tendens till ökat ansvar beroende på tilldelad tid till att medverka. Deras 
bristande känsla för ansvar för systemet är starkt sammankopplat med den knapphändiga tid 
som de tilldelats för att utvärdera systemet. En respondent svarar på frågan "Så beroende på 
tilldelad arbetstid så hade du känt mer ansvar?": 

"Ja, precis. Absolut." 

Trots att systemet kommer användas av många andra på enheten när det väl satts i bruk så 
verkar inte det påverka respondenternas ansvarskänsla för systemet nämnvärt. 

"Ja jo.. Men jag tycker, får man inte information... Jag trodde ju fortfarande att det låg på 
internet, man vet knappt om man är med i det eller inte. Så kan jag känna litegrann."  

Flera andra respondenter ger ett liknande svar. De bekräftar att de har en viss form av ansvar 
för systemet, men menar att bristen på information och medverkan har gjort att de inte känner 
något ansvar i nuläget för systemet. En respondent svarar på frågan "Känner du något ansvar 
idag för systemet?": 

"Nä, jag gör faktiskt inte det. Då skulle det, tycker jag, gjorts på ett annat vis. Då skulle det 
prioriterats av ledningen här. Att nu så ska vi antingen sjösätta det här eller bestämma att det 
inte är någonting för oss." 

Vi frågade även respondenterna om de tror att de i framtiden kommer känna något ansvar för 
systemet, resultatet pekar på att det mycket väl kan vara så, men det beror på hur projektet 
fortsätter. En respondent svarar på frågan "Tror du att du kommer känna något ansvar för 
systemet i framtiden?": 

"Ja, det beror ju på hur involverad man blir. Säg att man avsätter en dag i veckan på en 
sådan här grej, att 'Varje måndag XXX ska du sitta och göra samma jobb, men i det här 
(systemet)'.. Då känner man ju sig delaktig på ett annat vis... Och med det kommer, 
naturligtvis, ansvar" 

En respondent svarade dock att hon inte tror att hon kommer känna något ansvar framöver 
heller, eftersom hon inte tyckte att hon var delaktig i systemet över huvud taget: 
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"[Svarar innan frågan är färdig] Nej, det tror jag inte. Det känns som det är XXX 
(projektledarens) system. Ja, jag tycker det."  

Ett liknande svar kom från en annan respondent: 

"Det är väl det som har varit det största.. de har varit en sluten grupp där borta. Det är ingen 
som har velat ta åt sig allas synpunkter.. där har varit lite för mycket slutet, kan jag tänka 
mig" 

Sammanfattningsvis ser vi i svaren att användarna har en mycket låg ansvarskänsla för 
systemet, och att den känslan inte heller förändrats nämnvärt med tiden. Anledningen till att 
känslan är så låg är att användarna upplever att de tilldelats alltför lite tid att medverka i 
utvecklingen och att informationen om vad som händer i projektet varit mycket knapphändig. 

4.3 Användaren ser inte nyttan med systemet i de tidigare faserna 
Vi kan i vårt material inte se några tecken på att användarna inte ser poängen med att 
medverka i de tidigare faserna. Flera av respondenterna svarar dock när vi diskuterar deras 
inblandning i nuläget i projektet att deras medverkan inte spelar så stor roll eftersom det mesta 
av systemet redan är färdigbyggt. En respondent svarar enligt följande på frågan "Har man 
lyssnat på dina synpunkter eller era synpunkter?": 

"[paus] Min känsla är att man inte har gjort det, eftersom det har gått så långt i utvecklingen 
av det här. Det är den känsla jag har fått när jag har framfört vissa synpunkter nu till XXX 
att.. det skulle man ha gjort mycket tidigare."  

En annan respondent svarar på frågan "Vad tror du att din medverkan kommer att få för 
betydelse?": 

"Jag tror ju att det är svårare ju längre projektet går att ändra. Vi är så många här, många 
olika verksamheter på staben och här, så det kanske är svårt att.. Det är väldigt tungrott att 
göra förändringar." 

Vi har fått känslan när vi pratat med respondenterna att de är av uppfattningen att projektet är 
så långt framskridet är det nästan är försent att komma med förändringar nu. Dock anser 
många att deras framtida roll skulle vara viktig om arbetet med systemet fortsatte och om de 
gavs tid att medverka. Andra svar på samma fråga: 

"Ja, då kan det ju få en viss betydelse, eftersom vi ändå är ganska få människor som i så fall.. 
då borde ju varje persons åsikt ha betydelse" 
"Ja det tror jag [Lång paus] eftersom jag tror att de inläggen jag har är viktiga för att det ska 
funka"  

Många av respondenterna var dock ganska tydliga med att påpeka att de främst var 
intresserade av att arbeta med de delar som de ansåg berörde dem själva mest. 

"Jag känner, det är liksom inte hela systemet, det är vår bit som har med underhåll att göra, i 
sådana fall. Där var ju personalplaneringen och sånt med och det vill jag ju inte hålla på 
med, det är ju inte mina arbetsuppgifter." 

