
Råd till externkonsulten för att hantera de 
symboliska rollernas effekt på slutanvändarens 

motivation 

 
(HS-IKI-EA-04-307) 

 
Charlotte Nilsson (a00chani@iki.his.se) 

Institutionen för kommunikation och information 
Högskolan i Skövde, Box 408 
S-54128 Skövde, SWEDEN 

 

Examensarbete på det systemvetenskapliga programmet under 
vårterminen 2004. 

Handledare: Lena Aggestam 



Råd till externkonsulten för att hantera de symboliska rollernas effekt på 
slutanvändarens motivation 

 
 

Examensrapport inlämnad av Charlotte Nilsson till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Kommunikation och information. 
 

2004-05-24 
Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 
 
Signerat: _______________________________________________ 
 
 



Råd till externkonsulten för att motverka/tillvarata de symboliska rollernas 
effekt på slutanvändarens motivation 

 
 

Charlotte Nilsson (a00chani@iki.his.se) 
 

 
 

Sammanfattning 
 
 

Många informationssystemutvecklingsprojekt misslyckas och det beror ofta på att 
utvecklaren inte förstår eller känner till kraven från slutanvändarna. En viktig faktor 
för att projekten istället ska lyckas är att slutanvändare är motiverade till att delta i 
processen och de bör motiveras redan i en förberedande fas av 
informationssystemutvecklingen. Ytterligare en faktor som är viktig är 
externkonsulten, som ofta är den person som leder arbetet med ISU.  
 
Det finns symboliska roller som kan kopplas till den externa konsulten, vilka kan 
påverka motivationen både positivt och negativt hos slutanvändarna. Resultatet av 
detta arbete är ett antal råd till externkonsulten om hur denne bör agera i en 
förberedande fas av informationssystemutveckling för att motverka de negativa 
effekterna av de symboliska rollerna och tillvarata de positiva.  
 
Nyckelord: Informationssystem, informationssystemutveckling, externkonsult, 
motivation, symboliska roller, råd. 
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1 Inledning 
Ett informationssystem (IS) ska enligt Avison och Fitzgerald (1995) kunna processa 
data snabbt och på ett korrekt sätt. Informationen ska vara komplett och på rätt 
detaljnivå och den ska kunna nås när och var det behövs så att systemet är användbart 
så som det var tänkt. IS ska stödja organisationer så att de kan analysera sin 
verksamhet och se till att de uppnår sina affärsmål. Affärsmålen kan vara relaterade 
till ökad avkastning, företagets överlevnad, expansion, större marknadsandelar och 
tillfredsställelse för kunder och personal. Systemet kan hjälpa organisationen att 
uppnå ökad effektivitet och kan ses som något som ger konkurrensfördelar (Avison & 
Fitzgerald, 1995).  
 
Eftersom slutanvändare är de som ska använda systemet är det av största vikt att de är 
med i analysfasen där kraven på systemet ska tas fram. Många 
informationssystemutvecklings (ISU) projekt misslyckas i ett tidigt skede, till stor del 
på grund av att utvecklaren inte förstår eller känner till kraven från användaren 
(Saiedian & Dale, 1999). För att arbetet med medverkande slutanvändare ska bli så 
framgångsrikt som möjligt är det nödvändigt att slutanvändarna är motiverade till att 
delta i ISU-processen och bidra med sina kunskaper (Aggestam, 2002; Milis & 
Mercken, 2002). En annan viktig faktor vid systemutveckling är den person som leder 
själva utvecklingsarbetet. Idag är det oftast en utomstående konsult som hyrs in till 
organisationen (Ljung & Allwood, 1999). 
 
Det finns symboliska roller som kan kopplas till den externa konsulten och denna 
rapport fokuserar på hur dessa roller påverkar slutanvändarnas motivation till att delta 
i ISU. Utifrån vad som framkommer i utredningen tas ett antal råd till konsulten fram 
och de är det förväntade resultatet. Råden är tänkta att vara ett stöd för den externa 
konsulten som är på väg att starta en ISU i en organisation och dessa råd bör beaktas 
redan i en förberedande fas av utvecklingsarbetet. Det är viktigt att konsulten känner 
till hur de negativa effekterna kan motverkas och hur de positiva effekterna kan 
tillvaratas. Nedanstående problemprecisering bygger på ovanstående diskussion. 
 
Hur kan externkonsulter i en förberedande process av informationssystemutveckling 
agera utifrån deras symboliska roller för att få motiverade slutanvändare i 
analysfasen? 
 
För att undersöka rapportens problemställning användes intervjuer. Resultatet av detta 
arbete är främst att externkonsulten i en förberedande process bör informera och 
kommunicera med slutanvändarna för att de ska bli motiverade till att delta. Den 
information som behövs och hur kommunikationen bör genomföras finns redovisat i 
detalj i kapitel 6. 
 
I kapitel 2 presenteras de centrala begrepp och den bakgrund som är nödvändig att 
känna till för att få förståelse för rapportens problemområde och problemställning. 
Kapitel 3 tar upp arbetets problemområde och problemprecisering, samt redogör för 
hur avgränsningen i arbetet är gjord. Kapitlet avslutas med en redogörelse för det 
förväntade resultatet med arbetet. I kapitel 4 redovisas tillvägagångssättet för att svara 
på problemställningen och hur själva genomförandet gick till. Kapitel 5 redovisar 
material och analys från intervjuer. I kapitel 6 redovisas själva resultatet av 
genomförandet och i kapitel 7 förs diskussion kring tillvägagångssätt, resultat. Sist i 
kapitlet ges förslag på fortsatt arbete.
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs och definieras för denna rapport viktiga begrepp. I avsnitt 2.1 
beskrivs vad ett informationssystem (IS) är och hur utveckling av ett 
informationssystem (ISU) kan gå till. En beskrivning av de olika intressenter som är 
involverade i ett systemutvecklingsprojekt finns i avsnitt 2.2. Eftersom två utav dessa 
intressenter, konsulten och slutanvändaren, har en stor betydelse i detta arbete så 
redovisas deras roller i ett ISU-projekt utförligare i avsnitt 2.2.1 respektive 2.2.2. Det 
är viktigt att intressenter i ett systemutvecklingsprojekt förbereds för att de ska vara 
motiverade deltagare som kan bidra till ISU-projektet (Aggestam, 2002). Avsnitt 2.3 
handlar om involverade slutanvändare och hur viktigt det är för ett framgångsrikt 
ISU-projekt. Avslutningsvis i avsnitt 2.3 finns en redogörelse för i vilken fas av ISU 
som slutanvändarna bör introduceras. 
 
2.1 Informationssystem och informationssystemutveckling 
Det finns en mängd olika definitioner på IS och syftet med nedanstående avsnitt är att 
ge läsaren en övergripande bild av vad ett sådant är. Eftersom rapportens 
problemställning berör utvecklandet av IS är det viktigt att läsaren har en förståelse 
för vad ett IS är men även hur ett IS utvecklas. Författaren av denna rapport anser 
dock att det inte är nödvändigt att läsaren känner till på detaljnivå vad IS är eller hur 
ISU går till eftersom det inte är fokus för rapporten. 
 
2.1.1 Vad är ett informationssystem? 
Enligt Avison och Fitzgerald (1995) kan begreppet IS delas upp i två ord, information 
och system. Ordet information i detta sammanhang kan enligt samma författare sägas 
innefatta bland annat organisationens kunder, leverantörer, produkter, utrustning och 
material. Information är data som tolkas av den som använder den (Aggestam, 2002; 
Langefors, 1973). Ordet system står enligt Avison & Fitzgerald (1995) för ett sätt att 
se olika interagerande komponenter såsom; 

1. Människor (t.ex. analytiker och slutanvändare) 
2. Objekt (t.ex. hårdvara till datorer) 
3. Procedurer (t.ex. de moment som ingår i olika metoder för ISU) 

 
Avison och Fitzgerald (1995) anser att utan interaktion, koppling, mellan ovanstående 
komponenter är det inte ett IS. Det skulle i så fall handla om informationsteknologi 
(IT) där hänsyn endast tas till de tekniska aspekterna. Enligt Avison och Fitzgerald 
(1995) måste interaktionen ske inom ramarna för de komponenter som är relevanta för 
systemet och de som berör miljön runt systemet. Författaren av denna rapport anser 
att komponenten slutanvändare är ytterst viktig eftersom det är slutanvändarna som IS 
är till för att stödja, inte objekt eller procedurer. Dessutom beror en framgångsrik ISU 
på användarens aktiva medverkan i utvecklingsprocessen (se exempelvis Aggestam, 
2002; Andersen, 1994; Doherty, King & Al-Mushayt, 2002; Sabherwal, Sein & 
Marakas, 2003). 
 
Alla organisationer har någon form av IS, antingen formella eller icke-formella 
(Avison & Fitzgerald, 1995). Med formella system avses system som kan förse 
användaren med information återkommande och på ett fördefinierat sätt. Icke-
formella däremot kan vara rykten, skvaller och idéer (Avison & Fitzgerald, 1995). 
Författaren av denna rapport anser att innebörden av formella system är att 
informationsflödet är styrt och att det är förutbestämt vilken information som behövs 
och när och hur den ska förmedlas. Icke-formella IS kan också vara värdefulla, men 
för organisationer som behöver kontroll av sitt informationsflöde krävs formella 
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system. Fortsättningsvis i denna rapport när begreppet IS används så är det formella 
IS som avses.  
 
I litteraturen finns det ett stort antal definitioner på vad ett IS är. En definition görs av 
Avison och Fitzgerald (1995): 
 

Ett IS i en organisation är den effektiva designen, förmedlandet, användandet 
och påverkandet av informationsteknologi i organisationer och samhälle. Det 
tillhandahåller den fakta som är användbar för dess medlemmar och kunder 
så att de kan arbeta effektivt.  
 

Ytterligare en definition görs av Hoffer, George & Valacich (2002): 
 

Moderna IS är integrerade i hela verksamheten. Alla personer som arbetar i 
en verksamhet förväntar sig att på ett enkelt sätt komma åt information. Icke-
integrerade system, öar av information, som var vanliga förr ersätts med 
moderna system som underlättar åtkomst till information av alla.  

 
Andersens (1994) definition av IS är följande:  
 

Ett IS är ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information. 

 
Buckingham, Hirschheim, Land och Tully (1987) har en liknande definition som de 
tre ovan, med tillägget att: 
 

Ett IS är en mänsklig, social, aktivitet som kan involvera användandet av 
datasystem. 

 
De fyra ovanstående definitionerna är bara ett axplock av alla de definitioner som 
finns och det är inte möjligt att redovisa alla i denna rapport. Författaren av denna 
rapport anser dock att ovanstående definitioner ger en god överblick över olika 
definitioner och visar på att de är lika varandra. De fyra ovanstående definitionerna 
kan kort sammanfattas med att IS ska ge tillgång till information och att det ska vara 
användbar information. Det ska också vara enkelt att komma åt informationen för att 
underlätta arbetet för användaren. I rapporten är det denna definition som används, 
dock med ett tillägg: Buckingham m.fl. (1987) konstaterar att ett IS inte behöver vara 
datoriserat, men att det kan vara det. När begreppet IS fortsättningsvis används i 
denna rapport är det ett datoriserat system som avses.  
 
Syftet med ett IS är enligt Avison och Fitzgerald (1995) att det ska kunna processa 
data snabbt och på ett korrekt sätt, kunna tillhandahålla information som är komplett 
och på rätt detaljnivå. Informationen ska också vara tillgänglig när och var det behövs 
så att systemet är användbart så som det var tänkt. Hoffer m.fl. (2002) anser att 
informationen måste kunna nås av alla som behöver den i organisationen. 
Organisationer och verksamheter behöver IS för att analysera sin verksamhet 
tillsammans med dess miljö och se till att de uppnår sina mål med verksamheten. 
Avison och Fitzgerald (1995) anser också att dessa mål kan vara relaterade till ökad 
avkastning, företagets överlevnad, expansion, större marknadsandelar och 
tillfredsställelse för kunder och personal. Systemet kan hjälpa organisationen att 
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uppnå ökad effektivitet och kan ses som något som ger konkurrensfördelar (Avison & 
Fitzgerald, 1995).  
 
Författaren av denna rapport anser att syftet med ett IS enligt Avison och Fitzgerald 
(1995) stämmer väl överens med de fyra definitionerna av vad ett IS är, se ovan. De 
ger en tydlig bild av att syftet med IS är att underlätta för användaren så att 
arbetsuppgifter kan utföras på ett effektivt sätt.  
 
Det bör också nämnas att det inte finns någon generell definition av vad ett lyckat IS 
är. En definition som delas av Mahaney och Lederer (2003), och DeLone och McLean 
(1992) är att ett lyckat IS är ett system som har önskad funktionalitet och som är av 
hög kvalitet. Det är också denna definition av ett lyckat IS som används i denna 
rapport. 
 
IS kan utifrån syfte delas in i olika kategorier, t.ex. expertsystem, affärssystem och 
system för beslutsfattande (Avison & Fitzgerald, 1995). Dessa typer av IS har till 
syfte att på olika sätt stötta organisationer att uppnå sina mål. Eftersom 
problemställningen i denna rapport innefattar alla typer av IS så görs inte någon 
beskrivning av deras inbördes olika skillnader. Författaren av denna rapport anser 
dock att det är viktigt att läsaren känner till att det finns ett antal olika typer av IS som 
är till för att stödja helt olika syften och mål.  
 
När det nu är diskuterat vad ett IS är, så är det naturligt att gå vidare och redogöra för 
hur utveckling av IS kan gå till, vilket sker i nästa avsnitt. 
 
2.1.2 Vad är informationssystemutveckling? 
Enligt Aggestam (2002) är ett IS en del av organisationen. Om IS ändras blir 
konsekvensen att även organisationen ändras. ISU kan därför sägas även vara 
organisationsutveckling. Detta gör att även det som står i litteratur om 
organisationsutveckling är relevant då ISU diskuteras. I denna rapport innebär 
begreppet ISU alltså även organisationsutveckling.  
 
För att kunna förstå innebörden av ISU är det nödvändigt att känna till vad som ingår i 
ISU; modeller, metoder, beskrivningstekniker och verktyg (Andersen, 1994; Avison 
& Fitzgerald, 1995).  
 
För att ge en helhetsbild över nivåerna i ISU finns nedan figur 1 som visar hur 
nivåerna hänger ihop, med den högsta abstraktionsnivån, modell, överst. Figuren är 
framtagen med Avison och Fitzgeralds (1995) beskrivning av nivåerna som grund. 
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Figur 1 ISU-komponenter och deras inbördes relation 
 
På en hög abstraktionsnivå finns en modell, eller filosofisk tanke som i sin tur ger ett 
antal valmöjligheter av metod (Avison & Fitzgerald, 1995). En modell beskriver ett 
sätt att systematiskt utveckla IS och det finns nästan lika många modeller som det 
finns system (Asaro, 2000).  
 
Enligt Avison och Fitzgerald (1995) så kan begreppet modell definieras som en 
samling av procedurer, tekniker, verktyg och dokumentationshjälpmedel. Modellen 
ska hjälpa utvecklaren att välja lämplig teknik i varje steg av projektet och också 
stödja i planering, skötsel, kontroll och utvärdering av ISU-projektet (Avison & 
Fitzgerald, 1995). Vissa modeller tar stor hänsyn till de mänskliga aspekterna vid 
ISU, medan andra har en mer vetenskaplig inriktning. Andra modeller syftar till att 
automatisera ISU-arbetet så mycket som möjligt. Det kan också vara så att vissa 
organisationer inte använder några standardiserade modeller alls, eller bara använder 
vissa delar av dem (Avison & Fitzgerald, 1995).  
 
Enligt Andersen (1994) finns under modellnivån en nivå som benämns metod, som är 
en beskrivning mycket mer detaljerad än i modellen av sättet att lösa ett visst 
problem. Sedan följer nivån beskrivningsteknik som kan liknas vid ett arbetssätt, eller 
ett recept på sättet att göra en beskrivning. Det finns en mängd olika 
beskrivningstekniker som lämpar sig för olika tillfällen. Lägsta nivån innefattar 
verktyg som i detta sammanhang är ett fysiskt hjälpmedel. Exempel på sådana verktyg 
är ritverktyg som underlättar skapandet av diagram och verktyg för att planera och 
kontrollera projekt. En del beskrivningstekniker förutsätter tillgång till vissa verktyg 
(Andersen, 1994).  
 
