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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Systemutveckling är ett av de områden som snabbt har etablerat sig på marknaden. Trots detta 
faktum har inte själva utvecklingsprocessen förändrats nämnvärt under åren som gått. Samma 
problem som fanns beskrivet i böcker från början av 90-talet cirkulerar fortfarande inom detta 
område.  
 
Vårt första möte med dessa problem var under en projektkurs där vi lärde oss hur en 
systemutvecklingsprocess går till. Vi märkte att en utvecklingsprocess är så mycket mer än att 
skriva kod och utföra testning, det innefattar även kontakt med kund och estimeringar av olika 
slag. Vi blev då nyfikna på om det fungerade på samma sätt ute på arbetsplatserna och om 
liknande problem även uppstår där.  
 
När det så småningom var dags att välja ämne till examensarbete märkte vi snabbt att varje 
spår vi kom in på lutade åt skillnader mellan kvinnor och män. Orsaken till detta berodde med 
all säkerhet på att vi har gått i en klass med enbart kvinnor. Vårt första val var ”Varför så få 
kvinnor väljer att söka datavetenskapliga utbildningar”. Detta ämne passade inte riktigt in 
inom ramen för datavetenskap, så efter många tankar och idéer kom vi fram till vårt slutgiltiga 
val d.v.s. ”Hanteringen av problemen inom systemutveckling är olika mellan kvinnor och 
män”.  
 
En orsak till att vi valde att vinkla utredningen mot ett genusperspektiv var att vi av egen 
erfarenhet hade anledning att tro att det fanns skillnader i hur kvinnor och män tar del i 
utvecklingsprocessen. Eftersom systemutveckling är ett yrke som ofta utförs i grupp, 
projektform, är det viktigt att tänka på de skillnader mellan gruppmedlemmarna som kan ha 
inverkan på gruppens funktion. Detta skriver Turid Birkenes och Annita Fjuk i sin artikel1:  
 

Co-operative work must be understood in relation to both context and 
participating actors. The participating actors may have significant 
points of difference from each other; as to nationality, gender, profes-
sional background, etc. This very often implies different ways of co-
operating and interacting, and may put different demands on design as 
well as on utility value of computer systems. (s. 75) 

  
Med detta menar de att grupper som består av olika typer av människor kan leda till att man 
får olika syn och krav på vad som ska utvecklas. Detta är något som vi har märkt vid flera 
tillfällen under vår utbildningstid. Vi som klass har alltid känt att vi arbetar annorlunda vid 
laborationer och projekt än vad killar på likvärdiga utbildningar gör.  
 

                                                
1Turid Birkenes, Annita Fjuk, 1994 
 



Kandidatarbete VT-02 ”Problem inom systemutveckling -  2015-05-19 
  Från ett genusperspektiv” 
 

 
Malin Nilsson, DUR 99 Blekinge Tekniska Högskola 
Sussi Ringström, DUR 99 

4 

1.2 Mål 
Problem finns inom alla områden, på alla arbetsplatser och inom de flesta yrkesgrupper. 
Problem inom systemutveckling är något som de flesta vet existerar, men det är ingen som 
direkt utrett varför dessa problem uppkommer och hur man ska hantera dessa.  
 
Många av de problem som uppstår inom systemutveckling kan leda till system som inte 
fungerar på rätt sätt. Det kan även leda till högre kostnader och missnöjda kunder som i sin tur 
leder till lägre inkomster. Det innebär alltså att man får en situation som ingen vinner något 
på. Målet med utredningen är att dels ta fram de vanligaste problem inom systemutveckling 
som finns på arbetsplatserna och dels att utreda om kvinnor och män hanterar dessa problem 
på olika sätt.  
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Kvinnor 

Män 

 
Hanteringen av  
problemen 

2. Problemområde 
 

Denna uppsats är tänkt att behandla problemen inom systemutveckling och på vilket sätt 
kvinnor respektive män hanterar dessa.  
 

2.1 Hypotes 
Vår hypotes med underfrågor är: 
 

”Hanteringen av problemen inom systemutveckling är olika  
mellan kvinnor och män.” 

 
• Vilka är de vanligaste problemen inom systemutveckling? 
• Hur hanterar kvinnor respektive män dessa problem? 
• Vilka skillnader anses finnas mellan kvinnor och män? 
 

Frågor som bidrar till vår bakgrund är: 
• Vad är genusforskning? 
• Vad är systemutveckling? 
• Vilka problem inom systemutveckling finns dokumenterade? 

 
Med ”problemen inom systemutveckling” menar vi ett problem som kan uppstå mellan t.ex. 
kund och leverantör/utvecklare eller problem som uppstår under utvecklingsarbetets gång.  
De problem som kommer att behandlas närmare i rapporten är kommunikationsproblem, dålig 
tidsplanering, bristande kundkontakt, problem som berör kravhantering och användbarhet 
kommer in för sent i utvecklingsprocessen. 
 
Med ”kvinnor och män” menar vi kvinnliga och manliga systemutvecklare som arbetar inom 
systemutveckling2. 
 
Med ”hantering” menar vi hur man arbetar för att lösa dessa problem. 
 
 Input    Output 
 

 

 

 

 

Figur 1 Beskrivning av input och output till hypotesen 

 

                                                
2 Se vidare i kapitel 4 
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2.2 Avgränsningar 
Utredningen tar inte upp hur systemutvecklingsmodeller fungerar utan vilka problem dessa 
avser lösa, och inte heller något programmeringsspråk har diskuterats. Utredningen tar inte 
upp hur en systemutvecklingsprocess går till i detalj och inte hur man löser de problem som 
kan uppstå. I slutsats och diskussion har vi avgränsat oss till de största problemen som tagits 
upp i såväl litteraturundersökningen som utredningen. 
 
Fyra företag är inblandade i utredningen, detta för att få en relativt stor population att dra 
slutsatser från.  
 

2.3 Målgrupp 
Utredningen riktar sig till personer som arbetar med eller utbildar sig inom systemutveckling 
och på så vis har intresse av vilka problem inom systemutveckling som kan uppstå.  
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3. Genus 
 

3.1 Vad är genusforskning? 
Genusforskning finns inom många olika områden och, som det sägs i rapporten 
Genusforskningens relevans, det är … ”numer ett samlande begrepp för ett omfattande och 
snabbt växande forskningsfält”3. (s. 7) 
 
Vad som är viktigt att påpeka är att genusforskning och jämställdhetsfrågor inte är samma 
sak.  
 
Genusforskningen kan ses ur många olika perspektiv menar Mörtberg4. Hon delar in dem i tre 
olika perspektiv, kvinnor och män i vardagslivet, maktrelationer mellan könen och 
kvinnoperspektivet.  
 
Med kvinnor och män i vardagslivet menar Mörtberg hur vi formas till kvinnor och män. Våra 
identiteter ändras hela tiden beroende på nya erfarenheter och upplevelser, samt vilken 
innebörd dessa har för omgivningen. Det är alltså inte bara kön som avgör våra identiteter, 
utan det är många andra faktorer som spelar roll, som till exempel ålder, klass, ras och livsstil.  
 
Med maktrelationer menar Mörtberg utforskandet av könsmaktsystem. ”Här formuleras t ex 
teorier om fragmenterade subjekt, analyser av makt/vetande, problematiseringar av sociala 
konstruktioner, diskursanalyser5 och dekonstruktioner av begreppsystem.” (s. 55)  
 
I kvinnoperspektivet sätts kvinnan i centrum, menar Mörtberg, och detta i sin tur har medfört 
uppvärderingar av kvinnors erfarenheter, kunskaper och förmågor som anskaffats i yrkes- och 
familjelivet. Vidare säger hon att man även har använt detta perspektiv i jämställdhets politik.   
 

3.2 Skillnader mellan kvinnor och män 

3.2.1 Uppmärksammad för sina sociala bedrifter 
Salminen – Karlsson6 menar i sin bok att man bör skilja på begreppen kvinna och 
gender/genus7. Vidare säger hon att genus ofta används för att beskriva speciella kännetecken 
hos kvinnor och att genus skapar skillnader mellan kvinnor och män som inte är naturliga, 
väsentliga eller biologiska. Hon menar att dessa skillnader är skapade genom ”doing8 not 
thinking”. D.v.s. genus eller könstillhörighet är något som måste läras och detta sker genom 
”doing”.  Ett typiskt exempel på ”doing” är vad Magnusson9 kallar ”socialt arbete”, det vill 
säga ta hand om sociala relationer och medarbetarnas välbefinnande på arbetsplatsen, både 

                                                
3 Forskningsrådens expertgrupp för genusforskningens integrering, 2000  
4 Christina Mörtberg, 2000 
5 Diskursiv – en tankeprocess som stegvis bygger upp en sammansatt kunskap 
6 Minna Salminen – Karlsson, 1999 
7 Gender kommer fortsättningsvis skrivas som genus. 
8 Med ”doing” menar vi att man lär sig sin könstillhörighet genom att göra köns typiska aktiviteter. 
9 Minna Salminen – Karlsson, 1999 
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psykologiskt och praktiskt. Kvinnor är bra lyssnare och ser till att arbetsmiljön är trevlig. 
Kvinnorna blir uppmärksammade för sina sociala bedrifter och inte för sin kompetens.   

3.2.2 Biologiska faktorer 
Moir och Jessel10 menar i sin bok däremot att skillnader hos kvinnor och män framför allt 
beror på biologiska faktorer snarare än sociologiska. De säger att ”Skillnaderna i 
hjärnstruktur, och de därav följande skillnaderna i förmågor, gör män och kvinnor benägna att 
lösa problem på olika sätt”. (s. 57) De säger även att män är intresserade av saker, teorier och 
makt medan kvinnor inriktar sig mer på människor och relationer mellan dessa och på 
moraliska värden.  

3.2.3 Beror på uppfostran 
Visst är kvinnor och män olika, det går inte att förneka, men vad som vore bättre är att dra 
nytta av dessa skillnader. Moir och Jessel menar att ”En kvinnas starka fantasiförmåga kan 
lösa svårbearbetade problem – både yrkesmässiga och husliga …” (s. 15), men likväl finns det 
inte så många kvinnor inom problemlösande yrken. Vad beror detta på? Många menar att 
flickor och pojkar uppfostras olika och får på så vis redan från barnsben inmatat vad som är 
lämpligt för en kvinna respektive en man att syssla med. Webster11 anser att en orsak till att 
det är så få kvinnor inom det datavetenskapliga området kan bero på attityder hos anställarna, 
olämpligheten hos kvinnors kvalifikationer och kvinnornas omedvetenhet om de möjligheter 
som finns tillgängliga. Vidare menar hon att många kvinnor avstår från att söka sig till 
tekniska yrken på grund av det höga personliga priset man får betala när man påbörjar ett 
sådant yrke. Faktorer som fientlighet hos manliga kolleger, obekväma relationer med vänner 
och familj och ambivalenta känslor angående kvinnligt och manligt är något som spelar in.   