"Då hade jag kanske börjat titta på det. Det som hade varit intressant för MIG. Inte hela 
projektet, men kanske vissa delar"  
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Ett par av respondenterna var mest tydliga med att de önskade att informationen som var 
relevant för dem fanns tillgänglig och att arbetet med det tekniska eller hur systemet ska 
användas, helst skulle skötas av någon annan. 

"Det intresserar inte mig. [...] bara jag kan få vara med och påverka innehållet i det. Det 
måste finnas med att [...] ser ut så, sen hur det ser ut är helt ointressant, bara det finns med." 

Eftersom respondenterna inte medverkat något nämnvärt under utvecklingen av systemet kan 
vi inte se någon koppling mellan deras medverkan och hur systemet påverkar deras vardagliga 
arbete. Det står dock klart att de i framtiden helst arbetar med de delar av systemet som 
påverkar deras egna arbetsuppgifter mest. 

4.4 Vana att medverka 
Det har inte visat sig finnas någon skillnad mellan civil och militär personal vad avser 
möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation. Det finns inga civila som är chefer, men det 
finns både chefer och icke-chefer bland officerarna. Oavsett om de har en chefsroll eller inte 
anser sig respondenterna ha stora möjligheter att förändra sina arbetsuppgifter och när de har 
velat byta befattning eller få andra uppgifter så har de fått gehör för sina önskemål. 

"Nej, jag har nog kunnat påverka det rätt bra det som jag har hållit på med" 

"Ja, det tycker jag väl att jag har ganska stora möjligheter och påverka. Det tycker jag." 

När det gäller vana att medverka i andra systemutvecklingsprojekt har respondenterna ingen 
eller liten erfarenhet. I ett fall hade respondenten medverkat i en scenariobaserad workshop, 
vilket uppfattades som positivt. Flertalet av respondenterna har inte uttryckt någon önskan att 
få vara med tidigare i projektet, men de i chefsposition såg en fördel av att vara med tidigare - 
dock visste de inte varför eller hur det skulle ske. 

Två av respondenterna har ganska stor erfarenhet av tidigare arbete i projekt, och deras 
inställning totalt sett skiljer sig en del från de som saknar erfarenhet av projektarbete. Dessa 
två respondenter var tydligare i sin kritik av vad som var bra eller dåligt i systemet och hade 
en klarare uppfattning om vad deras medverkan i projektet kunde ha för betydelse. 

4.5 Kultur  
Vi har under våra intervjuer inte funnit något som indikerar att folk skulle vara rädda för att 
förlora sina jobb eller få radikalt ändrade arbetsuppgifter på grund av det nya systemet. Av 
cirka åtta års erfarenhet från arbetsplatsen kan en av författarna säga att ingen bör känna sig 
hotad eller på annat sätt utsatt på grund av nya system. Kulturen på arbetsplatsen beskrivs 
enligt en av författarna som: 

"De anställda har genom åren inte varit föremål för uppsägning eller större nedskärningar. 
Trots turbulens inom Försvarsmakten med nedläggningar och nedskärningar står F 7 relativt 
säkert med tanke på den verksamhet som bedrivs. Transportflyg samt utbildning av utländska 
JAS-piloter är prioriterat och därför känner sig de anställda trygga i sin anställning." 

För att undersöka kulturen ställdes ett par frågor för att komma åt bakomliggande orsaker. 
"Vad har de andra på arbetsplatsen sagt om systemet?" 

"Inte någonting. [...] de har varit en sluten grupp där borta." 
"Nej det är ingen som pratar om det här." 
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"Man har ju inte hört någon säga något om det." 

Vi frågade en respondent om en tänkbar anledning till det. Respondenten tyckte att det var 
bäst att inte säga någonting till övriga på arbetsplatsen förrän det var klart och man kunde 
presentera en färdig lösning. Som en förklaring anfördes: 

"... folk tycker ju så förbannat mycket på den här enheten, utan att veta ett jota om någonting" 

Även på frågan om vad andra på arbetsplatsen säger om systemet i nuläget, svarar ett par 
respondenter: 

"Ingenting. Det pratas inte om det alls." 

"Om jag ska vara riktigt ärlig så vet de nog inte vad Asken innebär överhuvudtaget [skratt]" 

Dessa svar stämmer väl överens med vår egen uppfattning från arbetsplatsen, då flertalet av 
de som vi pratat med haft låg kunskap om Asken. Vi frågade även om hur de får information 
om vad som händer i projektet. Den allmänna bilden är att information inte har spridits den 
"korrekta" vägen, det vill säga genom officiella meddelanden från projektledningen. 
Respondenterna har fått information vid enhetsdagar eller när de själva har sökt upp 
projektledaren för att diskutera systemet. 

På frågan om vad de intervjuade trodde om vad andra på arbetsplatsen skulle säga om 
systemet när de väl sattes i bruk fanns det en stor enighet bland respondenterna att systemet 
knappast skulle välkomnas av flertalet på arbetsplatsen. En respondent svarade på frågan 
"Vad har du hört om systemet från folk i allmänhet?": 

"Ja, folk vet ju knappt att det finns och när det hör det så säger de 'Herregud, nu är det ännu 
ett sånt där jävla datasystem till' [flinar]. För tyvärr har det ju varit mycket så i 
Försvarsmakten. Man hittar på något väldigt snabbt och sedan rinner det ofta ut i sanden och 
blir något hemmagjort." 

