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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete i systemvetenskap vid Institutionen IES och 
avdelningen informatik och systemvetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Studien är 
gjord i samarbete med fem konsulter som arbetar med IT-konsolideringar och Peter 
Lundström som fungerat som vår handledare. 
 
Vi vill tacka dessa fem konsulter för att de generöst bidragit med sin tid och kunskap till 
vår studie. Vi vill även tacka Peter Lundström, Birgitta Bergvall-Kåreborn och Helena 
Oscarsson som kontinuerligt givit oss råd och tips under hela uppsatsarbetet. 
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Sammanfattning 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där mängden information och 
informationssystem tenderar att öka med tiden. Företag strävar hela tiden efter en ökad 
kontroll av sina informationssystem och därför har begreppet ”IT-konsolideringar” 
kommit att bli ett populärt koncept. En konsolidering syftar till att förstärka ett företags 
IT-miljö och påverkar ofta de anställda. Därför är det intressant att studera hur utvecklare 
arbetar med beställare och slutanvändare vid en IT-konsolidering. Inom IS-litteratur är 
användarmedverkan ett vida utforskat ämnesområde, men inom konsolideringslitteratur 
är det tämligen outforskat. I uppsatsen belyses därför olika – inom konsolideringar 
verksamma - konsulters inställning till att arbeta med beställare och slutanvändare vid 
konsolideringsarbeten. Med hjälp av den empiriska studien dras följande slutsatser; 
konsulterna har olika syn på begreppen användare och användarmedverkan, 
slutanvändare behöver inte involveras i konsolideringsarbeten av teknisk karaktär, 
konsulterna saknar strategi för användarmedverkan, samt att många beställare av IT-
konsolideringar saknar beställarkompetens. 
 
Sökord: 
IT-konsolidering, konsolidering, serverkonsolidering, applikationskonsolidering, 
lagringskonsolidering, användarmedverkan, användare, slutanvändare, beställare, 
konsult, systemutveckling, systemintegration, centralisering. 
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Abstract 
We are currently living in a information-society where the amount of information and 
information systems tend to increase. Companies are constantly struggling to gain control 
over their information systems. Because of this, “consolidation of information systems” 
is a notion that has become a popular concept. The purpose of a consolidation is to 
strengthen the IT-environment of a company and it often effects the employees. It is 
therefore interesting to study the way developers works in collaboration with purchasers 
and end-users. In IS-literature, user participation is a widely explored subject area, while 
it is fairly unexplored in consolidation literature. In this thesis different – in 
consolidations active – consultants attitude towards working together with purchasers and 
end-users in IT-consolidations, is elucidated. Out of this empirical study, the following 
conclusions are made; consultants opinions when it comes to the conceptions end-user 
and user participation is different, end-users does not have to be involved in consolidation 
projects that are technically focused, the consultants is lacking strategy when it comes to 
user participation, the consultants finally consider the purchasers to miss the necessary 
competence in ordering a consolidation project. 
 
Keywords: 
Consolidation, server, application, storage, user participation, user, consult, system 
development, system integration, centralization. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till vårt forskningsområde och vilka problem som 
identifieras i litteraturen. Detta görs genom att vi först ger en bild av IT-konsolideringar 
samt användarens roll i sammanhanget. Därefter följer en historisk tillbakablick på hur 
användarperspektivet vuxit fram som en grundpelare inom den skandinaviska 
systemutvecklingen och avslutningsvis återges olika perspektiv och problemområden 
gällande användarmedverkan. 