Eftersom det finns många olika tillvägagångssätt att bedriva ISU på är det inte möjligt 
att beskriva alla dessa i denna rapport. Författaren har valt att visa på en möjlig 
modell och dess ingående faser, som beskrivs av Avison och Fitzgerald (1995) och 
Aggestam (2001); den traditionella livscykelmodellen. Författaren av denna rapport 
anser att det är fullt tillräckligt att beskriva en möjlig modell för att förstå rapportens 
problemställning. Dessutom anser Kaarst-Brown (1999) att konsultens olika roller, se 
avsnitt 2.2.2, kan förekomma helt oberoende av vilken utvecklingsmodell som 
används. 
 
Anledningen till att just denna modell valts för att i rapporten exemplifiera ISU är att 
den är väl utprovad och testad. Den utvecklades redan på 60-talet och har visat sig 

Modell 

Metod 

Beskrivningsteknik 

Verktyg 
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innehålla många positiva aspekter (Andersen, 1994). Till dessa aspekter kan nämnas 
t.ex. att modellen försäkrar att användarna tränas i att använda det nya systemet, att 
kravspecifikationen blir komplett och modellen kan förhindra att projektet drar över 
tiden för deadline (Andersen, 1994). 
 
Avison och Fitzgerald (1995) har dock inte med den sista fasen, avveckling, i sin 
modell vilket Aggestam (2001) har, men författaren av denna rapport anser att även 
avvecklingsfasen är relevant att känna till för att få en helhetsbild. I nedanstående 
figur 2 är fas 1 till 6 hämtade från Avison och Fitzgerald (1995) och fas 7 från 
Aggestam (2001). 
 
En ISU kan kortfattat sammanfattas som en process som startar med att 
organisationen analyseras och utifrån det resultatet fattas beslut om en ISU-process 
ska genomföras eller ej (fas 1). Om beslutet är att processen ska genomföras görs en 
kartläggning för att få reda på hur IS kan bidra till organisationens mål (fas 2). 
Därefter görs den detaljerade systemanalysen där kraven på systemet identifieras och 
dokumenteras (fas 3). För att få reda på slutanvändarnas krav krävs det att de är 
delaktiga både i fas 2 och 3. I nästkommande faser designas IS utifrån de tidigare 
identifierade kraven och sedan implementeras systemet (fas 4 och 5). När systemet är 
implementerat och i drift inträder förvaltningsfasen (fas 6) och så småningom kan det 
bli så att systemet inte längre fyller sin funktion och därför avvecklas (fas 7). 
 
Figur 2 visar när de olika faserna sker i ISU ur ett holistiskt perspektiv. Siffrorna 1 till 
7 representerar de sju olika faserna i livscykelmodellen. Bilden ska läsas från vänster 
till höger, alltså i kronologisk ordning, för att ge en överblick av när de olika faserna i 
livscykelmodellen sker. Fas 2 och 3 är fetmarkerade då rapporten fokuseras på dessa. 

 
 
Figur 2 Livscykelmodellens faser i kronologisk ordning, inspirerad av Aggestam 
(2002). 
 
Rapportens problemställning berör analysfasen där systemet kartläggs och kraven tas 
fram, vilket gör att fokus ligger i fas 2 och 3 och inte på de andra faserna i 
livscykelmodellen. Anledningen är att det enligt rapportens problemställning antas att 
det redan finns ett beslut om att organisationen ska genomgå en ISU.  
 
De båda ovanstående avsnitten har tagit upp vad IS är och hur de kan utvecklas. Nästa 
avsnitt syftar till att ge läsaren vetskap om de olika kategorier av människor som på 
olika sätt är involverade i en ISU. 
 
2.2 Intressenter  
Kotonya och Sommerville (1997) anser att alla människor eller organisationer som 
påverkas av systemet och som har direkt eller indirekt inverkan på systemets krav är 
intressenter. I detta avsnitt beskrivs olika intressenter som kan finnas kring ett IS och i 
ett ISU-projekt. Anledningen är att läsaren av rapporten ska få en övergripande bild 

ISU 
2   3     4     5   

Tid att  
förbereda 
organisa-
tionen. 

Lyckat 
IS 

7 
1 

6 
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av vad begreppet intressenter innebär och även få en förståelse för hur avgränsningen 
av arbetet är gjord. Det finns ett antal olika kategoriseringar på vad intressenter är och 
författaren av denna rapport avser att använda Saiedian och Dales (1999) 
kategorisering. I deras kategorisering ingår slutanvändare vilket inte är fallet i t.ex. 
Hoffers m.fl. (2002). Eftersom denna rapport handlar om motiverade slutanvändare 
måste en kategorisering som även innefattar slutanvändare väljas för detta arbete. 
 
Saiedian och Dale (1999) gör sin kategorisering av intressenter på följande vis: 

1. Kunder; personer som ansvarar för kontraktering och betalning för systemet. 
Deras huvudangelägenhet berör projektets tidsplan och budget. Dessa 
personer har oftast inte någon direkt fysisk kontakt med domänen de 
ansvarar för. Exempel på kunder kan vara ledningen för organisationen. 

2. Slutanvändare; personer som ska använda systemet. Deras största 
angelägenhet är systemets användbarhet, säkerhet och tillgänglighet. Oftast 
är det dessa personer som har mesta kunskapen om de olika 
arbetsprocedurerna som systemet ska hjälpa dem att utföra.  

3. Domänexperter; personer som förstår systemets miljö eller problemdomänen 
där systemet ska implementeras. De är källan till systemets krav på 
detaljnivå. 

4. Systemadministratörer; personer som ska ansvara för kommande 
förändringar och underhåll av systemet. Fokus för deras intresse ligger på 
dokumentationen och arkitekturen av systemet. 

5. Systemanalytiker; personer som ansvarar för identifiering och 
dokumentationen av systemets krav. 

6. Mjukvaruutvecklare; personer som bistår med kunskap om mjukvarans 
begränsningar och möjligheter och tar fram eventuella prototyper. 

7. Testare; personer som ansvarar för att nödvändiga testkörningar görs. Måste 
ha god kunskap om systemets krav för att kunna testa att det lever upp de till 
ställda kraven. Om det inte går att visa kunden att systemet möter ställda 
krav kan deras acceptans av systemet äventyras. 

 
Författaren av denna rapport vill göra läsaren uppmärksam på att det även finns 
intressenter utanför organisationen, precis som Kotonya och Sommerville (1997) 
implicit säger. De anser att alla som direkt eller indirekt inverkar på systemets krav är 
intressenter. Till dessa kan höra t.ex. banker, skattemyndigheter, organisationens 
eventuella kunder osv. Saiedian och Dales (1999) kategorisering av intressenter är 
således snävare än Kotonya och Sommervilles (1997). Författaren av denna rapport 
anser att externkonsulten i allra högsta grad ska ses som en intressent vid ISU i de fall 
där en sådan är involverad och utökar därför Saiedian och Dales (1999) kategorisering 
med att innefatta även externkonsulten. Saiedian och Dale (1999) påpekar att alla 
dessa sju kategorier av intressenter tillför viktig kunskap och expertis då kraven på 
systemet ska identifieras. De anser att för att det ska vara möjligt med en effektiv 
kravutvinning så är det nödvändigt att alla dessa kategorier är involverade i projektet. 
Samma åsikt har Hoffer m.fl. (2002) då de påstår att eftersom det är nödvändigt att 
personer från alla olika kategorier samarbetar så gör det att systemutveckling kan 
kallas ett "lagspel".  
 
I de två följande avsnitten görs en utförligare redogörelse för vad de två intressenterna 
slutanvändare och konsulter har för roller i ett ISU-projekt eftersom dessa är i fokus i 
rapportens problemställning. 
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2.2.1 Slutanvändare 
Det finns en mängd olika definitioner på vad en slutanvändare är och syftet med detta 
avsnitt är att redogöra för vilken definition som gäller för detta arbete. 
 
Ljung och Allwood (1999) definierar ordet slutanvändare som individer som använder 
systemet, men vars specialkunskap oftast inte inkluderar design av IS. Avison och 
Fitzgerald (1995) hävdar dock att denna definition är lite begränsad, eftersom det 
finns ett antal olika typer av slutanvändare som använder systemet på olika sätt. Detta 
kan t.ex. vara företagets ledning, personer som matar in data i systemet och personer 
som använder den inmatade datan för olika syften. Författaren av denna rapport anser 
att det som Avison och Fitzgerald (1995) menar med en begränsad definition är att 
vissa slutanvändare kan vara personer som har kunskap om design av IS. Enligt 
Faulkner (2000) kan slutanvändare delas upp i två olika kategorier. Den ena berör hur 
slutanvändaren använder systemet och den andra handlar om vilken kunskap 
slutanvändaren har. Enligt Faulkner (2000) kan dessa båda kategorier även delas upp i 
två ytterligare grupper: Obligatoriska användare och Frivilliga användare (Faulkner, 
2000). Obligatoriska användare är tvungna att använda systemet som en del i sitt 
arbete. Om systemet inte möter deras krav på ett tillfredsställande sätt kan det skapa 
problem för användaren. Frivilliga användare kan välja själva om de vill använda 
systemet eller inte i sitt arbete (Faulkner, 2000). Både frivilliga och obligatoriska 
slutanvändare är intressanta för den här rapportens problemställning. 
 
Följande tre avsnitt redogör för olika kategoriseringar och vilken definition av 
slutanvändare som är aktuell för denna rapport. 
 
Kategorisering efter hur slutanvändaren använder systemet  
Den kategorisering som redovisas i detta avsnitt bygger på hur slutanvändare 
använder systemet.  
 
Nedanstående tabell 1 visar Avison och Fitzgeralds (1995) definition av slutanvändare 
jämförd med Faulkners (2000) definition. De båda författarna tittar på samma sak, 
men med lite olika fokus. Tillsammans ger dock dessa båda definitioner en tillräcklig 
helhetsbild med avseende på problempreciseringen av de olika slutanvändarna 
kategoriserade efter hur de använder systemet. De olika typer av slutanvändare som 
författaren av denna rapport anser är lika varandra eller ingår i varandra är placerade 
på samma nivå i tabellen.  
 

Avison och Fitzgeralds (1995) 
definition av slutanvändare 

Faulkners (2000) 
definition av slutanvändare 

Regelbundna  Direkta, indirekta, avlägsna och support  

Tillfälliga, t.ex. chefer som använder 
systemet på olika sätt vid olika tillfällen  

 

Externa, t.ex. boklånare på bibliotek Support, avlägsna 

Experter, t.ex. tekniker, 
systemanalytiker och programmerare 

 

Tabell 1 Kategoriseringar av slutanvändare 
 
Indirekta slutanvändare som inte själva fysiskt använder systemet är inte i fokus för 
denna rapports problemställning, eftersom de troligtvis inte är delaktiga i analysfasen 
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i ISU i någon större utsträckning. Samma sak gäller för avlägsna användare och 
externa användare. När det gäller supportanvändare och experter anser författaren av 
denna rapport att det inte på dem som rapportens fokus ligger. Författaren av denna 
rapport anser att av de tidigare beskrivna definitionerna så är det användare som 
regelbundet och direkt använder systemet som är mest intressanta för denna rapport. 
 
Kategorisering efter slutanvändarens kunskapsnivå 
Slutanvändarnas kunskapsnivå är ytterligare en kriterie som kan användas för att 
kategorisera användare enligt Faulkner (2000). Här har Faulkner (2000) identifierat 
tre olika kategorier: 

1. Nybörjare; personer som inte har någon eller bara begränsad erfarenhet av 
datorer.  

2. Oregelbundna användare; använder systemet en period, gör uppehåll en tid 
och använder det igen. Det kan gå flera månader mellan tillfällena.  

3. Expertanvändare; kan utföra arbetsuppgifter som är nya för dem. De tar 
hjälp av systemets hjälpfunktioner och manualer och är inte rädda att 
”förstöra” systemet.  

 
När det gäller användarnas kunskapsnivå är alla tre kategorierna relevanta för den här 
rapportens problemställning, med undantag för t.ex. tillfälligt inhyrd personal som 
finns i kategorin oregelbundna användare.  
 
Definition av slutanvändare för denna rapport 
Nedan finns figur 3 som med både text och bild ytterligare belyser resultatet av 
ovanstående resonemang om hur avgränsningen är gjord. Ordet målgrupp i figuren 
innebär att det är på dessa slutanvändare som rapportens fokus ligger. De 
fetmarkerade siffrorna är de som ingår i målgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Avgränsning slutanvändare 

Hur systemet används   Kunskapsnivå 

Avison & Fitzgerald (1995) Faulkner (2000)  Faulkner (2000) 

1. Regelbundna  A. Direkta   I. Nybörjare 

2. Tillfälliga   B. Indirekta   II. Oregelbundna 

3. Externa   C. Avlägsna   III. Expert 

4. Experter   D. Support 

 

 

 

 

Valfrihet 

Faulkner (2000) 

X. Frivilligt 

Y. Obligatoriskt 

A & F 

1. Regelbundna 

Faulkner 

A, Direkta 

Valfrihet 

X. Frivilliga  
Y. Obligatoriska 

Kunskapsnivå 

I, II, III 

Målgrupp! 
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För att sammanfatta ovanstående resonemang kan slutanvändare i denna rapport 
definieras som personer som är regelbundna, direkta användare och som antingen är 
frivilliga eller obligatoriska användare. De har en kunskapsnivå som sträcker sig från 
nybörjare till experter. 
 
Detta avsnitt har redogjort för en utav de två intressenter som rapporten fokuseras på, 
slutanvändare och följande avsnitt tar upp den andra för rapporten viktiga 
intressenten; konsulten.  
 
2.2.2 Konsult 
Enligt litteraturen finns det ett antal olika roller och symboler som kan kopplas till 
konsulten. I detta avsnitt förklaras vad en konsult är, vilka olika sorters konsulter som 
finns och de roller och den symbolism som kan förknippas med konsulten. I den 
studerade litteraturen används begreppen konsult och förändringsagent. Författaren av 
denna rapport anser att orden kan användas synonymt eftersom de båda begreppen 
betyder samma sak. 
 
En konsult är en person som har kapaciteten att initiera och administrera ändringar 
som är strukturella, personella och som berör arbetsprocesser (Binbasioglu & 
Winston, 2003). Konsultens roll är att motivera intressenter till att använda IS, hjälpa 
dem att förvärva nödvändiga kunskaper och se till att arbetet organiseras mer effektivt 
(Binbasioglu & Winston, 2003). 
 
Det finns i litteraturen tre olika traditionella konsultroller identifierade (Binbasioglu & 
Winston, 2003; Winston 1999) som är allmänt erkända enligt dessa författare. I syfte 
att på ett överskådligt sätt beskriva de olika traditionella rollerna har dessa 
sammanfattats i figur 4. Eftersom dessa roller inte är i fokus för denna rapport görs 
inte någon utförligare förklaring av dem. Syftet med att kort beskriva dem är att visa 
på att det finns roller i litteraturen som anses allmänt erkända och som kan kopplas till 
konsulten. Till de traditionella rollerna hör förespråkaren, katalysatorn och den 
traditionella konsulten. Begreppet klienter i nedanstående figur (katalysatorn) tolkas 
av författaren av denna rapport inkludera slutanvändare, 
 

 
Figur 4 Konsultens olika ”traditionella” roller  
 
Konsulter kan vara antingen interna eller externa (Ljung & Allwood, 1999). Med 
externa konsulter avses konsulter som hyrs in utifrån organisationen till skillnad från 
interna konsulter som redan finns inom organisationen (Ljung & Allwood, 1999). 
Många utvecklingsprocesser idag leds av konsulter som hyrs in utifrån till 

Konsult 

Traditionell 
-Tekniker 
-Ingen hänsyn till 
organisatoriska 
aspekter 
-Systemet står för 
förändring 

Katalysator 
-Visar på IS möjligheter för 
klienter 
-Klienten står för förändring 
 

Förespråkare 
-Visionär 
-Konsulten har 
kontroll 
-Teknisk & 
affärsmässig 
lösning 
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organisationen (Ljung & Allwood, 1999) och därför är fokus för denna rapport på 
externkonsultens olika roller och eventuellt tillhörande symbolism.  
 