Vid informella samtal med anställda på enheten har det framkommit att system som 
implementerats tidigare inte har fallit användarna i smaken helt och hållet. Respondenten från 
den tidigare frågan fortsätter sitt svar: 

"...Så finns det ju en viktig sak och det heter Palasso. Det är inte uppskattat av folk. Det 
betraktas som fullständigt förödande och det är det ju till viss del också..." 

Palasso är ett system för att rapportera in arbetstid från varje anställd. Systemet har ansetts 
svårt att använda och dessutom inte varit anpassat till de högst varierande arbetstider som är 
normalfallet på enheten. 

Respondenterna fick frågan "Vad tror du att din medverkan har för betydelse nu?". Två 
exempel: 

"[Skrattar] Nej det känns inte som att min medverkan har någon betydelse alls." 
"Jag tror inte att den har någon betydelse." 

Svaren kan verka förvånande eftersom användarna under sin utbildning i januari blev 
informerade om att deras synpunkter och åsikter skulle tas i beaktande och att deras 
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synpunkter var direkt avgörande för systemets driftsättning. Projektet lades dock på is ett par 
veckor efter utvärderingen och inget arbete har fortgått sedan dess.  

Kulturen är att information om nya system hålls på en låg nivå. Flera respondenter bekräftar 
detta genom att de inte har hört andra på arbetsplatsen prata om systemet. Tidigare system har 
inte blivit accepterade direkt, vilket återspeglas genom deras synpunkter om Palasso. 

4.6 Tyst kunskap 
Ingen av respondenterna anser att systemet på något sätt påverkat deras sätt att arbeta i 
nuläget. Vad det gäller framtiden är dock många positiva och tror att systemet på sikt kan göra 
deras arbete enklare. De tror även att det nya systemet blir säkrare än nuvarande arbetssätt, 
eftersom de inte längre behöver genomföra förändringar på flera olika ställen, eller i många 
olika dokument. En respondent svarar på frågan "Hur tror du att systemet kan påverka dina 
arbetsuppgifter?": 

"Det kommer påverka allt i mina arbetsuppgifter. Vi sitter idag i… Vi har begärt att få flera 
skärmar eftersom vi måste ha flera excel-ark uppe samtidigt[...] Och felmarginalerna är ju 
enorma, så det skulle ha en jättestor påverkan." 

Respondenterna gissar även att systemet i hög grad har anpassats för att passa deras 
nuvarande arbetssätt, trots att de inte medverkat i processen i någon större grad. Som 
motivering nämner nästan alla att projektledaren är väl förtrogen med hur de arbetar, och de 
gissar att han har sett till att systemet därför anpassats efter hur de jobbar: 

"Ja, det kanske det har gjort för vi har ju ett excel-ark idag med underhåll och flygplan som vi 
lägger in, planerar, C-checkar och B-checkar. Och dem mejlar jag ju till XXX 
(projektledaren) som har lett det här projektet och det är möjligt, han har väl tittat på det då, 
vad vi har för behov." 

"Det skulle jag ju kunna tro. Nu vet jag ju inte detta, men jag skulle ju tro det eftersom 
XXX(projektledaren) har varit med i det hela. Så borde det varit lite tänk på det här.. eftersom 
han också håller på med det.. " 

Respondenternas syn på framtiden är överlag positiv, dock är de ganska osäkra i sina svar och 
ger inga klara åsikter huruvida systemet passar dem eller inte. En respondent svarar: 

"Nä, jag tror att det tar tid.. det har jag märkt bland flera program. Det kommer att ta tid 
innan man lär sig systemet. För det har väl alltid sina grodor... systemen. Det är ju inte helt 
felfritt när det kommer ut heller." 

Sammanfattningsvis vet respondenterna inte direkt hur systemet kommer att påverka dem i 
framtiden. De anser dock att det i framtiden kan komma att ha en stor inverkan på deras sätt 
att arbeta och fungera som ett stöd för dem. De har även en tilltro till att deras arbetssätt tagits 
i beaktandet vid framtagningen av det nya systemet eftersom projektledaren vet hur de 
arbetar. 
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5 Diskussion 

5.1 Resurser 
Om projektet hade innehållit regelbundna möten, så hade respondenterna sannolikt fått mer 
och tillförlitligare information. De hade inte behövt aktivt söka eller riskera att missa något 
annat informationstillfälle - formellt eller informellt. Dialogen mellan projektledare och 
användare blir även tydligare vid möten och förser i slutänden konsulterna med relevanta 
synpunkter. 