3.2.4 Kvinnliga och manliga drag 
Det finns många olika definitioner på kvinnliga och manliga drag. Moir och Jessel menar att 
typiska kvinnliga drag är deras minne, list, föreställning, medkänsla, tålamod och ordning. De 
menar att män däremot har en bättre spatial förmåga än kvinnor, och att de har en förmåga att 
se mönster och abstrakta relationer tydligt. De ansåg också att kvinnor hade lättare för att tyda 
skillnader i ansiktsuttryck och beteende hos människor. 
Birkenes och Fjuk12 ansåg att värden som omvårdnad, intimitet, consensus sökande, och 
människa dator interaktion ofta faller under rubriken kvinnligt, medan värden som oberoende, 
mål orientering, effektivitet och produktivitet faller under rubriken manligt.  
Grundy13 säger att kvinnor är mer vårdande och omhändertagande medan män är mer 
tävlingsinriktade och hanterar problematiska situationer med aggressivitet snarare än med 
förhandling, som kvinnor med all säkerhet skulle använda sig av. Birkenes och Fjuk håller 
med om detta och säger att kvinnor, i konflikt situationer, betonar färdigheter som är 
relaterade till förhandling, mångsidigt tänkande, consensus sökande och agerande inom ett 
vinnare till vinnare perspektiv. Vidare säger de att dessa egenskaper är motsatsen till den 
tekniska rationaliteten som tenderar att lösa problem genom konfrontationer, 
händelseorientering, korttidslösningar och en vinnare till förlorare infallsvinkel. De säger 
även att vinnare till förlorare infallsvinkeln sägs vara relaterad till mäns strävan efter 
oberoende och status. Denna infallsvinkel kan vara bra vid problem som kräver en snabb 
                                                
10 Anne Moir, David Jessel, 1994 
11 Juliet Webster, 1996 
12 Turid Birkenes, Annita Fjuk, 1994 
13 Frances Grundy, 1996 
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lösning inom en viss tid, utan förhandlingar, men är inte på något vis det bästa 
tillvägagångssättet vid konflikt situationer som innefattar problemlösning och uppgörelser. 
Enligt Birkenes och Fjuk lägger vinnare till vinnare infallsvinkeln vikten på människa till 
människa relationen, d.v.s. vilka konsekvenser en viss händelse har på människor. Denna 
vinkel skapar det bästa av situationen och leder till nödvändiga ändringar.  
Vidare säger de att de omvårdande kvalitéerna en människa har spelar stor roll vid 
hanterandet av konfliktsituationer. Både kvinnor och män har dessa kvalitéer, men kvinnor till 
en större utsträckning än män. De säger även att de kvalitéer som är anknutna till den tekniska 
rationaliteten är viktiga vid andra problemsituationer. Dessa kvalitéer är mer rådande hos män 
än hos kvinnor. Båda tillvägagångssätt är viktiga vid konfliktlösning, och för samarbete, men 
eftersom vinnare till vinnare infallsvinkeln leder till de nödvändiga ändringarna är det viktigt 
att bemöta dessa konflikter ur det kvinnliga perspektivet.  

3.2.5 Relaterar olika till datorteknologin     
Enligt Birkenes och Fjuk har forskning visat att kvinnor och män vanligtvis relaterar på olika 
sätt till datorteknologin, och att användandet ofta är väldigt olikt. Kvinnor tenderar att 
understryka användbarheten, nyttan, det vill säga tekniken är primärt ett verktyg, medan män 
ofta är intresserade av tekniken som sådan. 
Detta håller Allwood14  med om, och påpekar betydelsen av gruppens sammansättning i ett 
projekt i sin bok. Där säger han att det är viktigt med en ordentlig kvinnlig medverkan i 
projektgrupper eftersom ”… kvinnor ofta är mer inriktade på mänskliga behov än på datorns 
tekniska prestanda”.(s.117) Med detta menar han att båda dessa egenskaper är viktiga i en 
projektgrupp. Därför är det viktigt att projektledaren kan kommunicera och få kontakt med 
människor och grupper på ett bra sätt, vilket innebär att denna roll skulle vara lämplig för 
kvinnor, om man ser till tidigare nämnda kvinnliga egenskaper. 
Birkenes och Fjuk säger att forskning har visat att kvinnor till mycket större utsträckning än 
män föredrar att samarbeta i grupp istället för att arbeta individuellt.    
 

 

                                                
14 Carl-Martin Allwood, 1998 
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4. Problem inom systemutveckling 
 

4.1 Vad är systemutveckling? 
Enligt Stoltz15 avses systemutveckling de aktiviteter som utförs i anknytning till en 
verksamhet, med avsikt att göra en förändring av arbetsprocesserna och arbetsorganisationen 
inom verksamheten. Detta genom utveckling och införande av nya datorsystem. 
 
Vidare menar hon att man även kan säga att systemutveckling är ett arbete för att skapa ett 
informationssystem. Vad är då ett informationssystem? 
Enligt Andersen16 är information, upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden, och ett 
system, att det finns ett mönster (en ordning eller ett sammanhang). Ett system står i motsats 
till något som är oorganiserat. Han anser att ett informationssystem är ett system för 
insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information. 
 
När man arbetar inom systemutveckling arbetar man oftast i projekt (små eller stora grupper). 
Vanligtvis har man en kund man arbetar för eller så arbetar man för sitt företag. Man kan då 
arbeta som konsult eller som utvecklare.  
 
Enligt Pfleeger17 är det första steget i en utvecklingsprocess att ta reda på vad kunden vill ha 
och dokumentera kraven, d.v.s. skriva en kravspecifikation. Pfleeger säger vidare att ett krav 
är ett kännetecken för systemet eller en beskrivning av något som systemet kan utföra för att 
uppfylla syftet med systemet. Analysen är en process att bryta ner delarna till komponenter så 
att man bättre kan förstå dem. När väl kraven är kända och dokumenterade arbetar analytikern 
med designern för att skapa en systembeskrivning om vad systemet ska göra. Sedan arbetar 
designern med programmerare för att beskriva hur systemet ska fungera, så de enkelt kan 
programmera systemet. Sedan måste systemet testas. När man känner sig klar med systemet 
vänder man sig till kunden. Kunden får då testa systemet och se om det uppfyller kundens 
krav. Denna process är iterativ, det vill säga man går fram och tillbaka mellan de olika stegen 
beroende på vad som inträffar under processens gång. Får man till exempel ändring av krav 
från kunden måste man gå tillbaka och ändra i kravspecifikation och eventuellt i analys och 
design.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15Charlotte Stoltz - Informationen tagen från: www.ida.liu.se/~TDE136/slides/systemutvL8.ppt 
16 Erling S Andersen, 1994 
17 Shari Lawrence Pfleeger, 2001 
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4.2 Vilka är de vanligaste problemen inom systemutveckling? 

4.2.1 Bristande användbarhet 
Allwood tar upp i sin bok en del problem som kan uppstå vid systemutveckling. 
Ett problem är att man ofta inte tar del av forskningsresultaten. Många systemutvecklare tar 
för vana att inte ta del av forskningsresultaten inom människa dator interaktion. Detta i sin tur 
leder till att de inte har någon kännedom om de befintliga metoder som finns för att göra 
system användbara, eller möjligen inte ens förstår vikten av att göra det. 
 
Vidare säger Allwood att ett problem är att det fortfarande utvecklas datorsystem utan att man 
gjort klart för sig vilken användbarhetsnivå systemet skall ha. Om detta säger Pfleeger att man 
ofta utvecklar fel mjukvara funktioner eller fel användargränssnitt eftersom man inte riktigt 
vet vad kunden vill ha. För att undvika detta menar hon att man kan använda sig utav en 
prototyp under analysfasen för att förklara hur systemet är tänkt att fungera. 

4.2.2 Dålig tidsplanering 
Vidare säger han att dålig tidsplanering är ett annat problem som kan uppstå. ”Planerade 
tidsgränser hålls inte och projektet hamnar lätt i ett läge där vissa delar av ett projekt måste 
bantas ner” (s.112) anser han. Ofta drar man ner på tiden för aktiviteter som inte är så synliga, 
t ex kontakten med kunden eller utbildningen av användare. Ofta underskattas tiden det tar att 
förankra projektet och datoriseringen hos personalen. Pfleeger tar också upp ett antal risker 
och säger att man ofta har orealistiska scheman och budgetar. Lösningen på detta var enligt 
Pfleeger att man skulle utföra en genomgående estimering på tid och kostnader.  

4.2.3 Användarens medverkan  
Ett annat problem som Allwood tar upp är användarens medverkan. Det kan vara fel personer 
som är med i projektet från kundens sida. Det är inte de som är tänkta att använda systemet. 
Ofta, vid större projekt, saknar man möjlighet att låta alla inblandade användare aktivt delta i 
processen. 
 
Även planering och genomförande av utbildning sker för sent. Ofta ger man en allmän träning 
i systemets funktioner i stället för att träna på användarnas arbetsuppgifter. 

4.2.4 Ändring av krav  
Ändring av krav är en risk som Pfleeger tar upp. Hon menar att man måste ha en hög 
ändringströskel och stegvis utveckling, d.v.s. att man skjuter upp ändringar till senare tillskott, 
för att lösa detta.  
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4.3 Varför behövs systemutvecklingsmodeller? 
För att ta reda på varför man behöver systemutvecklingsmodeller har vi valt att studera vilka 
problem som modellerna avser lösa och på så vis få fram ytterligare problem som finns 
dokumenterade inom området. Genom att göra detta har vi fått en syn på hur problemen inom 
systemutveckling skulle kunna hanteras. 
 
Enligt Pfleeger används systemutvecklingsmodeller för att: 
• Gruppen skapar sig en allmän förståelse för aktiviteterna, resurserna och restriktionerna 

som är involverade. 
• Genom att skapa en modell blir det lättare för gruppen att hitta motsägelser, överflöd och 

försummelser i processen och dess beståndsdelar. När dessa problem är noterade och 
korrigerade blir processen effektivare och fokuserad på att bygga den slutgiltiga 
produkten. 

• Modellen ska reflektera målen i utvecklingen, som att bygga system med hög kvalitet, 
hitta fel tidigt i utvecklingen och nå begärd budget. 

• Varje process ska skräddarsys till den speciella situation som den ska användas i.  

4.3.1 UML’s och RUP’s mål 
4.3.1.1 UML (Unified Model Language)18 
Utvecklarna av UML menar att en modell för systemutveckling är lika viktig som en ritning 
vid bygget av en stor byggnad. En bra modell är väsentlig vid kommunikation mellan 
gruppmedlemmar och för att försäkra arkitektuell giltighet. Eftersom system blir mer och mer 
komplexa och svårare att förstå är det ännu viktigare att man har en modell som kan uppfylla 
de krav som ställs. Det finns många faktorer som bidrar till ett lyckat projekt, men en bra 
utvecklingsmodell är en viktig del.  
 
UML strävar efter att få tekniker som kan förbättra kvalitén och minska kostnader och 
marknadsföringstid. De vill även ha tekniker som kan hantera komplexiteten av system när de 
ökar i omfång och skala. De har även funnit behovet av att lösa återkommande arkitektur 
problem som fysisk distribution, samverkan, kopiering, säkerhet, lastfördelning och 
feltolerans.  
 
UML garanterar inget lyckat projekt, men de minskar den oavbrutna kostnaden för träning 
och införskaffandet av nya hjälpmedel när man byter projekt eller organisation. Detta medför 
att utvecklarna kan fokusera på leverans och att de har en paradigm för att åstadkomma detta.  
 