Kaarst-Brown (1999) lägger ytterligare ett synsätt till konsultens olika roller i och 
med de symboliska roller hon beskriver i sin rapport. Det kan vara berättigat att anlita 
en extern konsult istället för de eventuella interna som kan finnas inom organisationen 
just för att dra nytta av de symboliska rollerna (Kaarst-Brown, 1999). Författaren av 
denna rapport antar att ovanstående resonemang innebär att Kaarst-Brown anser att de 
symboliska rollerna inte uppkommer då det enbart är interna konsulter involverade i 
projektet. Då Kaarst-Brown (1999) diskuterar de symboliska rollerna används 
begreppen upptining, förändring och återfrysning. Med upptining menas att murar 
rivs, möjliggör införandet av nya normer och värderingar och återfrysning innebär en 
stabilisering av önskade förändringar. I vissa fall kan det t.ex. vara önskvärt att 
organisationen ”upptinas”, får signal om att förändringar är på väg, eller att 
organisationen får signal om att nya normer och värderingar kommer att införas i 
organisationen (Kaarst-Brown, 1999). 
 
De symboliska rollerna beskrivna av Kaarst-Brown (1999) beskrivs nedan. 
 

1. Symbol för kommande förändring: 
 Inhyrandet av en extern konsult kan ses som en signal att förändringar i 

företaget har startat och kan ge insikt i att en förändring är nödvändig. Ett 
stadie av upptining infinner sig. Detta stadie kan uppkomma redan då 
organisationen tillkännager att en konsult inom en snar framtid ska komma 
till organisationen. Till de positiva aspekterna av denna symbolism hör att 
slutanvändaren kan få insikt både i att förändring är nödvändig och att 
förändring påbörjas inom kort. Till nackdelarna hör att arbetet kan stanna 
upp i väntan på att något ska hända och att slutanvändarna kan få en känsla 
av att något är fel. Även en så kallad ROT-faktor kan infinna sig som betyder 
en känsla av Rädsla, Osäkerhet och Tvivel. 

 
2. Symbol för förändring av normer och värderingar: 
 Närvaron av en externkonsult kan uppfattas som att gamla normer och 

värderingar inte längre passar verksamheten. Det kan vara så att det inom 
organisationen inte var riktigt tillåtet att kritisera gamla arbetssätt, men 
genom att få in utomstående så kan det nu ges möjlighet till det. Till denna 
symbolism hör också att det kan vara lättare för en utomstående att få 
igenom en förändring. Författaren av denna rapport anser att denna 
symboliska roll också kan skapa osäkerhet om vad som gäller och vad som 
kommer att ske. 

 
3. Symbol för maktskifte i organisationen: 
 Här kan det handla både om typ av makt och vem som har makt. Konsulter 

ses ofta som experter med specialiserad kunskap och ofta med direktkontakt 
till organisationens ledning. Genom att involvera konsulten kan signaler ges 
som kan tolkas som att makten i fortsättningen ska fördelas i företaget på 
grund av personlig kunskap och erfarenhet och inte på grund av tradition. 
Det kan ge legitimering av ett nytt sätt att arbeta, av nya beteenden. I detta 
fall kan konsulten uppfattas som en maktfaktor. 
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4. Symbol som önskebrunn: 
Det kan vara så att vissa personer önskar klargöra sina ståndpunkter eller 
vinna supporters för sina idéer. Symbolen ger en känsla av osäkerhet och en 
förberedelse för återfrysning införs. Det finns en risk att externkonsulten får 
lägga tid på att lyssna på för projektet irrelevanta önskemål. Författaren av 
denna rapport anser att till det positiva hör att konsulten kan få reda på 
slutanvändarnas önskemål och synpunkter. Denna symbolism uppkommer 
främst då förtroende byggs upp mellan konsulten och organisationens 
medlemmar. 

 
5. Symbol för organisationens berättigande: 

Denna symbol betyder att konsulten kan ses som en symbol för 
organisationens berättigande. Det innebär att organisationen kan stå på egna 
ben och klara sig själv utan konsultens stöd och hjälp. Den uppstår först när 
konsulten lämnar organisationen och är därför inte aktuell för denna rapports 
problemställning och diskuteras därför inte mer. 

 
Kaarst-Brown (1999) hävdar att ovanstående symbolism kopplad till konsulten inte 
har uppmärksammats speciellt är beskrivna först i detta avsnitt. Kaarst-Brown (1999) 
påstår också att de symboliska rollerna kan ha en avgörande roll vid 
förändringsprocesser. Kännedom om dessa roller kan hjälpa konsulter i deras 
interaktion med klienter (Kaarst-Brown, 1999).  
 
En ytterligare aspekt kommer från Ljung och Allwood (1999). De säger att det också 
kan vara så att användaren tror att arbetet är hotat eller att arbetsuppgifterna ska bli 
monotona efter en ISU. Andra användare kan vara rädda att deras arbetsuppgifter ska 
bli för komplicerade eller att de inte ska få tillgång till terminaler i den omfattning 
som krävs för att slutföra uppgifter (Ljung & Allwood, 1999). Författaren av denna 
rapport anser att detta gör att ytterligare en symbolisk roll kan läggas till de som 
Kaarst-Brown (1999) redogör för; hot mot att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt. Denna symbolism skapar således rädsla och osäkerhet hos 
slutanvändaren. 
 
Författaren av denna rapport anser att det finns stor risk att dessa ovanstående 
symboler eller roller kopplade till konsulten kan skapa rädsla och osäkerhet hos 
berörda individer som står inför en systemutvecklingsprocess. Alltså helt andra 
känslor än motivation hos de involverade slutanvändarna som bör eftersträvas, vilket 
diskuteras ytterligare i nedanstående avsnitt. I nästa avsnitt redogörs för varför 
slutanvändare bör involveras och faktorer som påverkar slutanvändares förtroende. 
Avsnittet beskriver också i vilken fas av ISU som slutanvändare bör involveras. 
 
2.3 Involverade slutanvändare 
Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till för att lyckas med ISU. I följande avsnitt 
tas en utav dessa upp, involverade slutanvändare, eftersom den har en central roll i 
denna rapport. 
 
2.3.1 Varför involvera slutanvändare? 
Som tidigare nämnts beror det till stor del på om användare är involverade eller inte i 
ISU-processen om det i slutändan ska bli ett lyckat IS (se exempelvis Andersen, 1994; 
Doherty, King & Al-Mushayt, 2002; Sabherwal, Sein & Marakas, 2003; Aggestam, 
2002). 
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Enligt Asaro (2000) vill utvecklare involvera användare av två orsaker; 

1. Få reda på användarnas kunskap, förhoppningar, önskemål och synpunkter 
på det tänkta systemet. 

2. För att få slutanvändarna att acceptera systemet. Det stämmer väl in på 
Aggestams (2002) identifierade framgångsfaktorer som menar att 
intressenter bör vara motiverade deltagare i ISU-projektet.  

 
Involverandet av slutanvändare i ISU-processen fokuseras inte enbart på bättre IS, 
utan även på att möjliggöra för användare så att de kan vara medbestämmande i 
utvecklingen av IS och dessutom av sina arbetsplatser (Clement & Van den Besselaar, 
1993). Aggestam (2002) anser att intressenter bör motiveras till att delta i ISU-
processen. Med begreppet motiverade slutanvändare i denna rapport avses att 
slutanvändare är intresserade, engagerade, sporrade och har lust och inspiration till 
att delta i utvecklingsprocessen. Även Ljung och Allwood (1999) anser att genom att 
involvera slutanvändare i ISU-processen kan deras attityd till projektet påverkas 
genom att de får möjlighet att influera IS enligt deras egna behov. Det leder till att IS 
uppfattas som något positivt. Användarens acceptans av IS beror till stor del på i 
vilken grad användaren ser IS som ett hot eller en tillgång (Ljung och Allwood, 
1999). Detta kan kopplas till symboliska roller som beskrivits i tidigare avsnitt 
(symbol för kommande förändring och hot mot att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt). Författaren av denna rapport anser att vad Ljung och Allwood 
(1999) avser är att det är en positiv attityd hos slutanvändarna som eftersträvas. En 
positiv attityd anses av författaren av denna rapport vara en förutsättning för att 
slutanvändaren ska känna motivation. Det kan dock vara så att om hänsyn inte tas till 
t.ex. de tidigare diskuterade symboliska rollerna kan involverandet av slutanvändare 
istället resultera i slutanvändarnas negativa attityd. Det i sin tur kan resultera i 
omotiverade slutanvändare.  
 
Ovanstående fakta är tagna från litteratur som hör till datavetenskap, men liknande 
tankesätt finns i litteratur om organisationsteori. T.ex. säger Goldkuhl och Röstlinger 
(1988) s. 175: 
 

”Att delta i ett förändringsarbete är en god förberedelse inför att utföra 
handlingar i den framtida förändrade verksamheten.”  

 
Goldkuhl och Röstlinger (1988) ställer också upp ett antal fördelar som kan fås 
genom att låta berörda aktörer involveras i arbetet. Bland dessa fördelar kan nämnas: 

• Förståelse för problem och mål 
Stämmer väl överens med Aggestam (2002) som anser att det är viktigt att 
diskutera och beskriva syftet, målet, med den planerade ISU ur olika 
synvinklar och på olika detaljnivå för att på så vis motivera slutanvändare. 

• Acceptans av lösningar 
Enligt Asaro (2000) vill systemutvecklare involvera användare bland annat 
för att få slutanvändare att acceptera den nya lösningen.  

• Utnyttjande av verksamhetskunskaper 
Enligt Asaro (2000) vill systemutvecklare involvera användare för att få reda 
på deras kunskap, förhoppningar, önskemål och synpunkter på det tänkta 
systemet. 
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Detta avsnitt har nu redogjort för att det är viktigt att slutanvändare är involverade i en 
ISU-process. Nästa avsnitt tar upp olika faktorer som påverkar slutanvändares 
förtroende för externkonsulten, som ofta är den som leder arbetet med ISU (Ljung & 
Allwood, 1999). 
  
2.3.2 Faktorer som påverkar förtroende hos slutanvändare 
Lander, Purvis, Mccray och Leigh, (2004) hävdar i en rapport att en av 
nyckelfaktorerna för att lyckas med en outsourcad ISU (när ISU drivs av någon 
utomstående som ej tillhör organisationen) är att det finns förtroende mellan 
intressenter. Författarna hävdar också att för att få förtroende måste det finnas 
engagemang. Som tidigare diskuterats innebär en engagerad slutanvändare också att 
denne är motiverad vilket innebär att begreppen har en nära koppling till varandra. 
Engagemang säkerställer att deltagare accepterar beslut och även arbetar för att 
genomföra besluten (Lander m.fl., 2004). I rapporten författad av Lander m.fl. (2004) 
beskrivs en mängd olika faktorer som påverkar förtroendet mellan intressenter. Denna 
rapport redovisar endast de faktorer som kan kopplas till de symboliska rollerna och 
inte alla faktorer som enligt rapporten påverkar förtroende. 
  

1. Om konsulten alltid uppfyller sina löften så bidrar det till att slutanvändarna 
kan få förtroende. 

2. Konsulten måste vara sanningsenlig i sin interaktion med andra och även det 
bidrar till att slutanvändarna känner förtroende för konsulten. 

3. Uppmuntra till kommunikation. Kommunikationen måste vara ärlig och 
dolda agendor kan vara förödande. Att ge slutanvändare realistiska 
förväntningar vad det än gäller, t.ex. projektets längd, påverkan på 
arbetsrutiner eller anställningar, är viktigt för att uppnå förtroende.  

4. En delad vision mellan konsult och slutanvändare ökar förtroendet dem 
emellan. 

5. Genom att förklara varför beslut tas kan förtroende uppnås mellan konsult 
och slutanvändare. 

6. Skapa en miljö för öppen kommunikation antas bidra till att förtroende 
skapas. 

7. Att visa respekt och omsorg om projektdeltagare ökar förtroendet eftersom 
personerna kan känna att hänsyn tas till den enskilde individens 
angelägenheter.  

8. Tillfredsställelse med arbetet bidrar till engagemang. 
9. I vilken grad den enskilde personen i ett tidigt skede uppfattar att projektet 

kommer att bli en lyckad lösning påverkar förtroendet hos denne. 
 
Ovanstående del av avsnittet har bland annat diskuterat varför det är nödvändigt att 
användare är delaktiga i ISU-processen och följande del av avsnittet redogör för vad 
Aggestam (2002) kommit fram till vad det gäller i vilken fas användare bör 
involveras. 

 
2.3.3 När bör slutanvändare involveras? 
Aggestam (2002) har tagit fram ett antal framgångsfaktorer vid ISU som spelar en 
avgörande roll om ISU-projektet ska resultera i ett system som är lyckat eller inte. Till 
de faktorerna hör, som beskrivits i föregående avsnitt, att slutanvändare deltar i ISU-
processen. Andra faktorer som beskrivs av Aggestam (2002) är att organisationen som 
har beslutat om en utvecklingsprocess ska diskutera och beskriva systemet, dess 
undersystem och systemets gränser. Ytterligare faktorer är att målet med ISU-
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processen bör analyseras väl och diskuteras ur olika synvinklar och på olika 
detaljnivå. Det måste vara väl definierat och möta verksamhetens krav. Det är också 
nödvändigt att det är accepterat av intressenterna i processen. Slutligen ska enligt 
Aggestam (2002) intressenter motiveras genom att använda den tidigare diskussionen 
om målet med processen och använda den del som passar bäst för varje grupp av 
intressenter. Det innebär att informationen bör anpassas till de olika grupper av 
intressenter som är involverade. Eftersom ISU-processen bygger på kommunikation 
så måste intressenterna även förberedas för denna kommunikation.  
 
Enligt Aggestam (2002) bör hänsyn till framgångsfaktorerna tas redan innan själva 
ISU startar, dvs. efter det att en organisation har fattat beslutet om att genomgå en 
ISU-process, men före själva processens start. För att ytterligare visa på när 
användarna bör introduceras för att förberedas i processen finns figur 5 nedan. 
Figuren bör läsas i kronologisk ordning, från vänster till höger för att förstås på bästa 
sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Tidsperspektiv på när förberedelse bör göras (inspirerad av Aggestam, 
2002). 
 
Diskussionen i detta kapitel leder fram till rapportens problemområde och 
problemställning som finns redovisad i kapitel 3. 
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3 Problem 
I detta kapitel presenteras en beskrivning av projektets problemområde och den 
problemprecisering som ligger till grund för detta arbete. Därefter redovisas 
avgränsningar som gjorts och vilket det förväntade resultatet är. 
 
3.1 Problemområde 
Många ISU-projekt misslyckas; de tar för lång tid, kostar för mycket eller fungerar 
inte så att de möter ställda krav när de väl levereras (Fitzgerald, Russo & Kane, 2000).  
 
En ISU består av ett antal faser där analysfasen kan anses som en utav de viktigaste 
(Saiedian & Dale, 1999). Utan en välskriven kravspecifikation kan inte utvecklare 
veta vad de ska utveckla och användare kan inte veta vad de ska förvänta sig. Det 
finns inte heller någon möjlighet att utvärdera om systemet slutligen möter 
användarnas krav. Att många ISU-projekt misslyckas i ett tidigt skede, beror till stor 
del på att utvecklaren inte förstår eller känner till kraven från användaren (Saiedian & 
Dale, 1999). En viktig framgångsfaktor för att ISU-projekt ska lyckas är därför 
användarmedverkan (Andersen, 1994; Doherty, King & Al-Mushayt, 2002; 
Sabherwal, Sein & Marakas, 2003; Aggestam, 2002). För att användarmedverkan i sin 
tur ska bli så framgångsrik som möjligt är det nödvändigt att slutanvändarna som 
deltar i ISU-processen är motiverade till detta arbete (Aggestam, 2002; Asaro, 2000). 
Ovanstående resonemang kan sammanfattas med att det är av största vikt att 
slutanvändare är motiverade till att delta i ISU-processen i den fas där kravutvinning 
sker för att kunna bidra till en lyckad ISU.  
 
Det är också konstaterat att för att få slutanvändare motiverade bör de involveras 
redan i en förberedande fas (Aggestam, 2002). Den förberedande fasen infinner sig 
efter att ett beslut har tagits om att organisationen ska genomgå en ISU-process, men 
före själva ISU har startat.  
 