Att det råder brist på tid och pengar visar sig i respondenternas svar, men även önskan efter en 
stark drivkraft hos projektledaren. I de bistra ekonomiska tider som råder, med både 
neddragningar och besparingar i Försvarsmakten, kan det bli en kamp om medlen för olika 
projekt. Det är viktigt att både tid och resurser tilldelas för att uppnå verkligt samarbete 
(Bødker, Greenbaum & Kyng, 1991) och i det här fallet har pengarna lagts på konsulterna och 
tiden för medverkan har fått ske efter respektive användares möjligheter. Användare som inte 
får tid avsatt till utvärdering tenderar att bli passiva under utvecklingen (Bødker, Greenbaum 
& Kyng, 1991). Samma passivitet kan urskiljas bland våra respondenter. Vi tror att 
användarnas inställning till systemet hade vunnit på att allokera en viss mängd resurser för 
användarmedverkan. Enligt Bødker, Greenbaum och Kyng (1991) kan det leda till mer 
kontinuerligt arbete och medverkan från användarnas sida. Projektledarens roll anses viktig, 
vilket vi tror beror på flera anledningar. [1] Den personen har större möjlighet att begära 
resurser i form av tid och pengar [2] Användarna/respondenterna kommer från olika 
avdelningar och behöver någon som "tar tag" i saker och ting; bokar möten, motiverar både 
användare och högre chefer. Eklund (2002) anser att dessa aktiviteter är grundläggande för 
projektledaren. [3] När projektet inte går framåt eller möts av motgångar är det projektledaren 
som får ta kritik för att ingenting händer. 

Det kan vara värt att notera att användarna sedan sommaren 2007 har haft möjligheten att 
testa systemet via internet. Så har dock inte skett vilket vi tror beror på att användarna saknat 
tid till att utvärdera samt att de inte har fått informationen att systemet finns tillgängligt. Ingen 
av respondenterna under våra intervjuer indikerade överhuvudtaget att de känt till att denna 
möjlighet fanns. Vidare är internetåtkomsten på enheten starkt begränsad, och användaren 
måste förflytta sig till speciella datorer för att ta del av denna tjänst. 

5.2 Ansvarskänsla och involvering. 
Användarna känner sig generellt sett inte alls ansvariga för systemet överhuvudtaget. Wagner 
och Piccoli (2007) menar att användare som involveras i systemarbetet känner ett större 
ansvar för systemet . Användarna i det här fallet har i mycket liten grad varit involverade i 
utvecklingen, vilket har medfört att deras känsla av ansvar är mycket låg. Avsaknaden av 
information har också påverkat respondenterna, vi tror att bristen på information har lett till 
att användarna inte ser sig som nödvändiga för projektet vilket även lett till att deras 
ansvarskänsla för projektet påverkats negativt. 

Ett par av respondenterna upplevde även att projektet varit slutet inom en mindre grupp och 
att deras medverkan inte spelade någon roll. Upplever man inte att man är delaktig eller viktig 
för projektet, känner man säkerligen inte heller något ansvar för detsamma. Däremot kände en 
respondent i chefsposition ett ekonomiskt ansvar ifall det inte skulle bli något av. Användare i 
chefsroller kan väntas känna större ansvar för ett systems utveckling (Wilson et al., 1997). 
Likaså uttryckte flera respondenter att med ökad tid skulle ansvarskänslan öka markant. 
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McGill (2004) menar att användare som känner ansvar för ett system också blir mer måna om 
att systemet ska bli lyckat. Användarnas inställning till att medverka i utvecklingen bör därför 
även påverkas positivt, eftersom de är engagerade i att bidra till ett väl fungerande system. 

5.3 Användaren ser inte nyttan med systemet i de tidigare faserna 
Användarnas brist på medverkan och information har lett till att de har svårt att se vad de kan 
bidra med, dock anser vi ej att vi funnit något i vårt material som kan stödja eller motsäga 
Wagners och Newells (2007) uppfattning om att användaren har svårt att motivera sig tidigt i 
systemutvecklingsprojekt. Eftersom användarna i den här undersökningen inte haft 
möjligheten att medverka i någon större utsträckning under utvecklingsprocessen har vi inte 
funnit några bevis som varken stöder eller motsäger den tesen. Vårt resultat visar att 
användarna i de flesta fall inte haft någon önskan att medverka tidigare i projektet, men det 
beror till största del på brist på tid och att de saknat information om vad deras medverkan 
kunnat ha för betydelse för projektet. 

Dock kan deras brist på medverkan tidigt i projektet påverkat deras inställning till att 
medverka i nuläget. Flera respondenter svarar att mycket av systemet redan är färdigt och att 
de därför inte ser någon större mening med att medverka i någon utveckling, eftersom det 
redan är försent. Vi tror att om användarna inkluderats redan från starten i utvecklingen på det 
sätt som Greenbaum och Kyng (1991) förespråkar, skulle den åsikten inte framförts, eftersom 
användarna då kontinuerligt skulle involverats i arbetet och framtagningen av systemet. 

De anser sig dock ha en viktig roll i projektet och att deras åsikter och synpunkter skulle spela 
stor roll vid eventuell framtida utveckling av systemet. Att de känner sig viktiga för systemets 
fortsatta utveckling gissar vi beror på den roll de skulle ha i systemet om det väl tas i bruk. En 
av respondenterna nämner till exempel vid ett par tillfällen under sin intervju att hon indirekt 
har ett ansvar för att planera för cirka 80 personer inom organisationen och att systemet, om 
det tas i bruk, skulle vara verktyget för att genomföra den planeringen. Deras framtida 
medverkan är dock mest intressant för de områden inom systemet där de har en personlig 
involvering och där deras arbetsuppgifter är viktiga. Wagner och Newell (2007) anser att 
användarna enbart bör involveras inom de områden där deras arbetsuppgifter är relevanta 
eftersom de annars inte har den motivation som krävs för att medverka, vi kan se en liknande 
koppling i vår analys. 