4.3.1.2 RUP (Rational Unified Process)19 
Oavbruten utveckling av kvalitativ mjukvara, levererad i tid och inom budget kräver mer än 
hjälteinsatser från de inblandade. Det kräver även sammanhållande teamwork, en gemensam 
förståelse för vad som ska utvecklas och användande av industrins bästa praxis. Det är därför 
viktigt med en flexibel, förutsägbar och upprepande process för att lyckas. 
 
Med RUP kan man skräddarsy sin process att uppfylla den specifika utvecklingsgruppens 
behov, detta genom att ge gruppen en anpassad vägkarta för en lyckad mjukvara utveckling.  

                                                
18 Informationen om UML är tagen från www.rational.com/media/uml/post.pdf 
19 Informationen om RUP är taget från www.rational.com/media/products/rup/D174F_RUP.pdf 
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Bättre grupp 
kommunikation 

Pålitligare system Förbättrad kvalité 
 

Kontroll över ut- 
vecklingsprocess 

Projektledaren ska  
ha bättre kontroll 

Minskade 
kostnader 

Mindre risker 

RUP talar för en gemensam vision och kultur genom hela utvecklingsorganisationen. Denna 
gemensamma process främjar gruppkommunikation, som är en kritisk faktor i alla projekt, 
vilket tillåter utvecklingsgrupperna att minska tiden för marknadsföring och samtidigt öka 
förutsägbarheten av mjukvaran som ska produceras.  
 
RUP strävar efter att: 
• Minska risker och öka förutsägbarhet i mjukvara utvecklingen 
• Ge projektledare kontroll över scheman och leveranser 
• Erbjuda konfigurerings möjligheter för att anpassa modellen efter hur projektgruppen 

arbetar 
•  Förbättra kommunikationen inom projektgruppen 
• Optimera användandet av UML 
  
4.3.1.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man se att systemutvecklingsmodellerna strävar efter att förbättra 
framför allt de kommunikationsproblem som kan uppstå mellan gruppmedlemmarna.  
Vår tolkning av de problem som uppmärksammats i anknytning till 
systemutvecklingsmodellerna är att det verkar finnas ett samband mellan dessa problem. 
Detta samband illustreras i figur 2. 
 
Vår förklaring till figuren är att bättre gruppkommunikation, förbättrar kvalitén som i sin tur 
medför pålitligare system. 
Förbättrad kommunikation kan även ge kontroll över utvecklingsprocessen som kan leda till 
minskade kostnader och mindre risker. Har sedan projektledaren bättre kontroll överlag kan 
detta leda till bättre kontroll över utvecklingsprocessen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Fri tolkning av samband mellan problem som modellerna avser lösa 
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5. Metod 
 

Rapporten består av två olika moment, dels en teoretisk litteraturundersökning som fungerar 
som bakgrund till vår utredning, och dels en kvalitativ intervjuundersökning. 
 

5.1 Bakgrund 
Genom att studera befintlig litteratur och forskarrapporter och Internet har vi fått en grundlig 
bas att stå på till vårt eget arbete. Den typ av litteratur vi har läst har främst berört ämnena 
systemutveckling, och genuspräglad litteratur som tagit upp kvinnor inom datavetenskapen. 
Forskarrapporterna har varit inom ämnet genusforskning. När vi sökt information på Internet 
har vi främst sökt information om de företag som vi har kontaktat samt modellernas mål.  
Vi har med andra ord fått svar på frågorna vad systemutveckling är och vilka problem inom 
detta område som redan finns dokumenterade, samt vad genusforskningen innebär för 
området. Egna reflektioner baseras framför allt på egna erfarenheter och på vår utbildning. 
 

5.2 Utförande 
Vi kontaktade fyra företag varav vi besökte två av dem och gjorde intervjuer i form av 
gruppdiskussioner. Vi skickade ut ett frågeformulär20 till övriga två företag via e-post.  
 
Intervjuerna utfördes gruppvis, kvinnor för sig och män för sig, detta för att få en diskussion 
kring ämnet. Personerna som intervjuades arbetade inom systemutveckling i någon form.  
 
Grupperna bestod av fyra kvinnor och fem män med olika ålder och bakgrund. Eftersom 
intervjuerna utfördes i grupp, benämner vi fortsättningsvis detta som gruppdiskussioner. 
Gruppdiskussionerna utfördes i Göteborg i Carlstedt Research & Technology’s 
konferenslokaler. Vi började med den manliga gruppen. Varje person fick först besvara 
frågorna på frågeformuläret individuellt. När detta var gjort utgick vi ifrån deras svar när vi 
diskuterade de olika frågorna. Diskussionerna spelades in på band så att vi skulle kunna 
återge vad som sades. Männen diskuterade i cirka en timme. Kvinnornas diskussion utfördes 
på samma sätt som männens, men diskussionen pågick i cirka en och en halv timme.  
 
Motivet till varför en gruppdiskussion var lämplig i detta fall var att vi trodde att dialogen 
skulle vara öppen eftersom alla som deltog kände varandra sedan tidigare. Detta visade sig 
vara rätt, eftersom stämningen i grupperna var kamratlig och öppen och alla sa vad de tyckte 
och tänkte.  
 
Vi skickade även ut frågeformulär till två andra företag för att få en större population att dra 
slutsatser ifrån. Dessa skickades ut med e-post till kontaktpersonerna på företagen som sedan i 
sin tur vidarebefordrade dessa till lämpliga personer.  
En del svar skickades via e-post medan de andra skickades via brev.  
De som deltog i gruppdiskussionerna svarade även på frågeformuläret, med dessa personer 
inräknat var det sammanlagt 19 personer som svarade på frågeformuläret. 

                                                
20 Se bilaga 1 
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5.2.1 Sammanställning av frågeformuläret 
När vi skulle sammanställa frågor till frågeformuläret utgick vi ifrån hypotesen och de 
frågeställningar vi hade för att få frågor som var väsentliga. Vi delade in frågorna i fyra 
avsnitt, kundkontakt, arbetssätt, problem under utvecklingsarbetet och personfrågor. 
Anledningen till att vi tog med frågor angående kundkontakt var att vi visste sedan den 
inledande litteraturundersökningen att det ofta uppstår problem mellan kund och utvecklare. 
Avsnittet om arbetssätt tog vi med för att kunna ställa frågor om skillnader mellan kvinnor 
och män, och för att kunna se om sättet man arbetade på kunde påverka på något vis. Problem 
under utvecklingsarbetet togs med för att vi skulle kunna svara på vår hypotes, samt för att se 
vilka problem som uppdagades. Personfrågor togs med för att se vilken bakgrund de olika 
deltagarna hade samt för att skilja på om de var man eller kvinna. 
 
Alla frågor var öppna frågor, detta mycket för att vi ville se om vi fick några helt nya svar 
som inte tagits upp tidigare i litteratur inom området. Vi ville också se om kvinnor och män 
uttryckte sig på olika sätt när de svarade på frågorna, vilket skulle vara omöjligt i ett 
frågeformulär med färdiga svarsalternativ.   
 
Till de deltagare som vi inte träffade personligen bifogade vi ett följebrev21 där vi beskrev 
vilka vi var och vad vi sysslade med. 
 

5.3 Bearbetning av insamlad data 

5.3.1 Bearbetning av gruppdiskussion 
Det första vi gjorde var att vi lyssnade på bandinspelningarna och skrev ner exakt vad som 
sades. Efter ett antal upprepningar av bandet sammanställde vi i löpande text vad som 
diskuterades.  
När detta var gjort tog vi ut de olika problemen som diskuterades, män för sig och kvinnor för 
sig. Vi kategoriserade dessa fenomen i olika kategorier det vill säga vi delade in de olika 
uttalandena i vad enbart kvinnor tyckte, vad enbart männen tyckte och vad både kvinnor och 
män tyckte för att se eventuella skillnader. Vi skrev ut detta i tabellform och beskrev sedan 
dels vilka slutsatser vi kunde dra från varje kategori och dels vilken slutsats vi kunde dra 
angående området som diskuterats.  
 
Vi gjorde på samma sätt när vi tog fram de olika skillnaderna mellan kvinnor och män. 

5.3.2 Bearbetning av frågeformulär 
Frågeformulären skickades via e-post till de berörda företagen, förutom till de företagen som 
vi besökte personligen. Det tog cirka tre veckor innan vi fick svar från alla tillfrågade 
personer. När vi fått svaren delade vi upp dessa i två grupper, kvinnor och män var för sig. Vi 
började med att gå igenom kvinnornas svar och kategoriserade dessa i kategorier som 
representerade vad de flesta hade svarat. Sedan gjorde vi på samma sätt för männen och 
slutligen jämförde vi kvinnornas med männens svar och tog ut de kategorier som var 
gemensamma för båda grupperna.  Detta gjorde vi för samtliga avsnitt i frågeformuläret. 
Resultatet sammanställdes i tabeller.  

                                                
21 Se bilaga 2 
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5.4 Urval 
Alla företag som deltog i utredningen godkände den information om respektive företag som 
nämns i rapporten. 
 
Företagen som kontaktades var: 

• CR&T – Carlstedt Research & Technology i Göteborg 
• Gatespace i Göteborg 
• EC-gruppen i Svängsta 
• SSAB i Oxelösund 

5.4.1 Företagen  
5.4.1.1 Carlstedt Research & Technology AB22 
Carlstedt Research & Technology (CR&T) medverkar i alla delar av en utvecklingsprocess, 
från analys och specifikation till implementering och verifiering, med tonvikt i de tidiga 
faserna.  
 
CR&T är ett riskkompetens bolag som är med och lägger grunden till nya företag och hjälper 
dessa att etablera sig på marknaden. 
 
De personer som deltog i gruppdiskussionerna var konsulter från CR&T.  
 
5.4.1.2 Gatespace23 
Gatespace är ett företag som erbjuder slutpunkt till slutpunkt produkter som tillåter 
servicetillhandahållarna och operatörerna att på ett säkert och tillförlitligt sätt hantera och 
försörja applikationer och tjänster. 
 
Gatespace kunder finns över hela världen, och några av deras samarbetspartners är Cisco, 
Sun, Ericsson, Telia och National Semiconductor. 
 
De personer som deltog i gruppdiskussionerna från Gatespace var systemutvecklare. 
 
5.4.1.3 SSAB24 
SSAB är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa. Koncernens stålrörelse har 
utvecklats framgångsrikt genom en medveten nischorientering.  
 
SSAB Oxelösund25 ingår i koncernen och är Nordens största tillverkare av grovplåt. Företaget 
är också världsledande inom specialområdet kylda stål.  
 
De personer vi kontaktade på företaget arbetar på avdelningen informationsteknik. 
Informationsteknik består av tre avsnitt: 
• Teknik som består av, PC, nätverk, nätdatorer och Internet-tjänster  
• Systemutveckling som består av, utveckling och förvaltning av system, huvudsakligen i 

Oracle-miljö 

                                                
22 Informationen om företaget är taget från www.crt.se 
23 Informationen om företaget är taget från www.gatespace.se 
24 Informationen om företaget är taget från www.ssab.se 
25 Informationen om företaget är taget från www.oxelosund.ssab.se 
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• Arkitektur som består av, säkerställande av att de får enhetliga begrepp, säkerställande att 
systemutveckling/förändringar sker enligt överenskomna riktlinjer i stadsplanen, att 
långsiktigt gå mot systemintegration via gemensamma databaser och skapa riktlinjer för 
en teknisk plattform som uppfyller SSAB: s krav 

 
5.4.1.4 EC-gruppen26 
EC-gruppen är ett högteknologiskt kunskapsföretag i IT-branschen. Deras verksamhet är 
utbildning, forskning och konsultverksamhet inom IT - datorkommunikation, mjukvara 
teknik, elektronikutveckling.  
 