Det är dock så att inte enbart deltagande användare i ISU-processen garanterar ett 
lyckat IS. En viktig roll i utvecklingsarbetet har den person som leder arbetet och idag 
leds många ISU-processer av konsulter som hyrs in utifrån till organisationen (Ljung 
& Allwood, 1999). Till konsulten kan kopplas ett antal olika roller, traditionella och 
symboliska. Det har enligt litteraturen forskats en hel del kring konsultens 
traditionella roller, vilket inte är fallet med de symboliska rollerna. Det innebär att 
författaren av denna rapport anser att det är mer intressant med fokus på de 
symboliska rollerna. Författaren anser att det är viktigt att undersöka hur de 
symboliska rollerna kan påverka utvecklingen av ett framgångsrikt ISU. Eftersom 
slutanvändarnas motivation är en viktig faktor för att lyckas med ISU är det viktigt att 
undersöka om konsultens symboliska roller påverkar slutanvändarnas motivation till 
att delta i ISU-processen. I litteraturen är det endast konstaterat att de symboliska 
rollerna finns, men det står inte något om hur de bör bemötas. Om det är så att de 
symboliska rollerna påverkar motivationen negativt är det av stor vikt att konsulten 
får råd om hur detta kan motverkas redan i en förberedande fas av ISU för att på så vis 
minska risken att misslyckas med projektet. Det kan också vara så att de symboliska 
rollerna påverkar motivationen på ett positivt sätt och då bör konsulten även få råd om 
hur denne kan tillvarata det. 
 
Avslutningsvis finns figur 6 som på ett förenklat sätt ger en sammanfattande bild över 
hur problemets delar är relaterade till varandra.  
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Figur 6 Rapportens ingående delar i relation till varandra. 
 
 
Ovanstående förutsättningar leder fram till rapportens problemställning som 
presenteras i kommande avsnitt. 
 
 
3.2 Problemprecisering 
Baserat på ovanstående förutsättningar har följande problemprecisering utformats: 
 
Hur kan externkonsulter i en förberedande process av informationssystemutveckling 
agera utifrån deras symboliska roller för att få motiverade slutanvändare i 
analysfasen? 
 
För att kunna svara på ovanstående problemställning måste den brytas ner till två 
delfrågor, där varje fråga måste besvaras var för sig.  
 

1. Hur påverkar de symboliska rollerna motivationen hos slutanvändare att 
delta i analysfasen? 

2. Hur kan negativa effekter motverkas och positiva effekter tillvaratas? 
 

Ovanstående delfrågor ligger till grund för val av tillvägagångssätt för att lösa 
problemet. För varje delfråga ska ett val göras avseende vilket tillvägagångssätt som 
besvarar frågan.  
 
3.3 Avgränsningar 
Den avgränsning som görs i denna rapport är att de råd som tas fram inte tar hänsyn 
till om externkonsulten anser sig ha en viss symbolisk roll. Råden är tänkta att gälla 
generellt för alla externkonsulter.  
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Rapporten avgränsas till att den studerade litteraturen främst kommer från 
datavetenskapen och inte från andra vetenskaper såsom t.ex. social psykologi. 
 
3.4 Förväntat resultat 
Det förväntade resultatet i denna rapport är att få fram ett antal olika råd till 
externkonsulter. Råden ska innehålla hur de kan agera i en förberedande process för 
att motivera slutanvändare till att delta i informationssystemutveckling, och då i första 
hand i analysfasen. 
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4 Tillvägagångssätt och genomförande 
I detta kapitel redogörs för det tillvägagångssätt som använts för att samla in material 
i syfte att svara på rapportens problemställning. Ur redogörelsen framgår vilka val 
som gjorts och varför. Författaren av denna rapport anser att det är viktigt att läsaren 
kan bilda sig en egen uppfattning om validiteten av det material som samlats in 
genom undersökningen. Detta för att analys och resultat ska uppfattas som trovärdiga. 
Därför framgår också vilka eventuella begränsningar som kan finnas med de olika 
tillvägagångssätten, men också deras styrkor.  
 
Avsnitt 4.1 redogör för de tillvägagångssätt som kan vara möjliga för att svara på de 
två delfrågorna. Avsnitt 4.1.1 till 4.1.3 beskriver tillvägagångssättens olika för- och 
nackdelar för denna rapports problemställning och i avsnitt 4.1.4 redovisas vilka val 
som gjorts med motiveringen baserad på hur varje delfråga kan besvaras. I avsnitt 4.2 
redovisas slutligen själva genomförandet av de valda tillvägagångssätten. Varje beslut 
av tillvägagångssätt tas med hänsyn till att på optimalt sätt svara på de två 
ovanstående delfrågorna. 
 
4.1 Möjliga tillvägagångssätt  
Genom att studera litteratur om olika tillvägagångssätt för att besvara 
problemställningar har val gjorts av vilka tillvägagångssätt som är lämpliga för att 
svara på denna rapports problemställning. Hänsyn har tagits till bland annat 
tillgängliga resurser och med det avses bland annat tillgång till tid och pengar 
(Dawson, 2000). Författaren av denna rapport anser att till resurser hör även tillgång 
på lämpliga personer med kunskap inom aktuellt område. Ett tillvägagångssätt som 
skulle kunna vara lämpligt för att svara på rapportens problemställning är fallstudier. 
Med fallstudier avses att ett eller flera fall noggrant undersöks (Berndtsson m.fl., 
2003). Samma författare anser att en fallstudie är speciellt lämpligt när det gäller att 
förstå eller förklara ett okänt fenomen. Eftersom de symboliska rollerna är ett okänt 
begrepp är fallstudier ett relevant tillvägagångssätt för att svara på rapportens 
problemställning. Dock anser författaren av denna rapport att tillgängliga resurser inte 
är tillräckliga för att genomföra fallstudier i det här arbetet och då avses främst 
tillgången på tid.  
 
Med tanke på ovanstående förutsättningar har tre lämpliga tillvägagångssätt studerats 
och utifrån dem har ett val gjorts om vilket tillvägagångssätt som ska användas i 
denna rapport. De tre studerade tillvägagångssätten är:  

• Enkäter  
• Intervjuer  
• Litteraturstudier 

 
För att visa hur de olika valen är gjorda redovisas de olika tillvägagångssättens 
fördelar och nackdelar i respektive avsnitt.  
 
Enkäter 
Med enkäter avses en teknik där information samlas in genom att respondenter får ett 
frågeformulär att fylla i som sedan ska skickas tillbaka (Dahmström, 2000). Enkäter 
är enligt Berndtsson m.fl. (2003) lämpliga då det är ett relativt välkänt område som 
ska undersökas. Skulle behovet att klargöra frågor uppstå är inte det möjligt, vilket 
gör att det i vissa fall inte går att säga med säkerhet att respondenten egentligen har 
förstått frågan (Berndtsson m.fl., 2003). 
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Författaren av denna rapport anser att det på grund av ovanstående nackdelar inte är 
möjligt att samla in material i syfte att kunna svara på någon utav delfrågorna med 
hjälp av enkäter. De två delfrågorna bygger på symboliska roller, vilket inte är ett 
välkänt område och därför anser författaren av denna rapport att det är nödvändigt att 
kunna ge förklarande information när respondenten svarar på frågorna.  
 
Intervjuer 
Med intervju avses en teknik där information samlas in genom att ställa frågor och 
detta kan ske på olika sätt, t.ex. personligt möte eller per telefon (Patel & Davidsson, 
1994).  
 
Vid utformning av intervjufrågor måste hänsyn tas dels till strukturering, vilket 
utrymme respondenten ges att svara på frågor, och dels till standardisering. 
Standardisering handlar om i vilken omfattning frågorna är formulerade i förväg, och 
benämns av Berndtsson m.fl. (2003), istället som öppna eller stängda intervjuer. Vid 
en öppen intervju, eller låg grad av standardisering, formuleras frågorna under 
intervjun. För att inte blanda olika begrepp i rapporten kommer fortsättningsvis 
begreppen öppen och stängd intervju att användas. Författaren av denna rapport anser 
att dessa båda begrepp ger en tydligare bild av vad som avses än begreppet 
standardisering. 
 
För att registrera svaren från intervjun finns det olika tillvägagångssätt, t.ex. 
anteckningar och bandinspelning (Berndtsson m.fl., 2003; Patel och Davidson, 1994). 
Till fördelarna med bandinspelning hör att svaren registreras exakt. Till nackdelarna 
hör bland annat att själva närvaron av en bandspelare kan påverka svaren som ges. 
Nackdelen med att föra anteckningar under intervjun är att det krävs övning för att 
göra det bra (Patel & Davidsson, 1994). 
 
Fördelarna med att genomföra intervju är enligt författaren av denna rapport att en 
direktkontakt tas mellan respondenten och intervjuaren, vilket gör det möjligt att 
klargöra frågorna och att utifrån svaren som fås gå vidare med följdfrågor. Patel & 
Davidsson (1994) hävdar att genom den personliga relationen mellan den intervjuade 
och den som utför intervjun påverkas motivationen att svara. Eftersom de symboliska 
rollerna är ett okänt begrepp som inte direkt finns beskrivet i litteraturen så anser 
författaren av denna rapport att det är viktigt att få så uttömmande svar som möjligt av 
respondenterna. För att få det är det viktigt att respondenterna är motiverade till att 
svara på frågorna som ställs. Ytterligare fördelar enligt Berndtsson m.fl., (2003) är att 
med öppna frågor kan saker som den intervjuade anser viktiga ges ordentligt 
utrymme. En nackdel med intervju är att det kan vara svårt för den som intervjuar att 
hålla en lagom nivå på öppna och stängda frågor, vilket kan medföra att inte svar fås 
på allt som önskas.  
 
Författaren av denna rapport anser att det är nödvändigt att inhämta kunskap från 
personer som arbetar som konsulter med systemutveckling för att svara på de två 
delfrågorna. Författaren anser också att det kan vara relevant att inhämta kunskap från 
slutanvändare eftersom det är de som ska motiveras i en ISU-process. Med hänsyn 
tagen till ovanstående för- och nackdelar anses intervjuer vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt. 
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Litteraturstudier 
Med litteraturstudier avses enligt Berndtsson m.fl. (2003) att ett problem undersöks 
genom att publicerade källor studeras. Källor som är relevanta för litteraturstudier är 
bibliografiska databaser, tidningar och konferensrapporter (Berndtsson m.fl., 2003). 
Författaren av denna rapport anser att även böcker kan tillhöra relevanta källor.  
 
Som tidigare nämnts finns det inte mycket skrivet i litteraturen om de symboliska 
rollerna vilket medför att en litteraturstudie inte är möjlig för att inhämta material för 
att svara på rapportens problemställning. 
 
4.2 Val av tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet för att lösa de två delproblemen och i förlängningen även svara på 
rapportens problemprecisering, är intervjuer. Författaren av denna rapport anser att 
intervjuer är nödvändiga eftersom de symboliska rollerna är ett relativt outforskat 
område och synpunkter bör inhämtas från personer som arbetar som konsulter. Det är 
också önskvärt att inhämta synpunkter från slutanvändare som har deltagit i 
systemutvecklingsprojekt där externkonsulter har medverkat. Författaren av denna 
rapport anser att det med hänsyn tagen till tidigare beskrivna för- och nackdelar med 
intervjuer är möjligt att samla in material för att svara på de två delfrågorna med hjälp 
av dem. Författaren anser att genom att genomföra intervjuer med konsulter som 
arbetar som systemutvecklare och eventuellt med slutanvändare kan svar fås på de två 
delfrågorna. Båda parter har deltagit i projekt som är aktuella för den här rapporten, 
antingen som konsult eller som slutanvändare. Det är önskvärt att både få svar på hur 
konsulten anser att de symboliska rollerna påverkade motivationen hos 
slutanvändarna och hur slutanvändarna själva upplevde det (delfråga 1). Det anses 
också att de tänkta respondenterna kan svara på delfråga 2 eftersom den till viss del 
bygger på erfarenheter de fått genom sitt arbete. På grund av ovanstående fakta 
beslutas att genomföra intervjuer för att inhämta material för att svara på de två 
delfrågorna. Fokus för intervjuerna kommer dock att ligga på externkonsulter. 
Anledningen är att det är önskvärt att utnyttja deras erfarenhet och kunskap inom 
området. 
 
För att få tag på lämpliga personer att intervjua ämnar författaren av denna rapport i 
ett första skede maila en kort beskrivning av examensarbetet och fråga om intresse 
finns hos den organisationen att delta. Eftersom det i första hand är externkonsulter 
som arbetar med systemutveckling som önskas intervjuas så tillfrågas i första hand 
datakonsultföretag och de ska helst vara företag i Skaraborg. Detta på grund av den 
begränsade resursen tid som inte tillåter resor längre sträckor. Intervjuerna ska vara 
intervjuer där den intervjuade (respondenten) och intervjuaren träffas eftersom det 
ökar motivationen till att svara på frågorna. Avsikten är att intervjun ska vara till 
största delen öppen, med ett antal fördefinierade frågor där utrymme ges för 
följdfrågor som formuleras på plats. Intervjun ska också innehålla både hög och låg 
grad av struktur eftersom vissa frågor formuleras så att ett begränsat utrymme att 
svara ges, medan andra frågor ger fritt svarsutrymme. Frågor som t.ex. gäller om den 
intervjuade anser att en viss symbolisk roll existerar ges ett begränsat utrymme att 
svara, medan följdfrågan om varför de tycker det ena eller andra ger fritt utrymme att 
svara. Som tidigare sagts finns det två olika sätt att registrera intervjuer; 
bandinspelningar och anteckningar. När det gäller hur svaren ska registreras anser 
författaren av denna rapport att fördelen med att spela in intervjuerna, att 
intervjupersonens svar registreras exakt, överväger nackdelarna och därför är det 
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denna teknik som avses användas. Dock måste den intervjuade ge sitt tillstånd till det 
innan inspelning sker.  
 
Detta kapitel har beskrivit valet av tillvägagångssätt för att samla in material i syfte att 
kunna svara på de två delfrågorna och i kommande kapitel redovisas hur 
genomförandet gick till.  
 
4.3 Genomförande 
Detta kapitel syftar till att ge en redogörelse för hur rapportens undersökning, 
intervjuer, har genomförts så att läsaren kan bilda sig en uppfattning av värdet i det 
rapporterade resultatet. 
 
Ett antal frågor togs fram och stor hänsyn togs till att försäkra att material skulle fås 
för att kunna svara på de två delfrågorna. Ett par av frågorna var i första hand inte 
tänkta att bidra till materialet, utan mer för att leda in respondenten i tankebanor om 
motivation och motiverade slutanvändare. För att förenkla så mycket som möjligt för 
respondenterna togs ett antal frågor fram och ställdes sedan för varje symbolisk roll. 
De framtagna frågorna till slutanvändare var i stort sett de samma som till 
externkonsulter. Se de olika frågorna i bilaga 1 och bilaga 2. Intervjuerna 
genomfördes sedan som planerat. Totalt genomfördes sju intervjuer och i den första 
intervjun deltog två respondenter samtidigt, i de övriga deltog en person. Utöver 
mailen som skickades ut till ett antal datakonsultföretag i Skaraborg så ringdes även 
telefonsamtal för att få tag på lämpliga respondenter. I ett fall hänvisade en 
respondent till en annan i en annan organisation, vilket ledde till en intervju. En 
intervju bokades efter att författaren av denna rapport besökt ett företag och där träffat 
en person som var villig att låta sig intervjuas. För att få tag på mailadresser och 
telefonnummer till konsultföretagen studerades gula sidorna i telefonkatalogen. Två 
av respondenterna arbetar på VolvoIT som tidigare varit ett internt konsultföretag 
inom Volvo. Eftersom VolvoIT idag är outsourcade är de däremot ett externt 
konsultföretag och det var som ett sådant de båda respondenterna svarade på frågorna. 
VolvoIT: s kunder är till största delen inom Volvo, men det kan även finnas kunder 
utanför Volvo. Respondenterna presenteras i bilaga 3 och om respondenternas exakta 
svar önskas går det bra att kontakta författaren av denna rapport som sparat 
intervjuerna på kassetter. 
 