5.4 Vana att medverka 
Ett av våra syften är att undersöka om det finns någon skillnad mellan civilt och militärt 
anställda i deras möjlighet att påverka. Resultatet visade inte på några tydliga skillnader, 
vilket bedöms bero på den långa tradition av samverkan som rått på enheten. Under lång tid 
har det administrativa arbetet främst skötts av civilt anställda, medan den militära personalen 
har genomfört flygningar. Efter flera decennier råder det stark och nära samverkan mellan 
personalkategorierna, vilket avspeglas i intervjusvaren där vi inte kunde hitta några tecken på 
skillnader. 

Det kan ses som något förvånande att de tycker sig ha så pass stor möjlighet att påverka sitt 
arbetsförfarande eftersom flygvapnet och försvarsmakten i allmänhet ses som strikt 
hierarkiska organisationer. Vi kunde heller inte urskilja några skillnader i hur civila eller 
militära respondenter kunde påverka sina arbetsuppgifter. De tyckte alla att de hade en stor 
möjlighet att påverka dem. Denna möjlighet till påverkan i projektet borde även stödjas av 
den lagstiftning som finns. Den stora vana som arbetstagare har att påverka sitt arbete 
(Gulliksen, Lantz & Boivie, 1999) ser vi dock inga tydliga tecken på när det gäller just det här 
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projektet, eller för den del respondenternas erfarenhet från tidigare projekt. Fackförbund har 
för övrigt stort inflytande på de anställdas arbetssituation på enheten, och en av författarna har 
erfarenhet av fackliga förhandlingar mellan arbetsgivare och fackrepresentanter som har lett 
till arbetstidsregler och begränsningar. 

Vi tror att respondenternas brist på erfarenhet av medverkan i andra systemutvecklingsprojekt 
gör att de har svårt att se varför eller hur deras medverkan kan vara till nytta i den tidiga fasen 
av systemutvecklingsprojekt. De respondenter som tidigare deltagit i andra projekt visade på 
ett ökat självförtroende. Deras svar var ofta mer precisa och de hade en klarare bild av vad 
deras medverkan skulle kunna betyda. Detta stämmer till viss del med vad Wilson et al. 
(1997) kom fram till; bland annat att användare utan tidigare medverkan hade bristande 
självförtroende. Dock fann vi ingen koppling till att användare som inte deltagit tidigare 
skulle ha motiv till att delta på grund av missnöje med tidigare implementerade system. Vi har 
funnit att det finns ett stort missnöje mot tidigare system som implementerats, till exempel 
tidsrapporteringssystemet Palasso, men respondenternas inställning till att medverka på grund 
av missnöje mot detta tidigare system har inte påverkats. Detta resultat skiljer sig mot Wilson 
et al. (1997) resultat som visade att användare kunde vara positivt inställda till att medverka 
på grund av missnöje med tidigare system som implementerats. Användarna hade kanske 
behövt viss utbildning i att medverka, eftersom flera av våra respondenter har kommit in sent 
i projektet och dessutom saknar erfarenhet. Detta stämmer med Wilson et al. (1997) resultat 
som säger att användare bör utbildas vid medverkan i systemutvecklingsprojekt. Hade 
användarna informerats om vad deras medverkan skulle ha för betydelse för projektet, skulle 
de även säkert se en större mening med att medverka i arbetet och därigenom fått en 
positivare inställning till att medverka. 

5.5 Kultur 
Kulturen på arbetsplatsen genomsyras av en stor skepsis mot nya system. Delvis på grund av 
tidigare försök att "förenkla" för den anställde, men även att hela delen med medverkan anses 
som ett spel för gallerierna. Ledningen talar om medverkan, men ingen har fått arbetstid för 
att verkligen sätta sig in i projektet och vara delaktig. Bødker, Greenbaum och Kyng (1991) 
hävdar att om inte tid tilldelas anställda kan deras tro på att de kan påverka designprocessen 
påverkas negativt. 

Med tanke på att systemet kommer att underlätta för alla parter och vara ett dagligt stöd i 
arbetet för flera är det anmärkningsvärt att användarna har en passiv eller ibland negativ syn 
på systemet och dess utveckling. Det har även visat sig att systemet diskuterats i mycket liten 
grad på arbetsplatsen, varken mellan de som medverkat i slutfasen eller mellan resterande 
anställda. Orsaken till detta kan vara den sparsamma information som användarna fått ta del 
av, samt att många på enheten har en negativ syn på tidigare system som implementerats. 
Hade tidigare erfarenheter av system varit positiva för användarna, hade de säkert sett fram 
emot nya system på ett annat sätt och därigenom pratat om det i större utsträckning. 