De personer vi kontaktat på företaget jobbar med systemutveckling inom följande ramar: 
• Utveckling av system med objektorienterad teknik och C++  
• Utveckling av informationssystem för användning inom produktion, t ex kvalitets- och 

händelseuppföljningssystem  
• De har stor kompetens inom klient/server-tekniken  
• De har stor kompetens på flera databashanterare  

5.4.2 Urvalskriterier 
När vi valde företag strävade vi efter att hitta företag som hade likväl kvinnliga som manliga 
systemutvecklare anställda. Eftersom det finns så få kvinnliga systemutvecklare var dessa ofta 
i minoritet på arbetsplatserna, varför vi valde att begränsa antalet medverkande personer efter 
hur många kvinnor det fanns. Detta gjordes för att få ett jämnt fördelat underlag att dra våra 
slutsatser ifrån.  
 
Deltagarna i gruppdiskussionen varierade alla i ålder och bakgrund, vilket medförde att alla 
hade olika erfarenheter att tillägga.  
 
Vi kontaktade ett antal företag via e-post och telefon, varav endast två inte svarade på vår 
förfrågan.  
 
Vi har, när vi har försökt få deltagare från olika typer av företag, varit medvetna om att dessa 
personer inte kan representera ”mängdens” åsikter. Men att de i viss mån med sina olika 
bakgrunder, erfarenheter, tidigare anställningar och utbildningar kan representera olika 
synsätt. Vilka personer som sagt vad vid gruppdiskussionerna har för oss varit oväsentligt, 
varvid vi valt att utelämna personernas namn vid sammanfattningarna av 
gruppdiskussionerna, det viktiga har varit att få en så heltäckande bild som möjligt inom 
området. 

                                                
26 Informationen om företaget är taget från www.ec.se 
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6. Resultat av insamlad data 
 

6.1 Resultat av gruppdiskussioner 
Gruppdiskussionerna genomfördes i två grupper, på fyra respektive fem personer, där kvinnor 
var för sig och män var för sig.  
 
Till berörda parter utdelades ett frågeformulär27 med frågor som berörde kundkontakt, 
arbetssätt och problem under utvecklingsarbetet. Deltagarna fick sedan fylla i dessa innan 
diskussionen påbörjades. 

6.1.1 … har inte haft någon möjlighet att jobba med kvinnor 
Den första gruppen bestod av fem män i varierande ålder. De hade alla jobbat mellan 7-10 år 
inom systemutveckling men med olika bakgrund. Tre av männen arbetade som utvecklare på 
Gatespace och två av dem arbetade som konsulter på CR&T. 
 
6.1.1.1 Problem inom systemutveckling  
De började sin diskussion med att ta upp problemen inom systemutveckling. De var alla 
överens om att kommunikations problem mellan kund28 och utvecklare/konsult var ett 
återkommande problem. En av männen sa att ”det svåra med en utvecklingsprocess, det är att 
kunden säger en sak … men egentligen vill något helt annat”. Detta uttalande speglar många 
av punkterna som de tog upp. Det vill säga att kunden inte alltid insåg vad det var de ville ha 
och att de ändrade sig under resans gång. De menade att kunden skulle vara medveten om att 
dessa processer tar tid och att ett problem var att kunden ofta inte var medveten om vad det 
innebär att utveckla någonting. En annan av männen sa då att det ”låter som olika typer av 
kommunikationsproblem”. Att man inte ställde rätt frågor till kunden eller att kunden inte 
svarade rätt på frågorna.  
 
Ett annat problem som uppdagades var att man ofta inte räknade med att det kunde bli fel, att 
man behövde tid för testning, buggrättning och så vidare. ”Testning är en viktig grej som man 
ofta inte räknar in, vaddå testa, det ska väl funka liksom”, säger en av männen när detta 
kommer på tal. Vidare menade de att började man väl ändra på ”specarna” var man tvungen 
att göra om hela proceduren, med nya testmiljöer osv. och detta kan bli tidskrävande. De 
tyckte även att testning var något som behövdes för att få en kvalitativ produkt, men det var 
många som inte tyckte det var så viktigt. För att kontra med detta uttalande så sa en av de 
andra att det var viktigt att få systemet färdigt i tid, och då kanske man inte tänkte på att det 
var kvalitén som blev lidande. Här kunde de finna skillnader i om man arbetade som konsult 
eller som utvecklare av en produkt. Som konsult kunde det leda till problem om man inte höll 
tidsramen, eftersom det ofta var konsulten som fick skulden. Som utvecklare gick det att sälja 
ett program även om det inte var felfritt för då kunde de ha hand om supporten. Skulle man 
som konsult göra så skulle ”folk” ha blivit missnöjda med det utförda arbetet. En av männen 
kom då med uttalandet att det till och med kunde vara en fördel att leverera en trasig produkt 
för att på så vis göra ett supportavtal och tjäna pengar på detta. De tyckte att man skulle ta in i 

                                                
27 se bilaga 1  
28 Med kund menar vi inte den egentliga slutanvändaren utan beställaren av systemet.  
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sina beräkningar på tid skattningen hur viktigt det var med en ”buggfri”29 produkt. I ett 
inbyggt system var det mer viktigt att den var ”buggfri”. Det vill säga, det gäller som kund att 
”investera i proportion till vad man vill ha för resultat”. 
 
6.1.1.2 Skillnader mellan kvinnor och män 
De gick vidare med skillnader mellan män och kvinnor inom systemutveckling. De trodde att 
det inte fanns några direkta skillnader mellan kvinnor och män inom systemutveckling. 
Problemet var att de inte hade haft någon möjlighet att jobba med kvinnor. Ett uttalande var 
”Det finns så få kvinnliga systemutvecklare”.   
 
De trodde att kvinnor oftare fick roller som inte riktigt var systemutveckling, men i närheten, 
som t.ex. testning och support vilket de ansåg var helt fel. Anledningen till att det var så få 
kvinnor, trodde de berodde på att det var mer vanligt att män var intresserade av datateknik än 
kvinnor, men att det säkert fanns djupare orsaker som uppväxtmiljö och så vidare. De var inte 
överens om skillnader som fanns berodde på gener eller på uppväxtmiljö. En av männen sa: 
”Min ’fördom’ är att könet inte har någon betydelse på personlighet”, det finns ingen 
genetisk skillnad på vårt beteende men en skillnad på uppfostran. 
Men i den mån det finns kvinnliga utvecklare så trodde de att de var lika bra och lika 
intresserade som män.  
 
De diskuterade en hel del om hur hopsättningen av gruppen kunde påverka arbetet. Rent 
allmänt trodde de att om man blandade kvinnor och män i en grupp skulle stämningen bli 
bättre. De menade att man tänker på olika sätt, att man själv ”har stelnat i sina mönster”, så 
det var bra med blandade grupper. En av männen sa att ”Kvinnor tänker annorlunda”, man får 
olika perspektiv, olika sätt att tänka.  ”Jag betecknar det nästan som en naturlag att det är 
trevligare och mer produktivt att arbeta i sammanhang där det är en normal könsfördelning”, 
sa en av männen. Han menade att det blir konstigt på ett eller annat sätt om fördelningen var 
skev. Vidare sa han att ”har man bara killar eller män blir det lätt lite lumpen faktor”. 
 
När de diskuterade orsakerna till varför det finns få kvinnliga systemutvecklare menade de att 
den mediala bilden av systemutvecklare inte stämmer och att detta i sin tur kan vara orsaken 
till att så få kvinnor utbildar sig till systemutvecklare.  
 
6.1.1.3 Varför strävar företag efter att få en jämn könsfördelning? 
De trodde att orsaken till varför företag strävade efter att få både kvinnliga och manliga 
systemutvecklare var att det ledde till bättre atmosfär och att det var politiskt korrekt, även om 
det inte brukar vara någon som erkänner detta. ”Jag är idealistisk av mig, så jag tror att alla, 
om man får en jämn könsfördelning, så trivs alla bättre och då blir det bättre resultat och 
man tjänar mer pengar”, sa en av männen som orsak. En annan tanke var att eftersom det var 
svårt att få många kvinnliga systemutvecklare till ett företag, kanske det kunde tolkas som att 
företag, med stor andel kvinnor, hade fått göra kompromisser med kompetens. Detta p.g.a. 
bristen på utbildade kvinnor inom detta område.  
 
6.1.1.4 Kundkontakt 
Ett annat område som diskuterades var kundkontakten. Som konsult hade man två kunder, 
den de gör arbetet för och de som använder produkten. Konsulten hade ofta ingen kontakt 
med slutanvändaren eftersom någon vill ”äga” kunden. Som utvecklare ansåg de att man 
                                                
29 Med ”buggfri” produkt menar vi att produkten är felfri 
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träffade kunden för lite. Ofta försvann information i ett led på vägen till utvecklarna. Vid 
skräddarsydda system träffade utvecklarna oftare kunden, men när man utvecklade en 
generell produkt lät man någon agera kundrollen i stället. 
 
6.1.1.5 Arbetssätt 
Konsulterna använde ingen specifik utvecklingsmodell, utan detta berodde på vad deras kund 
använde för modell. Utvecklarna hade specificerat en egen modell som de arbetade efter.      

6.1.2 Oftast är man ensam tjej i en grupp 
Den andra gruppen bestod av fyra kvinnor i olika ålder. Två av kvinnorna hade arbetat tre år 
inom systemutveckling och de andra två hade arbetat tio respektive arton år inom detta 
område. Två av dem arbetade som utvecklare på Gatespace och de andra två arbetade som 
konsulter på CR&T.  
 
6.1.2.1 Problem inom systemutveckling  
De började sin diskussion med att ta upp problemen inom systemutveckling. Ett problem de 
kom fram till var att utvecklarna faktiskt var människor som kunde begå misstag. Det blev 
mycket missförstånd, att kunden inte förstod utvecklaren. En av dem säger då att det blev 
”missförstånd från båda hållen”.  
Ett annat problem de kom fram till var att ”tidsbrist bygger oftast också på ett missförstånd, 
kunden tror att dom ska få mer än vad utvecklarna har tänkt sig”.  Detta bottnar ofta i att man 
pratar på olika plan, man har olika förväntningar.  
 
Att kravbilden ändras var ett annat problem som diskuterades. Att man som utvecklare får 
otydliga krav från kunden var ett problem som ofta återkom.  
 
Tidskattningen var ofta ett problem. Det var väldigt vanligt att man missuppfattade hur lång 
tid saker och ting tog, framför allt för utvecklare som inte hade insett att det ofta tar mycket 
längre tid än man trodde från början. En lösning på detta som en av kvinnorna lärt sig under 
sin utbildningstid, var att man skulle dubblera det man tänkt och lägga på faktor tio. Om det 
hade blivit fel från början tog det mycket längre tid. 
 
