
Sammanfattning 
 

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.  
 
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 problem inom systemutveckling som finns på 
arbetsplatserna och dels att utreda om kvinnor och män hanterar dessa problem på olika sätt. 
  
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. 
 
Vi gjorde intervjuer på två av de kontaktade företagen. Dessa utfördes gruppvis, kvinnor för 
sig och män för sig, för att få en diskussion kring ämnet och så att personerna ifråga fritt 
kunde diskutera. Vi skickade även ut ett frågeformulär till övriga två företag. 
Analysen av intervjuerna och frågeformulären gjordes genom att dela upp de olika 
problemen/fenomenen som diskuterades i olika kategorier och de olika uttalandena i vad 
enbart kvinnor tyckte, vad enbart männen tyckte och vad både kvinnor och män tyckte för att 
se eventuella skillnader. Detta gjordes på samtliga avsnitt i gruppdiskussionerna och i 
frågeformuläret. Resultatet skrevs ut i tabellform, och varje fenomen diskuterades sedan i ett 
eget stycke. Slutligen drog vi slutsatser om just det området.  
 
Vad vi kunde se 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 var att bristen 
på användarvänlighet var ett problem. De menade att detta ofta var något som förbisågs i en 
utvecklings process.   
 
Den slutsats vi kan dra från utredningen, enligt vår hypotes, hanteringen av problemen inom 
system utveckling är olika mellan kvinnor och män, är att det inte finns några skillnader i hur 
kvinnor och män hanterar problemen inom system utveckling, utan att det snarare handlar om 
skillnader i förhållningssätt till dessa problem.  
 
 
 



Abstract 
 

System development is an area, which have been established on the market at a rapid pace. 
Despite this fact, the development process has not changed much during the years that have 
passed. The same problems described in books from the early 90’s still circulate in this area. 
 
Many of the problems that come up in systems development can lead to system that does not 
work correct. This can lead to higher costs and unsatisfied customers, which in turn can lead 
to lower incomes. This means that you get a no win situation. The purpose with the 
investigation is to find the existing problems within system development on the workplaces 
and then investigate if there are any differences between women and men’s way of seeing 
these problems.  
 
We have done interviews at two of the contacted companies and questionnaires to two other 
companies. The interviews were performed in two groups, women and men apart, this to get a 
discussion about the subject, and to let the participants discuss freely.  
The analysis of the collected data was performed through dividing the problems into different 
categories. Then we divided the various statements into what women said, what men said and 
what both women and men said. This was made on all parts of the interviews and of the 
questionnaire. We draw conclusions from these results.  
 
What we could see from the investigation was that women tend to see the problems also from 
the customers point of view. The men on the other hand meant that changes made from the 
customer often led to these problems. Another difference was that women pointed the 
importance of integrating the end user in the development process and also the problems that 
occur because of the lack of usability.   
 
The conclusion we can draw from the investigation, according to our hypothesis, the handling 
of the problems in system development is different between women and men,  is that there is 
not any differences in how women and men handle these problems, but instead differences in 
how women and men see these problems.  