Inför varje intervju mailades en kort information till respondenten om de olika 
symboliska rollerna. Detta eftersom rollerna är ett okänt begrepp och för att slippa 
lägga mycket tid på att förklara dem från början under intervjutillfället. En tanke var 
också att genom den mailade informationen sätta igång respondenternas 
tankeverksamhet om de symboliska rollerna. De flesta respondenter läste också 
igenom informationen innan intervjutillfället och ett flertal påtalade att de kände igen 
rollerna. Författaren av denna rapport antar att det är beskrivningen av de symboliska 
rollerna respondenterna kände igen och inte själva begreppen. Under varje 
intervjutillfälle gavs även en något mer detaljerad beskrivning av respektive 
symbolisk roll. Författaren av denna rapport anser att de flesta respondenterna, om 
inte alla, visade ett stort intresse för de symboliska rollerna och dess inverkan på 
motivation. Författaren av denna rapport anser att just detta intresse hos 
respondenterna bidrog starkt till de till synes genomtänkta svar som gavs.  
 
Det insamlade materialet är sammanställt och analyserat utifrån de båda delfrågorna. 
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5 Material och analys 
I avsnitt 5.1 presenteras utifrån delfrågorna det material som samlats in samt en analys 
av det. I avsnitt 5.2 redovisas slutligen en sammanfattande analys. 
 
5.1 Material och analys av intervjuer 
För att presentera material och analys på ett så lättförståeligt sätt som möjligt 
presenteras det uppdelat efter de båda delfrågorna.  
 
Majoriteten av respondenterna anser att symbol nummer 5, hot mot att utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, är en delfråga av symbol 1. På grund av 
de likartade svar som framkommit om dessa båda symboler anser författaren av denna 
rapport att det inte tillför något till arbetet att ha de båda symbolerna separerade. 
Därför presenteras symbol 5 och symbol 1 hopslagna och materialet är taget både från 
frågor och svar angående symbol 1 och symbol 5.  
 
5.1.1 Delfråga 1: Hur påverkar de symboliska rollerna motivationen hos 
slutanvändare att delta i analysfasen? 

 
Nedan presenteras det material och den analys som svarar på ovanstående delfråga. 
För att presentationen ska bli så tydlig som möjligt är avsnittet uppdelat på varje 
symbolisk roll.  
 
Nr 1, ”symbol för kommande förändringar”, hopslagen med nr 5, ”hot mot 
utförandet av arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt”: 
 
Material: Fyra respondenter (R2, R4, R5 och R6) anser att hur denna symboliska roll 
påverkar motivationen beror på själva slutanvändarens personlighet, om personen är 
positiv/negativ eller eventuellt defensiv. 
 
Alla respondenter anser att det är vanligt att en förändring i organisationen upplevs 
hotfull och en respondent (R1) anser att många människor upplever att alla 
förändringar är av ondo, allt som frångår de gamla rutinerna är ett hot. Två 
respondenter (R1 och R4) anser att det har en del med slutanvändarens ålder att göra. 
En respondent (R2) anser att det inte är konsulten, utan själva projektet eller uppgiften 
som är hotet, men att ibland får ju konsulten klä skott för det och personifiera hotet. 
Ytterligare en respondent (R3) anser att om slutanvändaren är rädd för förändringen 
som kommer är personen inte motiverad till att delta i projektet. Det finns en risk att 
slutanvändarna inte är intresserade av att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, 
utan att de medvetet utför felaktiga handlingar för att sabotera (R3). En respondent 
(R2) berättade om ett stort projekt med en omfattande förändring för en större 
organisation där organisationens sätt att arbeta skulle gås igenom, vilket innebar att 
många blev rädda om sina arbeten. Ytterligare en respondent (R6) har liknande 
erfarenhet då det inom den organisationens nisch varit ganska mycket uppsägningar 
och respondenten anser att det är självklart att det påverkar motivationen hos de 
anställda. Det kan vara så att en känsla av att något är fel fås och då blir 
slutanvändaren bekymrad om personen inte själv har insett att något är fel (R4). Ett 
nytt system underlättar inte just den enskilde slutanvändarens arbetsuppgifter (R4). 
Det nya systemet kan innebära att folk försvinner och det känner de till (R3 och R6). 
Alla respondenter anser att ROT-faktorn finns, som är beskriven i kapitel 2, och de 
flesta (R1, R2, R3, R6 och R7) anser att arbetet kan stanna upp i väntan på vad som 
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ska ske. En respondent (R5) anser att omotiverade slutanvändare kan bli 
bromsklossar, men om det går att vinna över bromsklossarna kan de bli ambassadörer 
för projektet. En respondent (R5) anser att en förändring kan bli en språngbräda till 
något annat, som ev. kan uppfattas som bättre för den enskilde slutanvändaren och de 
flesta slutanvändare brukar vilja vara med och påverka. En respondent (R1) svarade 
att i arbetet fås ofta ett önskemål av slutanvändaren om att göra en förändring, så där 
är ju motivationen på topp redan.  
 
Analys: Denna symboliska roll (symbol för kommande förändringar, hopslagen med 
nr 5, hot mot utförandet av arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt) kan påverka 
motivationen både positivt och negativt hos slutanvändare. Till viss del beror 
påverkan av motivationen på slutanvändarens personlighet, om personen är positiv 
eller negativ till förändringar från början. 

Negativt: ROT-faktorn spelar en central roll och då den upplevs påverkar den 
slutanvändaren negativt i de flesta fall. Hur mycket denna symboliska roll påverkar 
slutanvändaren negativt beror till stor del i vilken omfattning den enskilde 
slutanvändaren anser förändring vara ett hot. Slutanvändare kan i extrema fall till 
och med sabotera arbetet. Arbetet kan stanna upp i väntan på vad som ska ske. 
Insikten att förändring är nödvändig, kan uppfattas negativt av slutanvändare om 
den enskilde individen inser att jobbet är hotat. För att kort sammanfatta materialet 
om den negativa effekten så följer ett citat från en av respondenterna (R7):  

 
”Så fort någon blir orolig påverkas motivationen hos slutanvändaren.” 

 
Positivt: Är däremot slutanvändaren en person som söker förändring, tycker det är 
roligt att vara med och påverka eller om slutanvändaren anser att förändringen kan 
leda till något bra för individen kan rollen påverka motivationen positivt. Det 
behöver dock inte vara så att slutanvändaren enbart tycker det är roligt eller söker 
förändring för att motivationen till att delta ska vara hög. Det kan också vara så att 
slutanvändaren har en insikt om att det är bättre att delta och försöka påverka så att 
utformningen blir så bra som möjligt för den enskilde individen och då är 
motivationen hög. Det är viktigt att slutanvändaren ser och förstår möjligheterna 
med den nya lösningen. Det kan antas att den sist anställde i en organisation som 
ska genomgå en systemutveckling och som anar att det kommer bli uppsägningar, 
har svårt att se några positiva effekter med ett nytt system och det kan vara svårt att 
få den personen positiv till att delta i processen. 

 
För att svara på ovanstående delfråga kan sägas att symbolen till största delen 
påverkar motivationen negativt, till stor del på grund av ROT-faktorn. Om 
slutanvändaren anser att det nya systemet kan bidra till något som är positivt för den 
enskilde individen ökar dock motivationen till att delta. Till viss del beror påverkan på 
den enskilda individens personlighet. 
 
Nr 2, ”symbol för förändring av normer och värderingar”:  
 
Material: Alla respondenter anser att symbolen kan skapa osäkerhet om vad som ska 
ske. En respondent (R5) anser att det kan röra om i grytan när konsulten försöker sätta 
sig in i verksamheten. Är verksamheten hierarkisk och det ändras kan en känsla av 
osäkerhet och rädsla upplevas eftersom det kan vara osäkert vem slutanvändaren ska 
vända sig till (R6). Om slutanvändaren tycker det är jobbigt med förändring kan 
motivationen påverkas negativt (R6). Följande är ett citat från en respondent (R2):  
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”Ett projekt eller ett uppdrag handlar väldigt ofta om förändring av 
värderingar. Allt förändringsarbete handlar om att tänka på nytt sätt och 
försöka bryta gamla mönster och hitta nya sätt att jobba. Återigen kan 
konsulten personifiera en sådan roll. Det är bland det svåraste som finns att 
hitta nya sätt att jobba, för det är svårt att få folk att tänka i de banorna.”  

 
Respondenten (R2) anser att det inte har något med ålder att göra, utan snarare beror 
det på personligheten hos slutanvändaren. Om uppdragsbeskrivningen är klar och 
information till alla berörda getts så att alla känner till syftet med konsultens närvaro 
behöver det inte vara negativt (R7). Tre respondenter (R2, R4, R6) anser att om 
slutanvändaren är positiv till förändring och vill vara med och påverka ökar 
motivationen. Många slutanvändare säger att det där har jag sagt länge, nu äntligen 
lyssnar ledningen (R5). En respondent (R6) anser att det plötsligt blir rumsrent att ta 
upp problem. De flesta respondenter (R1, R2, R3, R5, R6, R7) anser att det är lättare 
för en utomstående att få igenom förändring, eftersom det kan vara lättare att säga vad 
man tycker och tänker till en utomstående. Dock anser en respondent (R4) att det inte 
är så utan tvärtom eftersom konsulten inte är en i gänget. En respondent (R5) anser att 
de flesta slutanvändare förstår att det inte lönar sig med strutspolitik (att sticka 
huvudet i sanden) utan de försöker vara med och påverka det de kan påverka. Det kan 
vara så att slutanvändare kommer till konsulten och säger vad de tycker istället för att 
gå till chefen vilket gör att konsulten kan framföra det ur sin synvinkel utan att blanda 
in den anställde (R3). Avslutningsvis ett citat från en respondent som visar på att 
personligheten styr hur förändringsarbete uppfattas (R6):  
 

”Om man tycker det är roligt påverkas också motivationen positivt.” 
 
Analys: Denna symboliska roll (symbol för förändring av normer och värderingar) 
kan påverka motivationen både positivt och negativt. 

Negativt: Är slutanvändaren en person som i allmänhet ogillar förändring kan 
rollen påverka motivationen negativt. Slutanvändaren kan uppleva en osäkerhet 
och rädsla om vad det är som gäller, vem denne ska gå till vid problem o.dyl.  
Positivt: Är det däremot så att slutanvändaren känner att nu äntligen kan möjlighet 
ges till att få gehör för egna synpunkter påverkas motivationen positivt. Det anses 
av författaren av rapporten att denna symboliska roll kan spela en viktig roll i just 
analysfasen eftersom de flesta respondenter anser att det är lättare för en 
utomstående att få igenom en förändring och att slutanvändare kan känna att det är 
lättare att uttrycka åsikter till en utomstående. Det påverkar indirekt motivationen 
positivt hos slutanvändare och även det material som insamlas i analysfasen. 
Författaren av denna rapport anser också att om slutanvändaren anser att det är 
bättre att försöka vara med och påverka utformningen av systemet än att inte vara 
delaktig så är slutanvändarens motivation till att delta hög. 

 
För att svara på ovanstående delfråga kan sägas att det beror på i vilken grad 
slutanvändaren känner osäkerhet och ogillar förändringar som avgör om motivationen 
påverkas positivt eller negativt. Det innebär att till en viss del spelar slutanvändarens 
personlighet in även här.  
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Nr 3, ”symbol för maktskifte i organisationen”: 
 
Material: Fyra respondenter (R1, R2, R3, R7) är antingen tveksamma till att rollen 
finns, eller anser att den överhuvudtaget inte existerar. En respondent (R4) anser att 
om en person försöker påverka ett beslut och inte får igenom det kan motivationen 
minskas men får personen däremot igenom sitt önskemål så ökar motivationen istället. 
En respondent (R6) anser att de som är positiva blir mer och mer positiva, medan de 
negativa blir mer negativa under processens gång. En respondent (R5) har upplevt 
viss inställsamhet från kandidaterna i ett fall då två personer önskade samma tjänst. 
Respondenten anser att det därigenom går att ana makt hos konsulten.  
 
Analys: Författaren av denna rapport anser att de svar som givits under intervjuerna i 
stor utsträckning inte svarar på hur denna symboliska roll påverkar motivationen hos 
slutanvändare, i alla fall inte när det gäller i analysfasen av ett ISU-projekt. Eftersom 
ett flertal respondenter dessutom är tveksamma till den symboliska rollens existens, 
anser författaren av denna rapport att rollen är ytterst vag och otydlig och inte i någon 
större utsträckning påverkar motivationen hos slutanvändare att delta i analysfasen. 
Möjligtvis kan den inställsamhet från slutanvändare som en respondent upplevt, vara 
ett bevis på att motivationen påverkats. Inställsamheten kan uppstå för att 
slutanvändaren inser att han/hon kommer att påverkas av ISU-projektet på ett eller 
annat sätt och då försöker påverka utvecklingen i en riktning som skulle gynna denne. 
En respondent anser att motivationen påverkas ju fler önskemål som den personen får 
igenom, vilket dock inte har något med analysfasen att göra. Det kan i och för sig 
tänkas att den enskilde slutanvändaren har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt 
tidigare och på grund av antalet önskemål som då gick igenom antingen leder till att 
slutanvändaren har hög eller låg motivation till att delta.  
 
För att svara på ovanstående delfråga kan sägas att denna symboliska roll inte antas 
påverka motivationen hos slutanvändare att delta i analysfasen nämnvärt. 
 
Nr 4, ”symbol som önskebrunn”: 
 
Material: En respondent (R6) anser att i de fall när slutanvändare inte vill ge sig, utan 
strider för någon detalj, måste det tacklas på ett bra sätt, så att den personen inte 
tappar motivationen. Skulle det bli så i alla fall är den tidigare positiva personen borta 
och istället en motsträvig, negativ bromskloss som gör allt för att projektet inte ska gå 
igenom (R6). Samma respondent säger att det kan vara svårt att hantera en 
projektgrupp med olika viljor, men en externkonsult måste kunna hantera det och 
ändå vara lojal mot sin uppdragsgivare. Alla respondenter anser att det är viktigt att få 
reda på slutanvändarnas önskemål. En respondent (R1) påpekar att de uppmanar till 
att slutanvändare ska komma med önskemål. Det svåra är att få reda på de tystas 
önskemål, det är inte alltid den som pratar mest som vet mest (R5). Två respondenter 
(R4 och R5) anser att om slutanvändarna känner att de får gehör för sina önskemål 
blir de motiverade och den som får igenom många förslag blir mer motiverad. 
Motivationen kan också påverkas av att när projektet drar igång tas slutanvändarna 
med och då ser de projektets möjligheter (R4). De kan ha lärt sig från tidigare ISU-
processer att allt inte går att genomföra, så de sprutar ur sig önskemål och hoppas att 
något går igenom (R4).  
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Analys: (Symbol som önskebrunn.) 
Positivt: Känner slutanvändarna att de har någon som lyssnar på deras idéer ökar 
motivationen. Två respondenter anser att om slutanvändaren känner ett gehör för 
sina idéer ökar motivationen. Det är dock oftast inte möjligt att redan i analysfasen 
svara på vilka önskemål som kan genomföras. Det kan vara så att enbart genom att 
lyssna på slutanvändarnas önskemål på ett seriöst sätt kan det påverka deras 
motivation positivt. Eftersom denna roll uppstår först då det finns ett förtroende 
mellan konsult och slutanvändare måste rollen anses vara positiv då den 
uppkommer. Det antas att rollen på så vis kan öka motivationen hos 
slutanvändaren att delta. 
Negativt: Om slutanvändaren däremot känner att konsulten inte lyssnar på 
önskemålen minskar motivationen till att delta i analysfasen. 

 
För att svara på ovanstående delfråga kan sägas att denna symboliska roll i första hand 
påverkar motivationen hos slutanvändare på ett positivt sätt, men missbrukas den kan 
motivationen istället påverkas negativt. 
 
 
5.1.2 Delfråga 2: Hur kan negativa effekter motverkas och positiva effekter 
tillvaratas? 

 
Följande avsnitt redovisar det material och den analys som svarar på ovanstående 
fråga.  
 
Nr 1, ”symbol för kommande förändringar”, hopslagen med nr 5, ”hot mot 
utförandet av arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt”. 
 