6.1.2.2 Hur hanterar man problemen? 
Nästa steg i diskussionen var hur man skulle hantera dessa problem. De menade att det inte 
fanns någon riktig process för att hantera dessa problem, då skulle det inte vara något 
problem. En kommentar var då att ”man får försöka reda ut det”!  
 
6.1.2.3 Olika roller i en grupp 
Olika roller i en grupp var en annan diskussionspunkt. De var alla överens om att det var svårt 
att besvara dessa frågor eftersom det var så få kvinnor. En av dem menade att det ”blir mer på 
en personlig nivå, hur man hanterar saker och ting”. Oftast var man ensam tjej i en grupp. 
Vad det gäller rollindelning menade en av kvinnorna att ofta när hon kom ut i en projektgrupp 
var det en kvinnlig projektledare. Där kvinnan ”har den administrativa rollen, att leda, hålla 
projektet inom budget”. Hon menade att det var en mycket hög procent som var kvinnor, 
detta i många olika typer av system.  
 
De diskuterade en del om hur hopsättningen av gruppen påverkade arbetet. De trodde inte det 
var någon skillnad på systemutvecklingsgruppen, de menade att det var lika viktigt med en 
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blandad grupp där ”som i charkdisken och på sjukhus”. En av kvinnorna menade att det var 
”lika viktigt att det är blandat på personkemi nivå, kompetensnivå”. Det var inte bara jämn 
könsfördelning som var viktigt utan även skillnader i ålder. Det vill säga ”att man har med sig 
olika saker i sin ryggsäck”.  
Det stora problemet inom programutveckling var att man hade varit väldigt likriktade, 
”programutvecklare har varit ett ganska lika släkte” sa en av kvinnorna.  
Vidare sa hon att det inte behövde vara bättre med en mixad grupp, gruppen som sådan kunde 
fungera bättre om man var mer likriktade, homogena, men detta behövde inte leda till bättre 
resultat. En annan tanke var att ju mer mixad gruppen var desto fler konflikter kanske det blev 
eftersom det fanns så många olika åsikter.  
 
6.1.2.4 Skillnader mellan kvinnor och män 
De var alla överens om att personkemi var mycket viktigt, om detta saknades blev det bara 
konflikter. ”Kvinnor och män ser ju lite olika på olika saker” generellt, men man fungerar 
olika beroende på vilken grupp man arbetar i sa en av kvinnorna. Vidare sa hon att man ofta 
hade olika värderingar och erfarenheter och olika roller i samhället. Man hade olika sätt att se 
på saker och ting vilket i sin tur medförde mer positivt än negativt. Med tanke på hur man såg 
på saker och ting, sa en av kvinnorna att det inte bara hade med könet att göra hur man såg på 
saker, utan det kunde bero väldigt mycket på ålder. ”Det kanske hänger ihop med att man är 
mamma.” En av de andra kvinnorna höll med och sa att ”kan man kompromissa med en 
femåring kan man kompromissa med vem som helst”. De var snabba med att tillägga att detta 
självklart gällde för en pappa också, det var föräldraskapet som var det viktiga. 
 
Vad många av dem tyckte var jobbigt var att de kände av att de var en minoritet i sin 
yrkesgrupp. En av dem menade att ”man sticker ut, man kan liksom aldrig gömma sig och 
vara en i mängden”. Alla ser, man blir identifierad med den kvinnlige utvecklaren. Vidare sa 
hon att man som man kunde gömma sig bakom de andra och försvinna i en mängd, vilket man 
inte kunde som kvinna.  
 
En av kvinnorna ställde frågan till de andra om dem kände att de behövde bevisa mer för att 
de var kvinnor. De svarade att detta berodde på vilken situation man befann sig i. I sin 
utvecklargrupp visste man vilken roll man hade så där fanns inte det behovet, men i början 
var det mer att man skulle bevisa vad man var bra på. Man behövde komma över en tröskel 
och visa att man kunde något. 
 
6.1.2.5 ”Kvinnliga” områden 
Diskussionen fortsatte med vilka områden inom systemutveckling som kvinnor tenderade att 
söka sig till. En av kvinnorna sa att en fördom var att kvinnor ville jobba med interaktion, 
men vad de egentligen var ute efter var kommunikationen. Hon sa även att det kanske var så 
att man generaliserar över könen, det var mycket lättare om man kunde bunta ihop och hitta 
största och minsta gemensamma nämnare i en grupp. Användbarhet var något som de tyckte 
var mer accepterat om det kom från kvinnor, det var ”lite mer tjejigt”. Och detta ”för det 
handlar om kommunikation och det är ju kvinnor så bra på”, fortsätter en av kvinnorna. Hon 
menade att det var mer accepterat om man som kvinna var bra inom det området. Många 
kvinnor sökte sig till gränssnittsprogrammering för att det var lättare att bli accepterad, det var 
den delen av detta område som hade fått en kvinnlig stämpel, medan logisk programmering30 

                                                
30 Personen ifråga sa hårdvara programmering, men vår tolkning av detta är logisk programmering, därför har vi 
valt att skriva detta.  

Paddan
Kommentar [1]:  Hur ska man göra när 
personerna man frågat sagt detta? Ska vi själva 
skriva vad vi tror personen i fråga menar 
eftersom det inte finns 
hårdvaraprogrammering… 
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inte var lika kvinnligt. En idé till varför kvinnor sökte sig dit var att det kanske berodde på att 
det redan fanns kvinnor där, man kände sig trygg. En annan av dem sa att ”människan är av 
naturen lite lat”, det blir jobbigt att alltid gå i motvind, att behöva bräcka murar. Vidare säger 
hon att ”det blir mycket lättare att gå där man vet att det finns en uppspårad stig som någon 
har gått innan”.  
 
Ett annat område som diskuterades var problemet att vara en minoritet i sin yrkesroll, de 
menade att det var ”ingen som kommer ihåg en för vad man gör, bara liksom att man är tjej”. 
 
6.1.2.6 Kundkontakt 
Frågorna kring kundkontakt tyckte en del av dem var svåra att besvara eftersom de som var 
utvecklare inte hade någon kontakt med kunden, detta var något som sköttes av 
säljavdelningen. De som arbetade som konsult tyckte att det var väldigt olika, det kunde vara 
allt från kontakt på mässor till att man ringde upp en potentiell kund. De menade att det blev 
som ett spindelnät av kontakter. De tyckte att den personliga kontakten var jätteviktig efter 
den första kontakten.  
 
En fråga berörde kundens delaktighet, och detta tyckte de berodde helt på vad det var för typ 
av kund. Det fanns kunder som drev hela projektet själv och kunder som inte kunde 
någonting, de lämnade ifrån sig allt. Hur ofta man träffade kunden kunde variera från varje 
dag till en gång i veckan.  
 
Vid tveksamheter tyckte de att man skulle konsultera kunden om det gällde kundens krav, 
men inte i varje fall av tveksamhet. En kommentar var att man ofta inte hann konsultera 
kunden. Man fick försöka lösa problemen ändå och tala om det i efterhand, det vill säga man 
gjorde en lösning och tog sedan upp det till diskussion, skulle det sedan bli missnöje fick man 
göra om det. En av kvinnorna sa då att man fick göra många chanstagningar, men att dessa 
ofta gick hem på grund av erfarenheter från andra kunder.  
 
Kundens delaktighet var något som de önskade skulle vara större. ”Jag tycker att det är bra ju 
mer kunden är med och delaktig i den här processen, för att desto större sannolikhet är att de 
blir nöjda med det man levererar”, sa en av kvinnorna.  
 
Vad som ofta inträffade var att utvecklaren fick all skuld om något oväntat problem skulle 
inträffa, men de menade att det även måste finnas en kompetens hos den som beställer ett 
system. Men det viktigaste var att man hade en bra kundrelation.  
 
6.1.2.7 Arbetssätt 
Arbetssätten skiljde sig från om man jobbade i en utvecklingsgrupp eller som konsult. Som 
konsult var man tvungen att anpassa sig efter vad kunden hade för utvecklingsmodell, och det 
kunde variera ganska mycket. Utvecklarna hade ingen uttalad modell, utan de jobbade efter en 
egen. Eftersom de inte hade någon kund så arbetade de mycket efter scenario och det var 
viktigt att sälj- och marknadsavdelningen skapade reella framtidsscenarier för att förenkla 
deras arbete. 
De var tvungna att göra en ”intelligent gissning” på vad de blivande kunderna kunde tänkas 
behöva, vilket var väldigt jobbigt.  
 
Ofta var det en grupp utvecklare som satt och tog fram nya produkter, med häftiga effekter 
som slutanvändaren egentligen inte var intresserad av. ”Det är ingen slutanvändare som är 
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med helt enkelt” sa en av dem. Användare och utvecklare har inte samma syn på vad som är 
viktigt.  
 
De tyckte inte att ett steg i utvecklingsprocessen var viktigare än något annat, men problemet 
var om man missade något steg, då kunde ett steg bli viktigare. En kommentar var att alla steg 
behövdes, men sedan hur mycket energi som skulle läggas på de olika stegen berodde på 
vilken typ av projekt det var. Ett problem kunde vara att användbarhet kom för sent in i 
projektet. Man hade då ofta redan fastställt hur systemet skulle se ut. Resultatet blev då som 
en av kvinnorna uttryckte det ”en uppsminkad gris”. Vidare sa hon att man ofta glömde bort 
kundrelationen. Analys och design gjordes ingående, men man analyserade kanske fel saker 
eftersom man inte visste vad kunden ville ha.  
 
Slutligen var alla överens om att ”det är jobbigt att jobba på ett ställe där man alltid är 
ensam, man vill ha några av sina egna”.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kandidatarbete VT-02 ”Problem inom systemutveckling -  2015-05-19 
  Från ett genusperspektiv” 
 

 
Malin Nilsson, DUR 99 Blekinge Tekniska Högskola 
Sussi Ringström, DUR 99 

24 

6.1.3 Vilka problem finns det inom systemutveckling? 
Tabellen visar resultatet av vilka problem inom systemutveckling som kom fram under 
gruppdiskussionerna. 
Tabellen är indelad i fyra fenomen, kommunikationsproblem, tidsbrist, för lite kundkontakt 
och användbarhet kommer in för sent, och i tre kategorier, kvinnor, män och kvinnor och 
män. 
 