Kanske ligger det i kulturen att informationsspridningen har varit så begränsad. Information 
har endast spridits inom utvecklingsgruppen (chefer, konsulter och ett par användare). Få 
anställda på enheten har känt till systemet och ännu färre har haft kunskap om dess syfte. 
Detta kan vara något som finns invävt i arbetsplatskulturen, att nya system hålls mer eller 
mindre hemliga för att undvika för stor inblandning från andra grupper. Det har kanske 
utvecklats en kultur av det här slaget som anses normal för arbetsplatsen? Bødker och 
Strandgaard Pedersen (1991) påstår att det kan förklara den jargong och de arbetsrutiner som 
finns på en arbetsplats. Däremot ser vi ingen koppling till att det skulle finnas konflikter inom 
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arbetsplatsen. Det skulle annars kunna motivera en begränsad informationsspridning (Wilson 
et al., 1997). 

5.6 Tyst kunskap 
Respondenternas vaga uppfattning om systemet i framtiden bedöms bero på flera faktorer. De 
har fått för lite information under projektets gång, för lite medverkan samt fel typ av frågor 
under den medverkan som skedde. Kujala (2003) menar att participatory design allmänt anses 
främja användarnas förståelse för systemet, vilket kan leda till ökad effektivitet samt att den 
tysta kunskapen kommer fram genom denna arbetsform (Greenbaum & Kyng, 1991). Vi ser i 
våra svar att respondenterna har en mycket oklar bild av hur systemet fungerar och huruvida 
det passar deras arbetsförfarande. Det finns därför anledning att tro att deras brist på 
användarmedverkan i det här fallet, lett till en bristande förståelse för systemet och att den 
tysta kunskapen inte har lyfts fram tillräckligt. Lyytinen (citerad i Greenbaum & Kyng, 1991) 
menar att om inte de verkliga användarna involveras i projektet, kan användarna få en negativ 
inställning eller inte vilja använda systemet på bästa sätt. I vårt fall har användaren varit 
kravspecifikationen och den tysta kunskapen har därför inte tagits tillvara på bästa sätt. De 
mindre vana användarna tenderar att luta sig mot projektledaren när det gäller den tysta 
kunskapen. Denna erfarenhet stöds däremot inte av någon teori och därför tar vi med oss det 
som en ny erfarenhet. 
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6 Slutsatser 
Problemformuleringen för uppsatsen är: Vilken inställning har användare till 
användarmedverkan i systemutvecklingsprojekt? 

För att få svar på vår problemformulering har vi genomfört en fallstudie inom en enhet i 
Försvarsmakten. Med hjälp av intervjuer, dokument, erfarenheter från utbildning samt 
informella samtal har vi kartlagt motivationsfaktorer som kan påverka användarnas inställning 
till användarmedverkan. Med utgångspunkt i fallstudiens syften har vi kommit fram till 
följande slutsatser: 

Faktorer de anser påverka inställningen. 

Vi identifierade ett antal motivationsfaktorer utifrån befintlig teori. Dessa faktorer användes 
för att skapa intervjufrågor. Materialet från intervjuerna samt övriga datakällor jämfördes med 
den teori som har använts. Likheter och skillnader lyftes fram i arbetet och diskuterades. 

Tid var den i huvudsak viktigaste aspekten när det gäller användarnas inställning till 
medverkan. Om tid ges till medverkan, utvecklas en känsla av ansvar, vilket gör att 
användarna gärna vill att systemet ska bli bra. Det bedöms dessutom göra dem positiva till 
medverkan. Andra viktiga faktorer var 1) information från projektledningen samt 2) att deras 
respektive medverkan handlade om den del av systemet som var relevant för dem. 

Hur användarnas inställning förändras under projektet. 

Intervjufrågorna delades in i tre tidsperioder för att låta respondenterna ge uttryck för 
eventuella skillnader över tiden. Svaren visade inte på någon tydlig skillnad vad gäller deras 
inställning. Dock trodde de att deras inställning kunde förändras i framtiden, beroende på hur 
mycket tid som skulle avsättas i projektet för respektive användare. 

Skillnader i inställning mellan civilt och militärt anställda. 

Undersökningen visade inga tecken på skillnader mellan civilt och militärt anställda. Skälet 
bedöms vara att de två kategorierna har funnits på enheten under lång tid och att skillnader i 
bakgrund, utbildning och arbetstidsregler inte påverkar den starka kultur som finns på 
arbetsplatsen. 

Svaret på vår problemformulering är att: Det beror på. Eftersom varje projekt är unikt i 
avseende på de personer som är involverade, tid till förfogande, projektledningens kunskap, 
erfarenhet hos användarna, och dessutom vilket syfte systemet kommer att ha är det en 
omöjlighet att ge ett generellt svar som gäller för alla systemutvecklingsprojekt. 

Vi har undersökt användarnas inställning under slutfasen i ett projekt och identifierat olika 
faktorer som kan påverka användarnas inställning i en eller annan riktning. Dessa faktorer 
skulle dock kunna leda till en annan inställning från användarna i ett annat projekt. 