Material: Alla sju respondenterna anser att information är viktig och flera (R1, R2, 
R5 och R6) påpekar att det även är viktigt att vara lyhörd och lyssna på alla. Flera 
respondenter (R3, R6 och R7) anser att det är viktigt att informationen innehåller 
syftet med systemförändring. Det är viktigt att det finns en klar uppdragsbeskrivning, 
att konsulten är tydlig med vad målet med ISU-processen är och hur slutanvändare 
kommer påverkas konkret, (R7). En respondent (R6) anser att ärlighet är viktigt, men 
att fokus inte behöver vara på det negativa. Informationen kan behöva upprepas ett 
antal gånger och den måste ges på ett klokt sätt (R2). En respondent (R2) anser att 
informationen ska komma från alla möjliga håll och att den måste spridas på många 
olika ställen. Vid förändringsarbete är det viktigaste att få med folk, åka ut och prata 
med dem och träffa dem (R2). Ett företag (R2) arbetar med en kommunikationsplan, 
en matris, där det anges vilka som kan tänkas vara berörda, vilken information de kan 
tänkas behöva, när den behövs och vilket medium som kan användas, t.ex. 
personaltidningar, intranät och informationsmöten. Tre respondenter (R1, R6 och R7) 
anser att all information är bra, medan en respondent (R2) anser att det är viktigt att 
välja lite vad som informeras och hur det görs. Om det förekommer rykten är det värt 
att lägga mycket tid på att bemöta dem (R2). En respondent (R6) anser att det är 
viktigt att till projektgruppen välja personer som har rätt vision och som inte är rädda 
för förändringen. Samma respondent säger att om inte rätt personer väljs som ska 
delta i projektgruppen kan motivationen påverkas negativt. En respondent (R1) anser 
att det är bra med alla problem som kommer upp. Detta eftersom det kan leda till en 
diskussion och att om alla bara håller med fås inte det bästa resultatet i analysfasen. 
En annan respondent anser att det kan finnas de slutanvändare som tycker att nu 
äntligen händer det något, äntligen kommer någon som tar tag i problemet. Om 
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slutanvändare inser att förändring är nödvändig för att företaget ska bli bättre och t.ex. 
sälja fler produkter är det positivt eftersom alla som är med i produktionskedjan måste 
dra sitt strå till stacken (R3). En respondent anser att många slutanvändare har en stor 
vilja att få en förändring och de ser därför förändring som något positivt (R6). 
 
Analys: För att motverka de negativa effekterna av den symboliska rollen krävs det 
information i ett tidigt skede. Det kan kopplas till Aggestam (2002) och även till den 
tidigare diskuterade (se avsnitt 2.3.2) motivationshöjande faktorn nr 2 som säger att 
konsulten måste vara sanningsenlig. Det råder delade meningar om informationen bör 
komma från organisationens ledning eller från externkonsulten, men alla respondenter 
anser att information är viktig. Det är också viktigt att bemöta eventuell 
ryktesspridning om det förekommer sådan. Om externkonsulten upptäcker att 
ledningen inte har informerat slutanvändarna så bör konsulten försöka påverka 
ledningen till att göra detta, helst så snart som möjligt. Det kan vara nödvändigt att 
informera flera gånger i olika medier för att nå alla slutanvändare. En lösning för att 
säkerställa att alla får den information de behöver, när de behöver den, är den tidigare 
beskrivna informationsmatrisen. Det är även viktigt att lyssna på slutanvändarna, att 
det finns en kommunikation. Det stämmer väl överens med faktor 3 som säger att 
kommunikation bör uppmuntras och faktor 6 som förespråkar att kommunikationen 
ska vara öppen. Informationen bör innehålla syftet med ISU-processen. Informationen 
bör också i möjligaste mån innehålla hur arbetet kommer att påverka den enskilde 
individen och det bör vara ärlig information. Det anses av författaren av denna rapport 
stämma väl överens med faktor 7 som säger att konsulten måste visa respekt. Det 
anses även stämma överens med faktor 8 som säger att slutanvändaren måste anse att 
arbetet är tillfredsställande för att känna engagemang. För att detta ska vara möjligt 
måste det finnas en klar uppdragsbeskrivning. Det är viktigt att slutanvändarna får 
vara delaktiga i processen och att till projektgruppen involvera slutanvändare som har 
rätt vision och som inte är rädda för förändring. Det stämmer väl överens med 
motivationshöjande faktor nr 4 som säger att det måste finnas en delad vision. Till det 
kan även faktor 5 höra som säger att beslut bör förklaras. Till detta kan också kopplas 
den motivationshöjande faktorn nr 9 som säger att motivationen beror på i vilken 
utsträckning den enskilde anser att projektet kommer att bli en lyckad lösning. För att 
ytterligare förankra analysen görs en koppling till framgångsfaktorer beskrivna i det 
tidigare diskuterade ramverket (Aggestam, 2002). Enligt ramverket måste målet vara 
väl definierat och accepterat av slutanvändarna, vilket överensstämmer med 
ovanstående resonemang. Även ramverkets faktor angående intressenter kan kopplas 
till denna roll eftersom faktorn bygger på kommunikation vilket även denna 
symboliska roll gör.  
 
Symbolens positiva effekt, att slutanvändaren kan få insikt om att förändring är 
nödvändig, kan spela en viktig roll för motivationen. Om symbolen kan hjälpa till att 
ge slutanvändaren insikt om att förändring är nödvändig för att organisationen ska 
fungera bättre eller få högre vinst, så är det en stor fördel eftersom det kan innebära 
att slutanvändaren inser att ett deltagande är nödvändigt. Samma insikt kan också 
starta olika tankeverksamhet hos slutanvändare som på så vis ev. kan komma på olika 
idéer om hur systemet bör utformas. En respondent anser att det är ledningens sak att 
tillvarata de positiva effekterna, men författaren av denna rapport anser att de positiva 
effekterna även gynnar externkonsulten. De positiva effekterna påverkar 
slutanvändarnas motivation positivt, som i sin tur är en nödvändighet för att lyckas 
med ISU. 
Nedanstående råd har analyserats fram utifrån respondenternas svar. 
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För att motverka de negativa effekterna av denna symboliska roll kan konsulten enligt 
respondenternas svar rådas till att: 

1 Se till att det finns en klar uppdragsbeskrivning  
2 Informera i ett tidigt skede om målet med ISU 
3 Informera i ett tidigt skede om syftet med ISU 
4 Om möjligt informera hur den enskilde individen kommer påverkas 
5 Informera flera gånger  
6  Informera i olika medier 
7 Uppmuntra till en öppen kommunikation 
8 Försöka få en delad vision 
9 Vara ärlig i sin kommunikation och information  
10 Bemöta ryktesspridning 
11 Förklara beslut 

 
För att tillvarata de positiva effekterna kan konsulten t.ex.: 

12 I god tid innan projektet startar be ledningen informera om att konsulten ska 
komma till organisationen. 

 
 

Nr 2, ”symbol för förändring av normer och värderingar”:  
 
Material: Majoriteten av respondenterna (R2, R4, R6 och R7) anser att det är viktigt 
att informera alla som kommer att påverkas av projektet. En respondent (R2) anser att 
genom att informera så påverkas normer och värderingar. Att tydliggöra ledningens 
tankar och meningen med själva projektet är också ett sätt att motverka symbolens 
negativa effekter (R2). En respondent (R7) anser att det är viktigt med en klar 
uppdragsbeskrivning för att kunna informera om syftet med externkonsultens närvaro. 
Det är viktigt att lyssna på slutanvändarna, att vara lyhörd (R1, R5 och R6) och att 
diskutera kring hur rollerna och organisationen ändras. En respondent (R2) svarade att 
i organisationen arbetas det med att enas om entydiga förklaringar när det gäller 
begrepp och ord, i det ligger normer och värderingar. Det är vanligt att ett ord betyder 
olika saker i en organisation och att klargöra begrepp är att hamna i diskussion om 
normer och värderingar (R2). Alla respondenter utom en (R4) anser att det är lättare 
för en utomstående att få igenom förändring. Två respondenter (R5 och R7) anser att 
ibland kan en konsult tas in enbart för att få gehör för t.ex. ledningens egna idéer. En 
annan respondent (R6) anser att symbolen kan skapa nya roller och nya sätt att arbeta. 
En respondent (R1) anser att det kan leda till att det fås en förändring i 
slutanvändarnas tankesätt, att de får lite förståelse för vad det handlar om.  
 
Analys: För att motverka de negativa effekterna är det även för denna symboliska roll 
som information är viktig. För att den ska kunna ges måste det återigen finnas ett klart 
syfte med konsultens närvaro och en klar uppdragsbeskrivning. Till detta kan den 
motivationshöjande faktorn nr 3 som uppmuntrar till kommunikation kopplas, men 
även framgångsfaktorn angående målet med ISU från ramverket (Aggestam, 2002) 
som säger att målet måste vara väl definierat och accepterat av slutanvändarna. Det 
anses av författaren av denna rapport viktigt att genom att informera minska osäkerhet 
och rädsla hos slutanvändare. Genom att informera slutanvändare påverkas även 
normer och värderingar i en organisation. Till detta kan kopplas den 
motivationshöjande faktorn nr 2 som säger att konsulten måste vara sanningsenlig och 
även faktor 5 som säger att beslut bör förklaras. Genom att t.ex. arbeta för att få en 
enhetlig syn på olika begrepp i organisationen påverkas normer och värderingar. Det 
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stämmer överens med faktor 6 som innebär att det bör finnas en öppen 
kommunikation. Detta kan även kopplas till framgångsfaktorer från ramverket 
(Aggestam, 2002) som handlar om intressenter eftersom faktorn bygger på 
kommunikation vilket även denna symboliska roll gör. För att tillvarata de positiva 
effekterna kan sägas att det är lättare för en utomstående att få igenom förändring, 
vilket kan utnyttjas i en organisation. Ibland kan syftet med att ta in en externkonsult 
vara att få gehör för egna åsikter och idéer. Det är positivt att rollen kan leda till att en 
förändring i slutanvändarnas tankesätt startar.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att för att motverka de negativa effekterna bör 
konsulten enligt respondenternas svar: 

1 Se till att det finns en klar uppdragsbeskrivning 
2 Informera om målet med ISU 
3 Informera om syftet med ISU 
4 Uppmuntra till kommunikation 
5 Vara sanningsenlig 
6 Om möjligt förklara beslut 
7 Arbeta för en enhetlig syn på begrepp i organisationen  

 
För att tillvarata de positiva effekterna bör konsulten känna till att: 

8 Konsulten ofta har lättare att få igenom förändring än någon inom 
organisationen 

9 Den symboliska rollen kan starta nya tankar och idéer hos slutanvändare 
 

 
Nr 3, ”symbol för maktskifte i organisationen”:  
 
Material: En respondent (R6) anser att det krävs information och att försöka få 
slutanvändarna att öppna sig. En externkonsult ser väldigt tydligt om det finns 
underliggande problem som inte har med lösningen att göra och det måste en konsult 
göra för att inte trampa på minorna (R6). En respondent (R5) anser att en del älskar 
konflikter och ser dem som en lösning. Respondenterna har inte gett några förslag på 
hur ev. positiva effekter kan tillvaratas. 
 
Analys: För denna vaga symboliska roll finns inte några förslag på hur de ev. negativa 
effekterna kan motverkas och inte heller hur positiva effekter kan tillvaratas. Den 
symboliska rollen nummer 3 (maktskifte) anses av författaren av denna rapport inte 
kunna kopplas samman med någon utav de motivationshöjande faktorerna eller med 
några framgångsfaktorer. 
 
Nr 4, ”symbol som önskebrunn”: 
 
Material: En respondent (R2) anser att konsulten bör försöka samla in önskemålen på 
ett strukturerat sätt. Två respondenter (R1 och R2) anser att det är viktigt att klargöra 
att alla önskemål kanske inte kommer att genomföras. En respondent (R2) ger 
förslaget att bestämma i förväg antalet workshops och intervjuer som ska genomföras 
och sedan eftersträva consensus kring önskemålen. Respondenten anser också att inga 
idéer är dåliga idéer förrän de är värderade. En annan respondents (R3) organisation 
arbetar med tre stycken auktoriserade beställare. Alla beställningar går genom dessa 
tre personer så slutanvändaren själv kommer aldrig med sin beställning till konsulten 
eftersom konsulten inte får ta emot den. Det är viktigt att konsulten kan hantera olika 
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situationer och olika typer av människor. En respondent (R6) anser att det är viktigt 
att ge individen så mycket utrymme att denne inte tappar motivationen. Det är positivt 
att få reda på slutanvändarnas önskemål tycker alla respondenter som svarat. Alla 
respondenter anser också att påståendet att tid får läggas på att lyssna på saker som 
inte är relevanta, inte stämmer. Det mesta är värt att lyssna på, sen får det silas. Att 
slutanvändarna har en massa idéer visar på att de är engagerade (R4).  
 
Analys: Eftersom respondenter anser att påståendet att tid får läggas på att lyssna på 
för projektet irrelevanta saker (se avsnitt 2.2.2) inte stämmer, men de flesta 
respondenter ändå ger råd om hur symbolens negativa effekter kan motverkas, antas 
att det ändå finns risk för att negativa effekter kan uppstå.  
 
För att motverka symbolens negativa effekter bör kraven samlas in på ett förutbestämt 
och strukturerat sätt. Det är också viktigt att konsulten lyssnar på önskemål på ett 
seriöst sätt och inte direkt förkastar några förslag. Slutanvändaren måste känna att 
konsulten verkligen lyssnar. Det stämmer väl överens med den motivationshöjande 
faktorn nr 7 som säger att konsulten måste visa respekt och omsorg om den enskilde 
individen. Förslaget med auktoriserade beställare innebär att den symboliska rollen 
flyttas från konsulten och i detta fall till beställaren. Det kan i sin tur också innebära 
att konsulten inte får samma möjlighet att få reda på alla slutanvändarnas krav 
eftersom det är beställaren som beslutar vilka krav som ska genomföras. Det kan även 
påverka förtroendet mellan konsult och slutanvändare, eftersom kontakten mellan 
dem inte fås och konsulten inte har möjlighet att förklara vad som är möjligt eller inte, 
att genomföra. En risk är att slutanvändaren uppfattar det som att konsulten inte 
genomför kraven och blir negativt inställd till konsulten, när det istället är beställaren 
som inte vidarebefordrat kravet till konsulten. Det finns också en risk att kravet 
missuppfattas eller feltolkas, antingen mellan beställaren och slutanvändaren eller 
mellan beställaren och konsulten. Det är väldigt viktigt att vara tydlig med att alla 
krav eventuellt inte kommer att genomföras, annars är risken stor att slutanvändarna 
får förhoppningar som sedan inte infrias. Det i sin tur kan vara förödande för 
motivationen hos slutanvändare. Detta stämmer väl överens med den 
motivationshöjande faktorn nr 1 som säger att det är viktigt att uppfylla löften. Det 
anses av författaren av denna rapport också kunna kopplas till faktor 7 som säger att 
det är viktigt att konsulten visar respekt och omsorg om den enskilde individen. 
 
För att tillvarata de positiva effekterna: Externkonsulten får reda på slutanvändarnas 
önskemål och som tidigare beskrivits uppstår rollen först då slutanvändaren känner 
förtroende för konsulten. Att slutanvändaren känner förtroende för konsulten måste 
vara positivt eftersom det är något som kan öka motivationen hos slutanvändaren att 
delta. Genom att agera önskebrunn kan externkonsulten få inblick i vilka det är som 
kommer med önskemål och synpunkter och på så vis upptäcka om alla slutanvändare 
känner sig delaktiga. Det kan kopplas till motivationshöjande faktorn nr 3 som 
uppmuntrar till kommunikation som dessutom bör vara öppen (faktor 6). Det kan 
också kopplas till ramverkets (Aggestam, 2002) framgångsfaktor som handlar om 
intressenter eftersom den berör både information och kommunikation. Om konsulten 
märker att önskemål kommer från en liten minoritet kan det vara aktuellt att försöka 
få önskemål och synpunkter även från andra slutanvändare. Att slutanvändarna har en 
massa idéer visar på att de är engagerade.  
 
För att motverka symbolens negativa effekter bör konsulten enligt respondenternas 
svar:  
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1 Samla in krav på ett förutbestämt och strukturerat sätt 
2 Visa att konsulten lyssnar på allas förslag 
3 Inte skapa falska förhoppningar 
4 Uppfylla löften  
5 Visa respekt för den enskilde individen 

 
För att tillvarata de positiva effekterna kan konsulten: 

6 Ta reda på slutanvändarnas önskemål och sedan analysera dem 
7 Ta reda på om alla deltar med önskemål på systemet. Om inte kan konsulten 

försöka lyssna av även de som inte säger något. 
 
 
5.2 Sammanfattande analys 
För att kunna svara på denna rapports problemställning görs i detta avsnitt en 
sammanfattning av föregående avsnitts analys.  
 