  Tabell 1 Tabellen visar analys av problem inom systemutveckling  

Fenomen/Kategori Kvinnor Män Kvinnor och 
män 

Kommunikations  
problem 

• Missförstånd från 
båda hållen 

• Man analyserar fel 
saker, eftersom 
man inte vet vad 
kunden vill ha 

• Utvecklare är 
människor som kan  
begå misstag (få 
kunden att förstå 
detta)  

• Kunden säger en 
sak men vill något 
helt annat 

• Kunden inser inte 
vad de vill ha 

• Kompetens 
krävs av 
beställaren 

• Kunden 
förstår inte 
utvecklaren 

• Kravbilden 
ändras 

Tidsbrist • Missuppfattar hur 
lång tid saker och ting 
tar 

• Fel från början 
medför att det tar 
mycket längre tid 

• Glömmer tid för 
testning 

• Viktigare att få 
systemet färdigt i 
tid än en ”buggfri” 
produkt 

 

För lite kundkontakt • Viktigt med en bra 
kundrelation 

• Bra ju mer kunden är 
delaktig, leder till 
nöjdare kund 

• Träffar kunden för 
lite 

• Informationen 
försvinner i ett led 

• Ofta ingen 
kontakt med 
slutanvändare 

Användbarhet 
kommer in för sent 

• Man har ofta redan 
fastställt hur systemet 
ska se ut när man 
tänker på 
användbarhet 

  

 
6.1.3.1 Kommunikations problem 
Vad man kunde utläsa vad det gällde kommunikations problem, var att kvinnor tenderade att 
vara mer förstående mot kunden. Detta visade sig t.ex. genom att det var missförstånd från 
båda hållen och inte, som männen lutade åt, att det var kunden som inte visste vad han/hon 
ville ha. Ett annat exempel som påvisade detta var att kvinnorna menade att man som 
utvecklare analyserade fel saker eftersom man inte visste vad kunden ville ha. Männen i sin 
tur sa att det var kunden som inte visste vad de ville ha. 
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Kommunikationsproblem inom systemutvecklingsgruppen var något som togs upp av UML 
och RUP som ett problem dessa modeller avsåg att lösa31.  
  
Vad både kvinnor och män tycktes vara överens om var att det krävdes viss kompetens hos 
beställaren av ett system samt att kravbilden ändrades under arbetets gång, vilket är ett 
problem. De var även överens om att kunden ofta inte förstod utvecklaren, man pratade på 
olika plan.  
 
Att kravbilden ändrades och att man fick otydliga krav var problem som Pfleeger tar upp som 
risker som kan uppstå32.  
 
6.1.3.2 Tidsbrist 
Återigen var kvinnorna inne på att det var missförstånd som ledde till tidsbrist. Man 
missuppfattade hur lång tid saker och ting tog och blev det fel från början skulle detta 
medföra förseningar. Männen var inte överens på denna punkt. En del av dem menade att man 
ofta glömmer tid för testning, som i sin tur kunde innebära en mindre kvalitativ produkt. Som 
motargument till detta menade de andra att det var viktigare att få systemet färdigt i tid än en 
”buggfri” produkt. Här tog de upp skillnaderna om man jobbade som konsult eller utvecklare. 
Som konsult krävdes det en ”buggfri” produkt eftersom man var inhyrd för ett visst jobb, 
medan man som utvecklare kunde sälja produkten även om den inte var ”buggfri” eftersom 
man kunde ta hand om supporten.  
 
Tidsbrist var ett problem som tas upp av Allwood i sin bok. Han menar att tidsbrist ofta leder 
till att man måste ta bort delar i projektet som man tror inte är så viktiga. Pfleeger tar upp 
orealistiska scheman som en risk i ett projekt. Lösningen på detta skulle vara att göra en 
detaljerad estimering av tiden33. 
  
6.1.3.3 För lite kundkontakt 
När det gäller kundkontakt tyckte kvinnorna att det var viktigt med en bra kundrelation. Ju 
mer delaktig kunden var i processen desto nöjdare skulle kunden bli med slutprodukten. 
Männen tyckte kort och gott att man träffade kunden för lite och att detta väldigt ofta 
medförde att informationen försvann i ett led, det vill säga att det sållades bort information 
som man trodde var oviktig.  
 
Både kvinnor och män tyckte att det var vanligt att man inte hade någon kontakt med 
slutanvändaren. Detta är något som Allwood nämner som ett vanligt problem. Han menar att 
det ofta inte är de användare som är tänkta att använda systemet som deltar i 
utvecklingsprocessen34. 
 
6.1.3.4 Användbarhet kommer in för sent 
Anledningen till varför vi tog med detta problem, även om det endast var kvinnorna som 
påpekade detta, var att användbarhet ofta knyts samman med kvinnor. Vad de tyckte var 
problematiskt med att användbarhet kom in för sent i bilden var att man ofta redan hade 

                                                
31 Se vidare i kapitel 4.3.1.1 och 4.3.1.2 
32 Se vidare i kapitel 4.2.4 
33 Se vidare i kapitel 4.2.2 
34 Se vidare i kapitel 4.2.3 
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fastställt hur systemet skulle se ut. Männen däremot tog inte upp denna aspekt 
överhuvudtaget.  
 
Avsaknaden av användbarhet tar även Allwood upp som ett problem35. Han menar att väldigt 
ofta utvecklar man system som man inte riktigt vet vilken grad av användarvänlighet det ska 
ha. 
 
6.1.3.5 Slutsats 
Kvinnor och män har olika syn på de problem som uppstår. Av de resultat vi fått kan man 
anknyta till det Birkenes och Fjuk diskuterar angående vinnare till vinnare och vinnare till 
förlorare perspektiv36. Kvinnor hanterade problem ur ett vinnare till vinnare perspektiv, det 
vill säga i vårt fall att man tänker på de människor som är inblandade. Till detta kan man 
sammankoppla de uttalanden som kvinnorna sagt när de diskuterade problemen, som att det 
var missförstånd från båda hållen och att man måste tänka på användbarhet och 
slutanvändaren. Männen däremot hanterade problemen ur ett vinnare till förlorare perspektiv. 
Uttryck som att det var kunden som inte förstod eller visste vad de ville ha stärkte detta i vårt 
fall. Vad som kan tas in i beräkningen är att männen inte nämnde användbarhet 
överhuvudtaget.   

                                                
35 Se vidare i kapitel 4.2.1 
36 Se vidare i kapitel 3.2 



Kandidatarbete VT-02 ”Problem inom systemutveckling -  2015-05-19 
  Från ett genusperspektiv” 
 

 
Malin Nilsson, DUR 99 Blekinge Tekniska Högskola 
Sussi Ringström, DUR 99 

27 

6.1.4 Vilka skillnader anses finnas mellan kvinnor och män? 
Tabellen visar resultatet av vilka skillnader mellan kvinnor och män som kom fram under 
gruppdiskussionerna. 
Tabellen är indelad i fyra områden, problem eftersom det är få kvinnor, vilka roller?, varför 
blandade grupper? och hur uppfattas arbetsmiljön, och i tre kategorier, kvinnor, män och 
kvinnor och män. 
 

Tabell 2 Tabellen visar analys av skillnader mellan kvinnor och män 

Område/Kategori Kvinnor Män Kvinnor och 
män 

Problem eftersom 
det är få kvinnor 

• Skillnaderna mellan  
kvinnor och män blir på en 
personlig nivå eftersom 
det är så få kvinnor 

• Ofta är man ensam tjej 

• Har inte haft 
möjlighet att 
jobba med många 
kvinnor 

• Få kvinnor 

Vilka roller?  Kvinnligt 
• Projektledare – har 

administrativa rollen,  
att leda, hålla inom  
budget 

• Interaktion  
• Användbarhet 
• Gränssnittsprogrammering 
Manligt 
• Logisk programmering 

Kvinnligt 
• Roller som inte 

riktigt är 
systemutveckling  

• Testning och 
support 

Kvinnligt 
• Administrativ 

roll 

Varför blandade 
grupper? 

• Olika synsätt har inte bara 
med könet att göra 

• Viktigt med skillnader i: 
- ålder 
- kompetens 
- personkemi 

• Bättre stämning 
• Får olika 

perspektiv 

• Ser/tänker på 
olika sätt 

Hur uppfattas 
arbetsmiljön? 

• Uppmärksammas för att 
de är kvinnor och inte för 
det de uträttar  

• Blir lätt ”lumpen 
faktor” om man 
bara är män 

 

 
6.1.4.1 Problem eftersom det är få kvinnor 
Alla som deltog i diskussionerna tyckte att det var svårt att uttala sig om skillnader mellan 
kvinnor och män inom systemutvecklingen. Detta på grund av att det fanns så få kvinnliga 
systemutvecklare. Kvinnorna sa att de grundade sina uttalanden mer på personliga 
erfarenheter än efter kvinnor de arbetat med. Männen sa mer hur de trodde att det var och inte 
hur det verkligen var eftersom de inte haft möjlighet att arbeta med så många kvinnor. 
 
6.1.4.2 Vilka roller? 
Vad man kunde se från svaren var att både kvinnor och män tyckte att kvinnor ofta hade roller 
som inte berörde den tekniska delen av utvecklingen. Kvinnor hade de administrativa rollerna, 
som projektledare, som krävde organisation och ”ordning och reda”. Männen däremot hade 
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roller inom det tekniska området. Männen trodde att detta berodde på att män var mer 
datatekniskt intresserade än kvinnor, men genom att senare påstå att kvinnliga 
systemutvecklare var minst lika duktiga och intresserade som de manliga sa de emot sitt eget 
uttalande. Männen sa även att dataintresset kunde bero på djupare orsaker som uppväxtmiljö. 
Även de kvinnor som arbetade med en teknisk del av utvecklingen gav projektledare som 
förslag på en kvinnlig roll, detta trots sin egen arbetsuppgift!  
Att kvinnor och män har olika syn på datateknologin och att det används på olika sätt är något 
som Birkenes och Fjuk tar upp i sin artikel37.  
 
6.1.4.3 Varför blandade grupper? 
Både kvinnor och män tyckte det var bra med blandade grupper eftersom man fick olika 
synsätt och perspektiv på saker och ting. Vad kvinnorna däremot poängterade var att det var 
minst lika viktigt med skillnader i ålder, kompetens och erfarenheter som skillnader i kön. 
Männen menade också att grupper med jämn könsfördelning innebar en trevligare stämning 
på arbetsplatsen.  
 
Det är vanligt att kvinnor på en manligt dominerad arbetsplats blir uppmärksammade för sina 
sociala bedrifter och inte för sin kompetens. Detta är något som Magnusson diskuterar när han 
pratar om hur skillnader mellan kvinnor och män skapas genom att utföra aktiviteter som är 
typiska för sitt kön38. 
 
6.1.4.4 Hur uppfattas arbetsmiljön? 
Vad man kan se att kvinnorna reagerade på var att de på grund av sin minoritet på 
arbetsplatsen ofta uppmärksammades för sitt kön och inte för sin yrkesroll. Ett problem var att 
man inte kunde gömma sig i mängden, man var alltid utmärkande. Männen däremot ansåg att 
miljön blev väldigt ”grabbig” och grov om det var en skev könsfördelning på arbetsplatsen. 
De såg kvinnor som en trevlighetsfaktor, det vill säga det skulle bli trevligare med fler 
kvinnor.  
 
Efter diskussionens slut, talade vi om för kvinnorna, att männen tyckte att arbetsmiljön skulle 
bli trevligare om det var jämn könsfördelning. Kvinnornas kommentar till detta var att de inte 
ville ses som någon ”mysfaktor”. 
 
Webster39 anser att en orsak till att det är så skev könsfördelning i datatekniska yrken kan 
bero på det höga personliga priset man får betala. Hon menar också att det många gånger 
beror på den inställning som anställare och manliga kolleger har.  
   

6.2 Resultat av undersökningen med frågeformulär 
Frågorna i tabellerna är inte exakt identiska med frågorna i frågeformuläret utan de är något 
omarbetade för att passa in i sammanhanget. Komplett frågeformulär finns i bilaga 1. 