Genom denna fallstudie bidrar vi till litteratur inom participatory design med en ökad 
förståelse för användares inställning till medverkan. Förutom att vi belyst teman ur litteraturen 
i mer detalj har vi även identifierat nya aspekter - framförallt vikten av informationsspridning. 
Vi hoppas att dessa insikter ska kunna vara användbara för såväl projektet som beskrivs i 
detta fall som andra projekt av liknande karaktär. 
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6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Då varje systemutvecklingsprojekt är unikt i sig skulle vi se det som mycket intressant om en 
liknande studie genomfördes i ett projekt där användarna redan från början haft en stark 
medverkan. En liknande undersökning skulle dessutom kunna vara ett sätt att validera om de 
faktorer vi identifierat är relevanta och möjligtvis identifiera ytterligare faktorer som kan 
anses påverka användarnas inställning. 
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Bilaga 1 Frågor 

Vilken är din arbetsuppgift/titel?     B  

Hur länge har du varit anställd på TSFE (Transportflygenheten)?     B   

Har din arbetssituation förändrats under de senaste åren?   B  

Vilka erfarenheter har du av att medverka i andra systemutvecklingsprojekt?     K, [Vana att 
medverka]   

I vilken grad har du möjlighet att påverka din arbetssituation i din anställning?     K , [Vana att 
medverka]   

    

Dåtid 
1. Vilken typ av information fick du från chefer/ledning om vad som händer i projektet?     S, 
[Kultur, Resurser]    

2. Har det avsatts arbetstid under projektet för att ni ska kunna utvärdera systemet?    K, 
[Resurser]  

3. Kände du något ansvar under utvecklingstiden för systemet?    F, [Ansvarskänsla och 
involvering]  

4. Hade du velat vara med i projektet vid ett tidigare stadium?     O/V, [Användaren ser inte 
nyttan med systemet i de tidigare faserna]   

5. Har du i något tidigare skede blivit tillfrågad om dina synpunkter?     K, [Ansvarskänsla 
och involvering, Vana att medverka]   

6. Vad tror du att din medverkan har haft för betydelse?     O/V, [Kultur, Användaren ser inte 
nyttan med systemet i de tidigare faserna]   

7. Har systemet under utvecklingen påverkat ditt arbetssätt?     E, [Tyst kunskap]  

8. Tror du att systemet har utvecklats med hänsyn till ditt nuvarande arbetssätt?     O, [Tyst 
kunskap, kultur]    

9. Vad var ditt första intryck av konsulterna?    S, [Kultur]  

10. Vad har andra på arbetsplatsen sagt om systemet?     S, [Kultur, Ansvarskänsla och 
involvering]    

11. Hur har det känts att ha varit en av de som fick i uppgift att utvärdera systemet?     S, 
[Ansvarskänsla och involvering, Kultur]   

  



 

Nutid   

1. Vilken typ av information får du i nuläget om vad som händer i projektet?     S, [Kultur, 
Resurser]    

2. Har du haft tid för att utvärdera systemet sedan årsskiftet?     O/V, [Resurser]  

3. Känner du något ansvar idag för systemet?    F, [Ansvarskänsla och involvering]   

4. Vill du vara med i projektet i dagsläget?     O, [Ansvarskänsla och involvering]  

5. Har du blivit tillfrågad om dina synpunkter sedan utbildningen i januari?     K, 
[Ansvarskänsla och involvering]   

6. Vad tror du att din medverkan har för betydelse nu?     O/V, [Kultur, Användaren ser inte 
nyttan med systemet i de tidigare faserna]   

7. Påverkar systemet i nuläget ditt arbetssätt?     E, [Tyst kunskap]  

8. Anser du att systemet passar ditt nuvarande arbetssätt?     O/V, [Tyst kunskap]   

9. Vad är ditt intryck idag av konsulterna?     S, [Kultur]  

10. Vad säger de andra på arbetsplatsen om systemet i nuläget?     S, [Kultur, Ansvarskänsla 
och involvering]   

11. Hur känns det att vara en av dem som fått i uppgift att utvärdera systemet?     F, 
[Ansvarskänsla och involvering, Kultur]  

    

Framtid   

1. Hur vill du få information i framtiden om projektet?      S, [Kultur, Resurser]    

2. Tror du att det kommer avsättas arbetstid för att utvärdera systemet?     O, [Resurser]  

3. Tror du att du kommer känna något ansvar i framtiden för systemet?     F, [Ansvarskänsla 
och involvering]   

4. Önskar du jobba med projektet även i framtiden?     O, [Ansvarskänsla och involvering]  

5. Vill du bli tillfrågad om dina synpunkter framöver?     K, [Ansvarskänsla och involvering]   

6. Vad tror du att din medverkan kommer att få för betydelse?     O/V, [Kultur, Användaren 
ser inte nyttan med systemet i de tidigare faserna]   

7. Hur tror du att systemet kan påverka dina arbetsuppgifter?     O/V, [Tyst kunskap, Kultur]   

8. Tror du att systemet kommer passa ditt nuvarande arbetssätt?     E, [Tyst kunskap]  



 

9. Hur vill du att konsulten ska medverka framöver?     O, [Kultur]  

10. Vad tror du att andra på arbetsplatsen kommer säga om systemet?     S, [Kultur, 
Ansvarskänsla och involvering]     

11. Tror du känslan du har i nuläget kring utvärderingen kommer att förändras framöver?     F, 
[Ansvarskänsla och involvering, Kultur]  