För att på ett så överskådligt sätt som möjligt presentera den sammanfattande 
analysen används en tabell, tabell 2. Tabellens syfte är att ge en sammanfattande bild 
av de råd som identifierats för att motverka negativa effekter och tillvarata positiva 
effekter av de symboliska rollerna. I föregående avsnitt konstateras bland annat att 
alla symboliska roller kan påverka motivationen både positivt och negativt (utom 
symbolen för maktskifte som inte antas påverka motivationen nämnvärt). 
Problemställningen som tidigare definierats är:  
 

Hur kan externkonsulter i en förberedande process av informationssystem-
utveckling agera utifrån deras symboliska roller för att få motiverade 
slutanvändare i analysfasen? 

 
På grund av problemställningens utformning görs inte någon ytterligare beskrivning i 
den sammanfattande analysen av hur de symboliska rollerna påverkar motivationen 
än den som beskrivits tidigare. Fokus ligger istället på hur effekterna kan tillvaratas 
eller motverkas av externkonsulten, helt i enlighet med problempreciseringen. 
 
Tabellen är framtagen med de åtgärder som föreslagits av respondenterna som grund. 
I vänstra kolumnen finns de åtgärder som kan vidtas enligt respondenterna för att 
motverka de negativa effekterna, eller för att tillvarata de positiva effekterna, av de 
olika rollerna. Till dessa åtgärder kan kopplas ett antal motivationshöjande faktorer 
identifierade av Lander, Purvis, Mccray & Leigh (2004), se avsnitt 2.3.2 och 
kopplingarna redovisas i kolumn 2. Vissa kopplingar kan göras direkt, se t.ex. 1.8 och 
4 som båda förespråkar delad vision. Andra kopplingar är kanske inte lika uttalade, 
men det anses av författaren av denna rapport att t.ex. 1.4, informera om individens 
påverkan, kan sägas innebära samma sak som 2, en sanningsenlig interaktion. Samma 
tanke gäller då framgångsfaktorerna från ramverket (Aggestam, 2002) tas med i 
tabellen. I de fall då framgångsfaktorerna anses överensstämma med vad som 
framkommit i analysen av intervjuerna finns de med i tabellen i den högra kolumnen. 
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Åtgärder enligt analys av intervjuer Motivationshöjande 

faktorer,  
(Lander m.fl., 2004) 

Framgångs-
faktorer, 
(Aggestam, 2002) 

Symbol för kommande förändring 
Motverka negativa effekter: 
1 klar uppdragsbeskrivning 
2 informera mål 
3 informera syfte 
4 informera individens påverkan 
5 informera flera ggr. 
6 informera i olika medier 
7 öppen kommunikation 
8 delad vision 
9 ärlig  
10 bemöta rykten 
11 förklara beslut 
Ta tillvara på positiva effekter: 
12 info. att konsulten kommer till org. 

2 sanningsenlig 
interaktion 

3 uppmuntra 
kommunikation 

4 delad vision 
5 förklara beslut 
6 öppen 

kommunikation 
7 visa respekt och 

omsorg  
8 tillfredställelse 

med arbetet 
9 lyckad lösning 
 

Mål & 
intressenter 

Symbol för ändrade normer och värderingar 
Motverka negativa effekter: 
1 klar uppdragsbeskrivning 
2 informera om mål 
3 informera om syfte 
4 kommunikation 
5 ärlig 
6 förklara beslut 
7 enhetliga begrepp 
Ta tillvara på positiva effekter: 
8 Känna till att konsulten ofta har lättare att få 
igenom förändring än någon inom org. 
9 Känna till att den symboliska rollen kan starta 
nya tankar och idéer hos slutanvändarna 

2 sanningsenlig 
interaktion 
3 uppmuntra 
kommunikation 
5 förklara beslut 
6 öppen 
kommunikation 

Mål & 
intressenter 

Symbol för maktskifte i organisationen 
 

  

Symbol som önskebrunn 
Motverka negativa effekter: 
1 strukturerad & förutbestämd kravinsamling 
2 lyssna på allas förslag 
3 ej skapa falska förhoppningar 
4 uppfylla löften 
5 respektera individen 
Ta tillvara på positiva effekter: 
6 Ta reda på slutanvändarnas önskemål  
7 Ta reda på om alla har önskemål på systemet, 
annars kan kons. lyssna av de tysta.  

1 uppfylla löften 
3 uppmuntra 

kommunikation 
6 öppen 

kommunikation 
7 visa respekt och 

omsorg 

Intressenter 

Tabell 2 Visuell sammanfattning av analysen 
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Genom att ställa upp tabell 2 går det att dra tydliga slutsatser, vilka redovisas nedan: 
 

• Den symboliska rollen nummer 1 (symbol för kommande förändring) är den 
som flest motivationshöjande faktorer kan kopplas till. Den har också fått flest 
synpunkter enligt analysen av intervjuerna. De båda framgångsfaktorerna om 
mål och intressenter anses också kunna kopplas till denna roll. Detta antas 
innebära att då denna symboliska roll upplevs kräver den mest resurser av 
externkonsulten för att få motiverade slutanvändare. 
 

• Det går också att utläsa att den symboliska rollen nummer 2 (ändrade normer 
och värderingar) bör bemötas på i stort sätt samma vis som symbol nummer 1 
(kommande förändring) enligt analysen av intervjuerna. De flesta åtgärder för 
att motverka de negativa effekterna av symboliska rollen nummer 1 är samma 
som för den symboliska rollen nummer 2. Det överensstämmer även med de 
motivationshöjande faktorerna. Dock är de motivationshöjande faktorerna som 
kan kopplas till den symboliska rollen nummer 2 endast en delmängd av de 
faktorer som finns med för den symboliska rollen nummer 1. Det antas 
innebära att om åtgärder vidtas för att t.ex. motverka negativa effekter av den 
symboliska rollen nr 1 innebär det automatiskt att även negativa effekter av 
den symboliska rollen nr 2 motverkas. Det stämmer också överens med 
analysen av intervjuerna. 
 

• När det gäller den tredje symboliska rollen (maktskifte i organisationen), kan 
noteras att det inte går att koppla några av faktorerna som handlar om 
förtroende till den. Det finns inte någon gemensam nämnare med vad som 
analyserats utifrån intervjuer och vad rapporten hävdar är motivationshöjande 
faktorer. Det fanns inte heller någon gemensam nämnare med ramverkets 
framgångsfaktorer. Detta spär på resonemanget att den symboliska rollen är 
vag och att det är tveksamt om den existerar över huvud taget. Om den 
existerar påverkar den inte motivationen av slutanvändare till att delta i 
analysfasen och det antas innebära att det inte är nödvändigt att lägga resurser 
på denna symboliska roll. På grund av det finns det inte heller några råd 
angående den symboliska rollen redovisade i kommande resultat.  
 

• Den symboliska rollen nummer 4 (önskebrunn), skiljer sig lite från de andra 
tre. De tre tidigare beskrivna symboliska rollerna kan kopplas till 
motivationshöjande faktorer på så vis att de negativa effekterna motverkas 
med hjälp av faktorerna. För denna symboliska roll är det tvärtom. När denna 
symboliska roll upplevs fås automatiskt fördelarna från de ovan kopplade 
motivationshöjande faktorerna, vilket inte är fallet för de andra rollerna. 
Slutsatsen som kan dras är att denna symboliska roll i stort sett är positiv och 
bör eftersträvas av externkonsulten eftersom den genererar förtroende och 
motivation till att delta i ISU-processen. Anledningen till att den skiljer sig 
från de andra symboliska rollerna kan vara att den som tidigare nämnts främst 
uppkommer då förtroende skapats mellan intressenter. I de fallen är rollen inte 
aktuell för denna rapports problemställning som handlar om vad som kan 
göras innan ISU-projektet startar. Det kan dock antas att slutanvändare som är 
motiverade och vill vara med och påverka redan från början kan uppleva den 
externa konsulten som en önskebrunn redan innan de har hunnit träffas och 
bygga upp ett förtroende. Författaren av denna rapport anser att det är troligt 
att i den förberedande fasen när önskemål eller krav på systemet uppkommer 
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så kanske konsulten inte har möjlighet att ”tillvarata” dem direkt. Detta 
eftersom det föreslås att kraven samlas in på ett förutbestämt och strukturerat 
sätt. Det anses dock viktigt av författaren av denna rapport att konsulten 
verkligen visar sig lyhörd och att det finns en öppen kommunikation från start. 

 
Ovanstående analys ligger till grund för nedanstående resonemang. De siffror som 
står inom parentes är hänvisning till de åtgärder som respondenterna har föreslagit och 
som finns med i tabell 2, vänstra kolumnen. Detta för att visa var de olika råden 
härstammar ifrån. Konsulten bör i en förberedande process för att få motiverade 
slutanvändare i analysfasen agera enligt följande: 
 
I det allra första skedet då konsulten kommer in i projektet bör konsulten föreslå 
organisationens ledning att informera (1.12) slutanvändarna om att konsulten ska 
komma till organisationen. Detta i syfte att tillvarata positiva effekter av de 
symboliska rollerna. Konsulten måste också se till att det finns en klar 
uppdragsbeskrivning (1.1 & 2.1). Detta för att sedan i ett tidigt skede kunna 
informera om både målet (1.2 & 2.2) och syftet (1.3 & 2.3) med ISU. Informationen 
bör ges flera gånger i olika medier (1.5 & 1.6). Om det är möjligt bör konsulten 
ärligt (1.9 & 2.5) informera den enskilde individen (1.4) om hur denne kommer 
påverkas av det utvecklade IS, men då inte fokusera på det ev. negativa. Konsulten 
bör arbeta för att det ska vara en enhetlig syn på begrepp (2.7) i hela organisationen 
och även för att deltagare i processen har en delad vision (1.8). Konsulten bör vidare 
förklara varför beslut (1.11 & 2.6) tas och om det förekommer ryktesspridning måste 
konsulten bemöta (1.10) dessa. Konsulten bör arbeta för att det hålls en öppen 
kommunikation (1.7 & 2.4) hela tiden samt vara medveten om att det oftast är 
lättare för en utomstående att få igenom förändringar (2.8). Konsulten bör också 
vara medveten om att symbolismen kopplad till den externa konsulten kan starta nya 
tankar och idéer (2.9) hos slutanvändarna.  
 
När det gäller slutanvändarnas krav bör de insamlas på ett förutbestämt och 
strukturerat (4.1) sätt. Konsulten måste vara noga med att lyssna på alla förslag 
(4.2) och inte förkasta några önskemål utan att ha värderat dem. Konsulten ges också 
möjlighet att se om alla kommer med önskemål (4.7), eller om de bara kommer från 
ett fåtal. I så fall har konsulten möjlighet att även försöka lyssna av de tysta (4.7) 
personerna. Konsulten tar reda på (4.6) slutanvändarnas önskemål och kan så 
småningom utvärdera dem. Konsulten bör inte skapa falska förhoppningar (4.3) 
och måste uppfylla löften (4.4). Det är också viktigt att konsulten visar respekt (4.5) 
för den enskilde individen. 
 
Resultatet som redovisas i nästkommande kapitel bygger på den sammanfattande 
analysen i detta avsnitt.  
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet som svarar på denna rapports problemställning. 
Som tidigare nämnts är det förväntade resultatet att utverka ett antal råd som 
externkonsulten kan använda sig av. Råden ska hjälpa externkonsulten att få 
motiverade slutanvändare att delta i analysfasen och ska användas i en förberedande 
process av ISU. Råden presenteras nedan. 
 
I enlighet med rapportens avgränsning, se avsnitt 3.3, görs inte någon uppdelning av 
rollerna när resultatet presenteras nedan. Författaren av denna rapport anser att det är 
omöjligt för externkonsulten att i en förberedande fas av ISU veta hur han/hon 
kommer uppfattas av slutanvändarna. Det innebär att det är irrelevant att utforma 
råden efter de olika symboliska rollerna.  
 
 

• Informera slutanvändarna 
- att en extern konsult ska komma  
- om målet och syftet med ISU-processen 
- om hur den enskilde slutanvändaren förväntas påverkas 
Informationen till slutanvändarna bör vara 
- sanningsenlig 
- upprepad 
- spridd i olika medier. 

 
• Kommunicera med slutanvändarna 

- uppmuntra till en öppen kommunikation 
- visa hänsyn och omsorg om den enskilde individen i kommunikationen 
- vara tydlig i kommunikationen så att inte falska förhoppningar skapas 
- bemöta ryktesspridning 

 
• Övrigt  

- om möjligt se till att det finns en klar uppdragsbeskrivning 
- påvisa fördelarna med det nya systemet för slutanvändarna för att på så vis 
få en delad vision 
- förklara beslut 
- samla in kraven på ett strukturerat sätt utan att ge avkall på den öppna 
kommunikationen 
- lyssna på alla slutanvändarnas krav och önskemål 
- försöka att även lyssna av de tysta slutanvändarna 
- arbeta för att få en enhetlig syn på olika begrepp i organisationen 
- uppfylla löften 
- känna till att externkonsulten ofta har lättare att få igenom förändringar 
-känna till att nya tankar och idéer kan starta hos slutanvändare  

 
Slutsatsen i detta arbete är att om externkonsulten följer ovanstående råd ökar 
möjligheterna till att slutanvändarna blir motiverade till att delta i analysfasen. Det i 
sin tur ökar chanserna till att resultatet i slutändan blir ett lyckat IS. 
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7 Diskussion 
Kapitlet tar upp detta arbetes starka och svaga sidor så som författaren uppfattar dem. 
Avslutningsvis i kapitlet finns förslag på fortsatt arbete som kan göras inom detta 
område.  
 
7.1 Diskussion kring tillvägagångssätt 
I detta avsnitt diskuteras kring respondenterna, de genomförda intervjuerna och hur 
eventuellt resultatet hade påverkats om ett annat tillvägagångssätt använts. 
 
Vid urvalsprocessen av respondenter fanns ett tydligt mål. Respondenterna skulle vara 
antingen externkonsulter som arbetar med systemutveckling, eller slutanvändare som 
deltagit i ISU-projekt. Då alla respondenter som svarat på frågor i detta arbete ingår i 
någon utav dessa båda grupper anser jag att målet med urvalet är uppfyllt. De 
intervjuade respondenterna har stor erfarenhet av både systemutveckling och 
konsultarbete, vilket gör att jag bedömer deras svar på de ställda frågorna har stor 
substans. Alla respondenter visade stort intresse för de symboliska rollerna och dess 
påverkan på motivation, vilket innebär att jag antar att svaren de gav var noga 
genomtänkta. Om fler respondenter intervjuats hade resultatet antagligen kunnat 
stärkas ytterligare och eventuellt hade fler råd kunnat tas fram. Dock kan sägas att 
respondenterna överlag var samstämmiga i sina svar vilket tyder på att råden är väl 
underbyggda.  
 
Alla respondenter utom en är externkonsulter och det beror på att jag valde att 
utforma undersökningen utifrån deras perspektiv. Det var önskvärt att få reda på deras 
kunskap och erfarenhet inom området. Anledningen till det är att jag i ett tidigt skede 
av rapportskrivningen fick ett stort intresse för just konsultens arbete. En annan 
inriktning, att t.ex. till största delen intervjua slutanvändare hade möjligtvis gett ett 
något annorlunda resultat. 
 
Intervjuerna genomfördes som det var planerat, med till största delen öppna frågor. 
Det var dock svårt att både lyssna på svaret från respondenten samtidigt som en 
eventuell följdfråga skulle formuleras. En mer van intervjuare hade antagligen på ett 
något bättre sätt kunnat lyssna och formulera frågor samtidigt. Jag anser dock inte att 
min ovana med att genomföra intervjuer har påverkat insamlandet av materialet 
negativt utan jag har fått svar på de frågor jag ställde. 
 
Intervjuerna skulle ha kunnat utformas utan att nämna de symboliska rollerna för 
respondenterna över huvud taget. Fokus kunde vara på hur respondenterna anser att 
externkonsulten påverkar motivationen i allmänhet. Författaren av denna rapport 
kunde i ett senare skede analysera svaren och i möjligaste mån koppla dem till de 
symboliska rollerna. Jag antar att det tillvägagångssättet skulle ha resulterat i ett något 
annorlunda resultat än vad som nu är fallet. Detta eftersom respondenterna inte i 
förväg skulle ha färgats av de symboliska rollernas namn. Det kan antas att just de 
symboliska rollernas namn möjligen kan ha påverkat svaren i någon riktning, vilken i 
så fall kunde ha undvikits genom ovanstående förslag av utformning på frågorna. 
 