                                                
37 Se vidare i kapitel 3.2 
38 Se vidare i kapitel 3.2 
39 Se vidare i kapitel 3.2 
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6.2.1 Kundkontakt 
6.2.1.1 Bortfall 
På frågorna om kundkontakt var det två personer som inte svarade på dessa frågor 
överhuvudtaget eftersom de arbetade på ett företag som inte arbetade mot en kund. 
I övrigt var det sex personer som inte svarade på alla frågor i detta avsnitt. 
 
6.2.1.2 Resultat 

Tabell 3 Resultat av frågor angående kundkontakt 

Fråga/Kategori Kvinnor Män Kvinnor och män 
Hur tas 
kundkontakten? 

  • Chef 
• Via säljavdelning  
• Personlig kontakt 

Vad är nästa steg? • Personligt 
möte 

• Kravspecificering 
• Ta reda på vad 

kunden egentligen 
vill ha 

 

Är kunden delaktig? • I analys och 
test 

• I funktionalitet och 
gränssnitt 

• Varierar 
• Framtagande av krav 

Hur ofta träffar ni 
kunden? 

• Utför 
arbetet hos 
kunden 

• När det krävs 
• Beror på kunden 

• Varje vecka 
• Dröjer länge mellan 

mötena 
Konsulteras kunden 
vid tveksamheter? 

• Alltid • Om det påverkar 
kundens önskemål 

• Gör ändringar och 
diskuterar med 
kunden vid senare 
tillfälle 

• Sunt förnuft, 
kontaktar om det är 
akut 

Vill ni att kunden ska 
vara mer delaktig i 
processerna? 

 • Kostnadsfråga 
• Beror på kundens 

kompetensnivå 

• Ja, bra med 
engagerad kund 

• Nej, nöjd som det är 
 
6.2.1.3 Slutsats 
Kontakten med kund sköttes vanligtvis av säljavdelningen, chefen eller någon form av 
personlig kontakt. Ett problem med detta kan vara att utvecklarna sällan träffade kunden eller 
slutanvändaren och fick på så vis inte informationen direkt från dessa. I stället ska 
informationen gå flera led innan utvecklarna får ta del av den, varvid viktiga faktorer kan ha 
sållats bort på vägen. Problem med att förstå vad kunden vill ha kan höra ihop med att man i 
många fall inte träffar kunden mer än ett par gånger under hela projekttiden.  
En skillnad mellan kvinnor och män som vi kunde finna inom detta område, var att de flesta 
kvinnorna tyckte det var viktigt att konsultera kunden vid tveksamheter. Männen lutade 
snarare åt att det berodde helt på vilken typ av tveksamhet det var. En annan skillnad var att 
kvinnor antingen var nöjda med hur delaktig kunden var eller så tyckte de att det skulle vara 
bra med en mer delaktig kund. Detta tyckte även männen, men de påpekade även att det var 
en kostnadsfråga och att det berodde på kundens kompetens. Dessa skillnader var något som 
även kom upp under gruppdiskussionerna. 
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6.2.2 Arbetssätt 
6.2.2.1 Bortfall 
Alla deltagare svarade på frågorna i detta avsnitt, men tolv personer svarade inte på alla 
frågorna. 
    
6.2.2.2 Resultat 

Tabell 4 Resultat av frågorna angående arbetssätt 

Fråga/Kategori Kvinnor Män Kvinnor och män 
Vilken typ av modell? • Generell  • Egen 

• Följer kundens 
önskemål 

Arbetar ni på samma 
sätt projekt från 
projekt? 

  • Varierar 
• Samma 

Vad är viktigast i 
processen? 

• Bra 
kundrelation 

• Det varierar 
• Få in kraven 
• Projektet färdigt 

i tid 
• Användbarhet 

• Alla lika viktiga 
• Analys och design 

Skillnader i 
rolltilldelningen? 

• Kvinnor får 
roller som 
kräver ordning 
och reda 

• Tror inte det • Nej 
• Kompetens, 

erfarenhet och ålder 
styr 

Typiskt kvinnliga, 
typiskt manliga roller? 

• Projektledare är 
kvinnligt 

• HCI, 
användarnära 
saker är 
kvinnligt 

• Teknik, 
kodning är 
manligt 

• Beror på personlighet 
• Mindre ”roliga” 

roller, ex. 
dokumentation är 
kvinnligt 

Vad är positivt med 
både kvinnor och män 
i en utvecklingsgrupp? 

  • Endast positivt, inga 
nackdelar 

• Bättre arbetsmiljö 
• Olika perspektiv, 

synsätt vid 
problemlösning 

• Bra med blandade 
grupper i även ålder 
och kompetens 

Varför strävar företag 
efter att få både 

• Bra med mix • Politiskt korrekt • Arbetsmiljöskäl 
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kvinnor och män? • Komma nära tvärsnitt 
av befolkningen, 
användare består av 
både kvinnor och män 

 
 
 
 
6.2.2.3 Slutsats 
Detta resultat stämmer bra överens med det resultat vi fått vid analysen av 
gruppdiskussionerna. 
 
Kvinnorna och männen skildes åt i åsikter när det gällde vad som var viktigast i processen. 
Kvinnorna tyckte att en bra kundrelation var viktig medan männen inriktade sig på delar som 
berörde den tekniska biten. De flesta kvinnor och män tyckte dock att alla steg var lika 
viktiga. Angående rollindelningar var det många olika åsikter. En del kvinnor trodde att 
kvinnor fick roller som krävde ordning och reda medan andra starkt trodde att det inte fanns 
några skillnader i rollindelningen. Männen trodde inte det fanns några skillnader. När man 
sedan gick vidare till nästa punkt, vilka roller som är kvinnliga respektive manliga, sa de att 
Human Computer Interaction (HCI), och användarnära saker var kvinnligt och att det tekniska 
var manligt. Detta kan bero på att man många gånger inte tänker på att det finns skillnader, 
utan att denna indelning sker omedvetet. Många menade dock att rollindelning berodde på 
kompetens och inte på kön. Att HCI är ett område som anses kvinnligt var något som 
Birkenes och Fjuk40 diskuterar i sin artikel.  
Både kvinnor och män var överens om att det var bra med blandade grupper för att man fick 
olika perspektiv på saker och ting, men de tyckte att det var lika viktigt med blandat i ålder 
och kompetens. 

6.2.3 Problem under utvecklingsarbetet 
6.2.3.1 Bortfall 
Det var två personer som inte svarade på någon av dessa frågor och fem personer som inte 
svarade på alla frågorna. 
 

                                                
40 Se vidare i kapitel 3.2 
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6.2.3.2 Resultat 
Tabell 5 Resultat av frågorna angående problem inom systemutveckling  

Fråga/Kategori Kvinnor Män Kvinnor och män 
Vilka typer av 
problem? 

• Resursproblem 
• Testning 
• Prissättning av 

fastprisprojekt 
• Uppgifter från 

kunden kommer  
in för sent 

• Dålig uppdatering av 
dokument 

• Muntliga överens- 
kommelser som  
ej finns på papper 

• Systemet fungerar 
tekniskt, men ej på 
rätt sätt 

• Blandade miljöer 

• Otydliga krav 
• Förstå vad kunden 

vill ha 
• Kraven ändras 
• Kompetensbrist hos 

kund 

Vilka är de 
största 
problemen? 

• Resursbrist 
• Prissättning 
• Uppgifter från kund 

kommer in för sent 

• Testning 
• Problem som leder 

till förseningar som 
är svåra att få 
kundacceptans för 

• Otydliga krav 
• Förstå vad kunden 

vill ha 
• Tidsuppskattning 
 

Hur hanteras 
dessa problem? 

• Bra kundrelation 
• Använda nya 

hjälpmedel som 
utvecklas 

• Testning blir mer 
och mer en del av 
processen 

• Diskutera inom 
gruppen 

• Skriva utbildnings 
och användar-
dokumentation 

• Gör förslag på 
lösning 

• Omförhandlingar 

• Diskutera med 
kund, kontinuerliga 
möten 

Skillnader hur 
kvinnor och 
män hanterar 
problemen? 

• Projektledare 
hanterar utredningar 
och dessa är ofta 
kvinnor 

• Männen är ofta i 
lösningsdiskussion 

• Kvinnor analyserar 
helheten 

• Nej 

Återkommande 
problem? 

• Få rätt 
bemanningsmix 

• Specifikation och 
hantering av krav 

• Förstå vad kunden 
vill ha 

• Uppgifter från 
kunden ej i tid 

• Tid, resurser och test 

• Få alla att ha 
samma vision om 
vad som ska tas 
fram 

• Tidsnöd 
• Blandade miljöer 
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6.2.3.3 Slutsats 
De problem som verkade vara mest vanliga även här var kommunikations problem, det vill 
säga att förstå vad kunden ville ha. Andra återkommande problem var problem som berörde 
kravhantering. Vi kunde inte direkt se några skillnader i vilka problem kvinnor och män såg, 
men det var en stor skillnad i antalet förslag på hur man skulle hantera dessa. De var eniga om 
att man bör diskutera med kunden när ett problem uppstår. Kvinnorna menade att det även var 
viktigt att ha diskussioner inom gruppen och att man skulle använda sig utav de hjälpmedel 
som finns. Detta är något som Allwood tar upp som ett problem. Han menar att man ofta inte 
tar del av nya forskningsresultat och nya hjälpmedel som kommer ut på marknaden41. 
Kvinnorna tyckte även att man skulle göra bra användare- och utbildningsdokumentation. Om 
detta säger Allwood42 att man ofta påbörjar utbildningen för sent och att utbildningen av 
användarna ofta blir mer allmän istället för inom de funktioner som de verkligen behöver. 
Männen menade att man skulle göra ett förslag på lösning och konsultera kunden efteråt. De 
sa även att man kunde omförhandla om ett problem uppstod. 
 
 

                                                
41 Se vidare i kapitel 4.2.1 
42 Se vidare i kapitel 4.2.1 
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7. Slutsats 
 

7.1 Vilka är de vanligaste problemen inom systemutveckling? 
Det finns många problem som inte har något bra sätt att hanteras på inom området 
systemutveckling.  
De vanligaste problemen som uppkom under gruppdiskussionerna och från frågeformulären 
är:  
- Kommunikations problem som berör kundkontakt och gruppkommunikation 
- Tidsbrist och tidsuppskattning var något som ofta medförde problem vilket medförde att 

man tog bort delar som man ansåg var mindre viktiga 
- För lite kundkontakt och att slutanvändaren inte var delaktig eller kom in för sent i 

processen 
- Användbarheten kommer in för sent 
- Kravhantering, att kraven kommer in för sent från kunden eller att kunden ändrar kraven 

under arbetets gång 

7.2 Hur hanterar kvinnor respektive män dessa problem? 
Vi kunde inte se några skillnader i hur kvinnor och män hanterar problemen utan skillnader på 
förslag på hur man skulle hantera dessa. 

7.3 Vilka skillnader anses finnas mellan kvinnor och män? 
Angående området skillnader mellan kvinnor och män inom systemutveckling, fann vi att 
både kvinnor och män tyckte att det var svårt att uttala sig om detta eftersom det finns så få 
kvinnor inom detta yrke.  
 