 

Bilaga 2 Principskiss 

 

 



 

Bilaga 3 Kravspecifikation 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

Bilaga 4 Mailinbjudan 
Från: Anders O Nyström  
Skickat: den 6 oktober 2006 12:06 
Till: Jan Larsson; Anders Mårtensson; Sören Persson; Monica Carlström; Carina 
Wikström; Rolf Nilsson; Håkan T Syrén; Michael Scander; Stefan Torstensson; 
Stefan Gustafsson; Anette Karlsson; anders.musikka@st.se 
Kopia: Bertil Höglund; Thomas Liberg; Jesper Bergling 
Ämne: Program för delleverans 1 
 
Program för delleverans 1 av FUM verktyg för verksamhetsplanering TpF  
 
Bakgrund  
V41 tisdag t.o.m. torsdag inleds den första fasen i provdriften av vår funktionsmodell "verktyg för 
verksamhetsplanering TpF. Anders Musikka (programmerare från Sjöland & Thyselius) kommer att vara på 
plats på TpF och kan  vid behov göra löpande ändringar och uppdateringar av programvaran (inom ramen för 
kravspecifikationen).  
 
Syfte och målsättningen med veckans verksamhet är:  
1.        Driftsätta funktionsmodellen (FUM)  
Frågor som vi bl.a. vill ha svar på:  
-        Fungerar applikationen på servern?  
-        Fungerar inloggning för roller/användare på avsett sätt?  
-        Fungerar administrationen av roller och rolltillhörigheter? 
  
2.        "Fylla på" FUM databas med grunddata  
Frågor som vi bl.a. vill ha svar på:  
-        Kan vi lägga in de data som vi behöver?  
-        Kan vi lägga in data på det sätt vi behöver?  
-        Kan vi komma åt den data som vi lagt in och på ett sätt som vi behöver?  
-        Förslag på förbättringar?  
 
3.        Genomföra en första funktionalitetstest av hela FUM  
Frågor som vi bl.a. vill ha svar på:  
-        Finns erforderliga "kopplingar" mellan "gåsen" – och "gässlingen" – nivån?  
-        Kan vi använda systemet?  
-        Ger systemet tillräckligt beslutsstöd inom ramen för kravspecen?  
-        Förslag på förbättringar?  
 
4.        Sammanfattning  
Frågor som vi bl.a. ska ta ställning till?  
-        Har applikationen en "tillräcklig nivå" för att vi ska kunna använda den i ett större 
försök på enheten (nästa fas)?  
-        Om inte, vad fattas?  
-        Behöver kravspecen uppdateras eller kan vi lägga fast den?  
         
Deltagare (tillika användargrupp steg 1)  
 
TpF Ledning/Stab  
Jan Larsson (Las)  
Anders Nyström (Nys)  
Anders Mårtensson (Måa)  



 

Sören Persson (Per)  
Michael Samuelsson (Sam)  
Monika Carlström (Mon)  
Carina Wikström (Cw)  
 
TpF-Div   
Rolf Nilsson (Nir) 
 
TpF-Komp  
Michael Scander  
 
Sjöland & Thyselius  
Anders Musikka  
 
Inbjudna  
Stefan Torstensson  
Stefan Gustafsson  
Anette Karlsson 
 
Preliminärt program: 
Dag Aktivitet Ansvarig Deltagare ur TpF 

 (del av tid) 
Anm 

Tisdag Igångsättning och 
grunddata nivå 1 
(nuvarande Gåsen) 
11.00-1630  
 
Samling TpF-
ordersal 1300 

Nys Las, Nys , Måa, Per 
och Anders 
Musikka (Muk), 
Mon, Cw 

Programvara för 
webbapplikationen 
behöver laddas in 
med stöd av 
representant från 
FMLOG Led/Tek 
(Anette Karlsson) 

Onsdag Samling TpF-
ordersal 
 0800 och 1300  
 
Grunddata 
+Gässlingen 
(DUC med fokus på 
div och komp)  
0730-1630  
Div fm  
Komp em  
Ev. 
funktionalitetstest 
av sammanhållet 
planeringsverktyg  
(kvällstjänst 
Muk/Sam) 

Nys/Sam Las, Måa, Per, 
Muk,Sam, Nir, Syr, 
Mic, Mon, Cw 

Uppdatering av 
programvara för 
webbapplikationen 
behöver laddas in 
med stöd av 
representant från 
FMLOG Led/Tek 
(Anette Karlsson) 

Torsdag Samling TpF-
ordersal  0800 och 
1300  
Sammanhållen 
funktion (d.v.s vi 
testar hela systemet  
0730-1630 

Nys/Sam Las, Måa, Per, 
Muk, Sam, Syr, 
Mic, Mon 

Alla inblandade 
inbjudes till fika kl 
1000 på TpF 

 
Observera att deltagare i varje aktivitet inte behöver vara med hela tiden. Detaljprogram ges 
dagsvis.  
 
Mvh och trevlig helg!!  
Anders 