Ett tillvägagångssätt som tidigare diskuterats är enkäter och jag anser att det hade 
varit enklare att sammanställa materialet, men att resultatet inte skulle ha blivit lika 
trovärdigt som med de genomförda intervjuerna. Eftersom de symboliska rollerna är 
okända begrepp och eftersom förklaringar under intervjutillfället behövdes, anser jag 
att enkäter inte hade varit en lämplig metod för att svara på denna rapports 
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problemställning. Fallstudie nämndes också som ett möjligt tillvägagångssätt men 
valdes bort på grund av resursbrist. Jag tror dock att om det funnits tillräckligt med tid 
att genomföra en fallstudie skulle resultatet ha blivit ungefär det samma som vid nu 
genomfört tillvägagångssätt. 
 
 
7.2 Diskussion kring resultat 
I detta avsnitt diskuteras kring resultatet och i vilken utsträckning resultatet kan 
användas på andra målgrupper än som var tänkt i denna rapport. 
 
Enligt Berndtsson m.fl. (2003) bör en analys av ett material genomföras systematiskt 
och det kan med fördel göras genom att gå igenom ett delmål i taget och jämföra det 
med det insamlade materialet. Analysen i denna rapport genomfördes genom att de 
två delfrågorna besvarades var för sig, vilket författaren av denna rapport anser 
innebära att analysen är genomförd på ett systematiskt sätt.  
 
Den symboliska rollen nummer 5, hot mot att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt, ansågs av respondenterna vara en delfråga av den symboliska 
rollen nummer 1, symbol för kommande förändring. Jag anser att det beror på att i 
den symboliska rollen nummer 1 ingår också ett slags hot i och med ROT-faktorn.  
 
Jag anser att det redovisade resultatet väl överensstämmer med det förväntade 
resultatet. Jag anser också att de råd som finns redovisade i kapitel 6 är väl grundade. 
Detta eftersom råden till största delen baseras på intervjuer, motivationshöjande 
faktorer och framgångsfaktorer tillsammans. Det bör dock tilläggas att ett fåtal råd 
enbart härrör från intervjuerna och inte från tidigare diskuterade framgångs- eller 
motivationshöjande faktorer. De råden är specificerade och jag anser att det är på 
grund av det som de inte nämns i faktorerna. Några av råden rör kravutvinning, vilket 
inte är fokus för denna rapport. Det kan dock vara så som tidigare diskuterats, att 
slutanvändare redan i den förberedande fasen uppger sina önskemål och krav till 
externkonsulten och det är i den kontexten råden angående krav ska ses. 
 
Råden som utverkats är framtagna med fokus för att gälla i en förberedande fas av 
ISU. Jag anser dock att råden med fördel bör följas genom ISU alla faser för att i så 
stor omfattning som möjligt säkerställa motiverade slutanvändare i hela ISU-
processen. Det i sin tur antas öka chanserna än mer att slutanvändarna i slutändan 
accepterar det nya IS. Råden är också utverkade för att motivera slutanvändare, men 
jag gör antagandet att alla intressenter i en ISU-process skulle vara betjänta av att bli 
behandlade i enlighet med de flesta av dessa råd. Det innebär att det inte bör göras 
någon avgränsning av konsulten av vilka som ska omfattas av råden, utan konsulten 
bör istället arbeta för att alla intressenter ska behandlas i enlighet med råden. 
 
Författaren av denna rapport anser också att det är viktigt att alla råden följs. Det är 
t.ex. inte lyckat om endast det första rådet, att informera slutanvändarna om att en 
extern konsult ska komma till organisationen, efterlevs, och det sedan inte följer 
ytterligare information. 
 
De utverkade råden är till för att stödja externkonsultens arbete, men det kan vara så 
att även internkonsulter kan använda sig av dem. Det kan vara ordet ”konsult” som 
frammanar de symboliska rollerna, oavsett om det är en extern eller intern konsult. 
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Detta är något som jag anser troligt vilket innebär att målgruppen för de framtagna 
råden i denna rapport kan utökas till att även gälla för interna konsulter.  
 
En ytterligare tanke är att råden är aktuella för alla som arbetar som konsulter, inte 
enbart de som arbetar som systemutvecklare. Om resonemanget att det är ordet 
”konsult” som frammanar de symboliska rollerna stämmer, innebär det att det återigen 
går att utöka målgruppen för de utverkade råden i denna rapport. Alla som arbetar 
som konsult, oberoende av verksamhet eller bransch, kan med fördel använda sig av 
dessa råd. 
 
7.3 Förslag på fortsatt arbete 
Detta avsnitt syftar till att ge förslag på fortsatt arbete inom detta område. Förslagen 
gäller sådant som det inte funnits möjlighet att undersöka inom ramarna för detta 
arbete. Författaren av denna rapport anser dock att genom att undersöka föreslagna 
problem så ökar chanserna ytterligare till att framtida systemutvecklingsprojekt ska 
lyckas. 

 
• Genomföra undersökningen utifrån slutanvändarnas perspektiv. Istället för att 

som i denna rapport till största delen intervjua externkonsulter så kan 
intervjuerna fokuseras på slutanvändare. Det skulle vara intressant att se om 
resultatet skulle bli det samma som i denna rapport, då flest externkonsulter 
intervjuats. 
 

• Undersöka om de symboliska rollerna även kan kopplas till interna konsulter. 
Författaren av denna rapport antar att de symboliska rollerna kan kopplas även 
till interna konsulter, men det går inte att veta med säkerhet förrän detta 
undersökts vetenskapligt. 
 

• Intervjua socialpsykologer för att om möjligt få ytterligare råd om hur 
externkonsulten kan agera för att motverka eller tillvarata de symboliska 
rollernas effekt på motivation. 
 

• Varken före intervjuerna eller vid själva intervjutillfället nämna något om de 
symboliska rollerna och istället formulera frågor om hur respondenterna anser 
att konsulten påverkar motivationen. Detta för att inte i förväg påverka 
respondenterna med namnen på de olika symboliska rollerna. 
 

• Genomföra en fallstudie för att på plats undersöka hur konsulten påverkar 
motivationen hos slutanvändare. 
 

• Undersöka om de traditionella konsultrollerna påverkar motivationen hos 
slutanvändare i samma utsträckning som de symboliska rollerna gör. Det kan 
vara så att de traditionella rollerna påverkar motivationen på helt andra sätt 
och det vore intressant att ta reda på om och i sådana fall hur motivationen 
påverkas. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till externkonsulter 
 

Inledande frågor: 

1. Önskar du vara anonym? 

2. Får jag använda bandspelare? 

3. Vad har företaget för typ av uppdrag? 

4. Riktar sig företaget mot små, mellanstora eller stora företag? 

5. Vad är din arbetsuppgift? Hur kan din arbetsdag se ut rent konkret? 

6. Arbetar du med systemutveckling? 
a) Hur länge har du gjort det? 

7. Arbetar du som konsult? 
a) Hur länge har du gjort det? 

 

Motivationsfrågor: 

8. Anser du att det är viktigt att slutanvändare är motiverade till att delta i 
processen? 
a) Varför? 
b) Hur arbetar ni med det rent konkret?  

9. Hur skulle du definiera begreppet motivation? 

 

Symboliska roller: 

Om vi tittar på de symboliska rollerna en i taget så vill jag att du bland annat funderar 
över om du anser att de verkligen existerar och om de är något du uppmärksammat 
tidigare i ditt arbete: 

10. Nr 1, ”symbol för kommande förändringar”:  
a) Anser du att den symbolen existerar? 

b) Är det något du uppmärksammat tidigare i ditt arbete? Hur då? Exempel? 

c) Anser du att den kan påverka motivationen hos en slutanvändare att delta i 
processen? Hur då? Varför då? 

d) Hur anser du att man bör gå tillväga för att minska de ev. negativa effekterna 
rent konkret? 

e) Hur anser du att man kan ta tillvara på de ev. positiva effekterna rent konkret? 



 

 

 

2. Nr 2 ”symbol för förändring av normer och värderingar”: 

3. Nr 3 ”symbol för maktskifte i organisationen”: 

4. Nr 4 ”symbol som önskebrunn”: 

5. Nr 5 ”hot mot att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt”: 

6. Med facit i hand, hade du kunnat göra på något annorlunda vis för att om möjligt 
fått ännu mer motiverade slutanvändare att delta i processen? Vad? 

7. Har du egna förslag på hur motivation kan uppnås? 

 

Avslutande frågor 

1. Är det något mer som du vill tillägga som vi inte tagit upp? 

2. Anser du kanske att det finns ytterligare symboliska roller som jag inte tagit upp? 

3. Går det bra om jag kontaktar dig igen om det visar sig att jag behöver ytterligare 
information, eller behöver klargöra något? 

4. Önskar du ta del av resultatet? 



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till slutanvändare 

 

Inledande frågor: 

8. Önskar du att vara anonym? 

9. Får jag använda bandspelare? 

10. Vad har företaget för någon verksamhet? 

11. Är företaget ett litet, mellanstort eller ett stort företag? 

12.  Har du deltagit i ett systemutvecklingsprojekt lett av en externkonsult? 

13. Vad var det för någon typ av utveckling? Utveckling av ett helt nytt system eller 
uppgradering av ett gammalt? 
 

Huvudfrågor: 

14. Hade du fått information om att en konsult skulle komma och utföra ett 
utvecklingsarbete?  
b) Hur hade den informationen i så fall gått till och hur mycket fick du veta om 
vad som skulle hända? 

 

Symboliska roller: 

Om vi tittar på de symboliska rollerna en i taget så vill jag att du bland annat funderar 
över om du anser att de verkligen existerar och om de är något du upplevde under 
systemutvecklingen du deltog i. 

15. Nr 1, ”symbol för kommande förändringar”:  
a) Anser du att den symbolen existerar? 

b) Hur påverkade det dig? Kan du ge exempel? 

c) Anser du att den kan påverka motivationen hos en slutanvändare att delta i 
processen? Hur då? Varför då? 

d) Hur anser du att man bör gå tillväga för att minska de ev. negativa effekterna 
rent konkret? 

e) Hur anser du att man kan ta tillvara på de ev. positiva effekterna rent konkret? 

f) Vad anser du att konsulten kunde gjort mer eller bättre för att du skulle blivit än 
mer motiverad att delta i processen? 



 

 

 

2. Nr 2 ”symbol för förändring av normer och värderingar”: 

3. Nr 3 ”symbol för maktskifte i organisationen”: 

4. Nr 4 ”symbol som önskebrunn”: 

5. Nr 5 ”hot mot att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt”: 

6. Med facit i hand, vad hade du önskat att konsulten skulle gjort annorlunda för att 
du om möjligt skulle varit ännu mer motivera att delta i processen?  

 

Avslutande frågor 

5. Är det något mer som du vill tillägga som vi inte tagit upp? 

6. Anser du kanske att det finns ytterligare symboliska roller som jag inte tagit upp 
och som du upplevde? 

7. Går det bra om jag kontaktar dig igen om det visar sig att jag behöver ytterligare 
information, eller behöver klargöra något? 

8. Önskar du ta del av resultatet? 



 

 

Bilaga 3 
 
Information om respondenter 
 
R1. Systeam, Mariestad, konsultföretag:  
Företagets uppdrag:  
Kundanpassade saker: rapportsystem, beslutsstöd, webprojekt, databaser, tekniska 
plattformar. 
Kunder: Små och medelstora företag. 
Intervjuade personer: 
Ove Persson: Ansvarig för kontoret. 
Peter: Ut till kund, förbereder uppgradering, gör uppgradering. 
De har arbetat med systemutveckling sedan 1992 respektive 1998, och båda är konsulter. 
 
R2. Sogeti, Skövde, konsultföretag: 
Företagets uppdrag:  
IT-konsult uppdrag, allt från styrning och ledning till utveckling av programpaket. 
Hjälper till med det mesta inom IT-sektorn. Uppdragen varar från ett par dagar upp till 
flera år. Resurskonsulting, rena bemanningsgrejer till att driva och leverera hela projekt. 
Kunder: Varierat, allt från statliga verk, ner till små bolag, även lokalt, Jönköping och 
Skövde. I Jönköping har vi Jordbruksverket och Domstolsverket och Skogsstyrelsen. Har 
även kunder som Volvo, Ford ner till fåmansbolag. 
Intervjuad person: 
Magnus Persson: Arbetsuppgiften är projektledning och verksamhetsutveckling. Driva 
projekt, analysera verksamheter, komma med förslag på förbättringar. Mycket hos kunder 
på besök och gör workshops. Har arbetat som systemutvecklare i 10 år och som konsult i 
4 år. 
 
R3. VolvoIT, Skövde, konsultföretag: 
Företagets uppdrag: Leverera systemutvecklingstjänster.  
Kunder: PV(VolvoCarCorporation) och LV(PVT). 
Intervjuad person:  
Kent Johansson: Teamledare för en systemutvecklingsgrupp och har kundansvaret för 
Powertrains uppdrag som kommer till Volvo IT. Sköter kontakten med dem som 
beställer. Arbetat med systemutveckling sedan 1974. Tidigare tillhörde en del av VolvoIT 
Powertrain, då var han inte konsult, men nu är VolvoIT outsourcade, vilket innebär att 
Kent arbetar som externkonsult. 
 
R4. VolvoIT, Skövde, konsultföretag: 
Företagets uppdrag: System som stödjer processen på fabriksgolvet inom Volvo. 
Intervjuad person:  
Claus Biller: Teamledare, projektledare och systemingenjör. Arbetar som 
systemutvecklare i analys och designfasen sedan 1988 och som konsult också det sedan 
1988. 
 



 

 

R5. Guide Konsult Göteborg AB, konsultföretag: 
Företagets uppdrag: Moderbolaget är Guide Konsult i Göteborg AB. Det finns även 
Guide i Stockholm med 100 anställda och i Göteborg är det 200. I Malmö är det 5-6 
stycken. Många jobbar med systemutveckling. 
Kunder: Volvo är en stor kund och egentligen orsaken till att Guide etablerade sig i 
Skövde, 1999. Guide har även andra kunder också, t.ex. Mio, Astra, Saab etc. Det går 
från stora företag ner till små, men de är inte så många. Alltför små företag tycker sig inte 
ha råd med konsulter som är dyra. Ev. kan det bli något enstaka uppdrag till en liten 
kund, då gäller det oftast web-utveckling. 
Intervjuad person:  
Anders Dalin: Projektledare, sköter även kontorets tidrapportering vid varje månadsslut 
så fakturering ut mot kund kan ske. Eftersom det inte är så många på Skövde kontoret 
måste man vara flexibel och kan få göra lite av varje. 
Arbetar med systemutveckling sedan 1999 på Guide Konsult. Anders del är att delta i 
kalkylering och beräkna de resurser som behövs. Arbetat med projektledning även på 
tidigare anställningar, senast Enator och innan dess hade Anders eget konsultbolag från 
1986 till 1998. 
 
R6. WM-Data, Skövde, konsultföretag: 
Företagets uppdrag: 
Systemutvecklingskonsulter som gör system. Driftar också ett stort lönesystem för hela 
Västra Götalandsregionen, deras löne- och personalsystem. 48000 löner går ut från WM-
Data i Skövde varje månad.  
Kunder: WM-Data är en koncern över hela norden och jobbar mycket ihop med 
varandra. Nischen i Skövde är hälso- och sjukvård, både privat men mest mot den 
offentliga. Ett flertal landsting runt om i landet är kunder, även Västra Götalandsregionen 
och privat sjukvård till en viss del. 
Intervjuad person:  
Leila Utriainen: Platschef på kontoret i Skövde. Ansvarar för kunder, marknadsföring och 
försäljning, ansvarar för huset där de sitter och organisationen runt den. Är 35 anställda i 
Skövde och Leila är direkt ansvarig för 22. 
Leila deltar i försäljningsfasen av systemutveckling och hon är inte direkt en konsult, 
dock är det hon som ansvarar för konsulterna på WM-Datas kontor i Skövde. 
 
R7. Swedish Meats, Skara, slutanvändare: 
Slakteri, förädling, livsmedel, är rikstäckande. 
Intervjuad person: 
Roland Johansson: Har varit projektledare för införandet av affärssystemet Movex. 
Har deltagit i ett antal projekt, med konsulter, och även haft ledande ställning i projekt. 
 