Angående skillnader i rolltilldelningen var det många olika åsikter. Enligt utredningen tyckte 
kvinnorna att roller som krävde ordning och reda, som exempelvis projektledare, var typiska 
kvinnliga roller. Männen däremot tyckte att HCI och användarnära saker var kvinnligt, medan 
både kvinnor och män tyckte att den tekniska delen var mer manligt. Det var en stor grupp av 
deltagarna i utredningen som inte tyckte att det fanns några skillnader i rolltilldelningen utan 
att detta berodde på kompetens och inte på kön.  
 
Både kvinnor och män tyckte det var bra med blandade grupper eftersom man får olika 
synsätt och perspektiv på saker och ting, många tyckte dock att det var lika viktigt med 
blandade grupper i kompetens, ålder och erfarenhet.    
 
En skillnad som vi funnit under utredningen var att kvinnorna tenderade att förhålla sig till 
problemen även ur kundens perspektiv, medan männen ansåg att det oftast var kundens 
ändringar av krav och missförstånd från kunden som ledde till problemen.  
 
En annan viktig skillnad var att det framför allt var kvinnorna som tog upp vikten av 
slutanvändarens deltagande i utvecklings processen. Något som också hör ihop med detta var 
att kvinnorna även tog upp bristen på användbarhet som ett problem. De menade att detta ofta 
var något som förbisågs i en utvecklings process.   
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7.4 Svar på hypotes 
Vår hypotes lyder som följer: 
 

”Hanteringen av problemen inom systemutveckling är olika 
mellan kvinnor och män.” 

 
Den slutsats vi kan dra från utredningen, enligt vår hypotes, är att det inte finns några 
skillnader i hur kvinnor och män hanterar problemen inom systemutveckling, utan att det 
snarare handlar om skillnader i förhållningssätt till dessa problem. Med förhållningssätt menar 
vi vilken inställning/syn man har till de problem som finns inom systemutveckling. 
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8. Diskussion 
 

8.1 Vad som kan ha påverkat utredningen 
Det som skulle kunna påverka vår utredning är det faktum att vi är kvinnor. Vi har gått i en 
klass enbart bestående av kvinnor vilket medför att vi inte har några egna erfarenheter vad det 
gäller att arbeta med män. Vi har däremot försökt att ta hänsyn till detta genom att tolka 
resultaten på ett objektivt sätt. Något annat som kan ha påverkat vår utredning är gruppernas 
storlek och deltagarnas olika bakgrund och erfarenheter. Detta är något som inte går att 
undvika med tanke på att alla är olika. De som deltog i undersökningen var ingen homogen 
grupp vilket kan medföra att ju mer heterogen gruppen var desto svårare var det att uttala sig 
om övriga, de som inte var tillfrågade. En bidragande orsak till att vi inte hade en homogen 
grupp var att undersökningens omfång inte gjorde det möjligt för oss att göra ett sådant urval. 
En annan orsak var att eftersom det finns så få kvinnliga systemutvecklare var vi tvungna att 
anpassa gruppen efter detta för att få jämnt antal kvinnor och män. Något som också kan ha 
påverkat utredningen är att de företag vi har kontaktat inte är inom samma genre. Även 
utformningen av frågeformuläret kan ha påverkat de svar som samlats in och i vissa fall skulle 
en del underfrågor kunnat vara lämpliga. En del frågor var inte nödvändiga för själva 
utredningen. Ett problem vi hade var att vi inte fick in alla svar på frågeformulären i god tid. 
Vad som skulle kunna ha åtgärdat detta är att vi hade satt ett datum då vi önskade få in svaren.  
 

8.2 Våra tankar angående de problem som uppkom 
Vår utredning visade att kund relaterade problem verkade vara de problem som oftast 
uppkommer, detta var problem som även uppkom under vår inledande litteraturundersökning. 
Dessa problem kunde vara allt från kommunikationsproblem till problem med att få in krav 
eller ändring av krav från kunden. Kommunikations problem som berör kundkontakt och 
gruppkommunikation är något som måste förändras från utvecklarnas sida. Man måste som 
utvecklare lära sig att lägga sig på en nivå som passar för just den kund som man arbetar med 
för tillfället. Enligt vår undersökning menade deltagarna att det var viktigt att även kunden 
hade en viss kunskap för att kunna beställa ett system. I många fall är det så att kunden tror att 
han/hon vet vad företaget behöver, när det sedan i slutskedet ofta visar sig att systemet inte 
uppfyller de krav och behov som slutanvändarna har. Med detta kan man dra slutsatsen att 
slutanvändaren ofta har för lite delaktighet i utvecklingsprocessen även om det är dessa som 
ska använda systemet. Enligt utredningen beror detta i många fall på att det tar för mycket tid 
att integrera slutanvändaren i processen som i sin tur leder till högre kostnader. Enligt 
utredningen var det ett problem att användaren kom in för sent i processen och att man då 
redan hade fastställt hur systemet skulle se ut.  
 
Ett annat återkommande problem var tidsbrist. En väl estimerad tidsplan är något som spelar 
en stor roll för ett lyckat projekt. Enligt utredningen var tidsbrist och tidsuppskattning något 
som ofta medförde problem. Detta var inget som det fanns någon bra lösning till, utan det 
enda som fanns att göra var att man tog bort delar av projektet som man ansåg var mindre 
viktiga. Statistik över projekten som gjorts på företaget är något som skulle kunna förenkla 
tidsuppskattningen som sedan i sin tur skulle leda till att man inte fick någon tidsbrist. 
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De problem som nämnts ovan kan många gånger bero på för lite kundkontakt. Enligt 
utredningen har vi förstått att har man inte kontinuerliga möten med kunden kan det lätt bli att 
man gör en lösning på ett problem som uppkommer och hoppas att det blir så som kunden 
önskar. Om så inte är fallet får man göra om lösningen vilket är tidskrävande.  
 

8.3 Våra tankar angående skillnader mellan kvinnor och män 
En stor skillnad som vi upptäckte mellan kvinnor och män var att männen ofta tyckte att det 
fanns skillnader mellan kvinnor och män, även om dem inte riktigt kunde precisera vilka 
skillnader. Kvinnorna däremot verkade inte vilja säga att det var skillnader mellan kvinnor 
och män utan sa istället att det var personlighet, ålder och erfarenheter som utgjorde dessa 
skillnader. Detta är väldigt intressant med tanke på att de flesta kvinnor kände att det var 
påfrestande att jobba på en arbetsplats med skev könsfördelning, detta borde inte vara ett 
problem om det inte fanns några skillnader mellan könen. En annan tanke angående detta var 
att svaren till frågan om vad som var positivt med både kvinnor och män i en 
utvecklingsgrupp var att man fick olika perspektiv och synvinklar med en mixad grupp. För 
kvinnor och män tänker ju olika. Kvinnorna tog än en gång upp vikten av att gruppen också 
skulle vara mixad i ålder, kompetens och erfarenhet. Återigen borde inte detta stämma om det 
inte fanns några skillnader mellan kvinnor och män.  
 
Något som vi upptäckt under utredningen var att skillnader i rolltilldelning var en känslig 
fråga. Detta yttrade sig genom att många svarade nej i versaler för att verkligen understryka 
hur starkt de trodde detta. Många svarade också att de inte ville tro att det var så. Trots detta 
kunde de ändå svara på frågan vilka roller som var typiskt kvinnliga och typiskt manliga. 
Detta kan bero på att användbarhet och HCI är något som fått en kvinnlig stämpel och att 
kvinnor på så vis har lättare att få ett erkännande om dem arbetar med detta. En tanke kan 
vara att man omedvetet delar in kvinnor och män i olika roller eftersom det ”alltid” har varit 
så. En annan tanke som också kom upp vid gruppdiskussionerna var att kvinnor kanske söker 
sig till områden där det redan finns kvinnor, för att det är lättare så.  
 

8.4 Förslag på vidare forskning 
Vidare forskning kring området problem inom systemutveckling skulle kunna vara att man 
utreder mer ingående vilka hjälpmedel som finns för att hantera problem, och testar om dessa 
fungerar likaväl i teorin som i praktiken. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Frågeformulär  
 
Kundkontakt 
 
1. Hur tas kontakten mellan Er och kunden? 

 
2. Efter att första kontakten tagits vad är nästa steg? 

 
3. Är kunden delaktig i alla steg av systemutvecklingsprocessen? Om inte, i vilka är kunden 

delaktig respektive inte delaktig? 
 

4. Hur ofta träffar Ni kunden? 
 
5. Konsulterar Ni kunden i varje fall av tveksamheter eller osäkerhet? 

Om inte, hur gör Ni? 
 
6. Vill Ni att kunden är mer delaktig i processen/processerna? 
 
 
Arbetssätt 
 
1. Arbetar Ni efter en generell systemutvecklingsmodell, eller har Ni anpassat en egen? 

 
2. Arbetar Ni på samma sätt från projekt till projekt eller varierar det? 

 
3. Vad tycker Ni är viktigast under systemutvecklingsprocessen? Vilka moment/steg? 

Exempelvis: 
- Användbarhet/Användarvänligt 
- Kundrelation 
- Design 
- Analys 
- osv…  
 

4. Finns det någon skillnad i hur kvinnor och män (systemutvecklare) tilldelas 
arbetsuppgifter/roller på företaget/i utvecklingsgruppen? 
 

5. Om så är fallet, vilka är ”typiskt kvinnliga” respektive ”typiskt manliga” 
arbetsuppgifter/roller? 
 

6. Vad är positivt med både kvinnor och män i en systemutvecklings grupp? Vilka fördelar  
respektive nackdelar har det? 
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7. Varför tror Ni företag strävar efter att få både kvinnor och män inom systemutveckling? 
 

Problem under utvecklingsarbetet 
 
1. Vilka typer av problem finner Ni under systemutvecklingsprocessen? (Från första 

kundkontakt till färdig produkt). 
 

2. Vilka anser Ni vara de största problemen? (Rangordna svaren ovan)  
 

3. Hur hanterar Ni som systemutvecklare sådana problem? 
 

4. Ser Ni någon skillnad på hur motsatt kön hanterar dessa problem? 
 

5. Vilka problem återkommer projekt efter projekt? 
 

 
Personfrågor 
 
1. Vilket kön?   

Man ! 
Kvinna !                 
  

2. Vilken roll har du på företaget? 
 
 
3. Hur många år har du arbetat som systemutvecklare? 

 
 
4. Varför valde du detta yrke? 

 
 
5. Vilken bakgrund har du? 
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Bilaga 2 

Följebrev 
 
Hej! 
 
Tack så mycket för att Ni ställer upp på att svara på dessa frågor. 
 
Vilka är då vi?  
Vi är två tjejer som skriver examensarbete om problem inom systemutveckling 
och hur dessa problem hanteras av kvinnliga respektive manliga 
systemutvecklare. Vi går på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby och läser 
en datavetenskaplig utbildning termin 6.  
 
Varför har vi tagit kontakt med Er? 
Vi söker företag som har både manliga och kvinnliga systemutvecklare.  
 
Om det är någon fråga som inte passar/är lämplig för just ert företag kan ni bara 
hoppa över den/de frågorna.  
 
Svara gärna på ett separat papper de två första delarna, så att ni inte blir 
begränsade av utrymmet på frågeformuläret. 
 
Vi är tacksamma för alla svar och eventuella tillägg om så önskas.  
 
Tack för Din medverkan! 
 
Malin Nilsson dur99mni@student.bth.se 
Sussi Ringström dur99sri@student.bth.se 