1.1 Bakgrund till IT-konsolideringar 
Idag lever vi i ett informationssamhälle där mängden information och antalet 
informationssystem ökat med tiden. Sett ur ett historiskt perspektiv har företags 
informationsstrategier genomgått en konstant förändring, där de växlat mellan 
centralisering och decentralisering. I dagsläget strävar företag efter en ökad kontroll av 
sina informationssystem och därmed är centralisering återigen aktualiserat. Dagens 
systemutvecklingsprojekt utgår i stor grad från ett eller flera befintliga system som 
behöver omstruktureras, utvidgas eller sammankopplas. Ren nyutveckling av system 
förekommer mer sällan (Wiktorin, 2003). I och med detta har konsolideringar av 
informationssystem blivit ett populärt koncept inom IT-branschen. Begreppet 
konsolidering används dock inom en mängd olika vetenskapliga områden såsom 
informationsteknologi, geoteknik, ekonomi och medicin. Den gemensamma betydelsen är 
emellertid att: förstärka, göra fast, göra tät (Nationalencyklopedin, 2003). IT-
konsolideringar syftar alltså till att förstärka företags IT-miljö, samt att öka deras 
informationskontroll. 
 
När det gäller konsolidering av informationssystem nämns ofta tre olika typer; server-, 
lagrings-, eller applikationskonsolidering. Litteratur i ämnet föreslår vissa 
punkter/åtgärdsförslag som är viktiga att beakta vid en konsolidering (Hall, 1998; Phelps, 
2002; Whiting, 1997; Reimers, 2002; Chen, 2003; Chu, 2003). En sammanställning och 
kategorisering av åtgärdsförslagen finns återgiven i en empirisk studie som visar hur ett 
företag genomför sitt konsolideringsarbete. Resultatet av denna empiriska studie visar att 
utvecklarna var mycket bra på att utföra de åtgärdsförslag som involverar tekniska och 
analytiska aspekter men att de åtgärdsförslag som omfattar användaraspekter försakades, 
trots att konsolideringsarbetet genomfördes av företagets befintliga personal. 
Åtgärdsförslagen i IS-litteratur behandlar dock inte användarmedverkan i större 
utsträckning än att de föreskriver ett samarbete mellan utvecklare och användare för ett 
lyckat resultat. De föreskriver varken hur, varför eller i vilka scenarier samarbetet är 
nödvändigt (Eriksson & Lindgren, 2003). 

1.2 Användarmedverkan 
Medan användarmedverkan inom konsolideringslitteratur alltså inte utforskats i någon 
större bemärkelse, är det paradoxalt nog ett av de mest utforskade ämnesområdena inom 
övrig IS-litteratur. Många forskare ser användarmedverkan som ett instrument för en 
lyckad design och implementation (Gallivan & Keil, 2003). I verkligheten tillämpas dock 
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inte användarmedverkan i mer än 60 % av alla utvecklingsarbeten (Hartwick & Barki, 
1994), vilket är anmärkningsvärt eftersom forskare hävdar att väl fungerande 
användarmedverkan är nödvändigt för att utveckla användbara datasystem (Grudin, 1991; 
Butler & Fitzgerald, 1997). 
 
Att involvera användare i systemutvecklingsprojekt sägs vara ett viktigt tillvägagångssätt 
för att öka de anställdas tillfredsställelse (McKeen, Guimaraes & Wetherbe, 1994), 
eftersom det får användaren att engagera sig, känna delaktighet och personlig relation till 
systemen (Allwood & Ljung 1999; Gallivan & Keil, 2003; Rollins, 2002). Det finns dock 
olika faktorer som kan försvåra involverandet av användare. Det kan exempelvis vara 
svårt att kontakta användare vid vissa tidpunkter och även att ta hänsyn till samtliga 
användares åsikter vid stora projekt, vilket kan leda till ett mindre engagemang hos de 
personer som inte fått framföra sina åsikter. Ekonomiska begränsningar och tidspress är 
andra faktorer som kan leda till att utvecklare försakar användarmedverkan. Forskning 
har exempelvis visat att när konsulter måste anpassa sig till ekonomiska förhållanden och 
tidsbegränsningar vid projekt, leder det ofta till att användarmedverkan försakas. Finns 
emellertid speciella resurser för användarmedverkan allokerade i projektet, så involverar 
konsulter användarna i sitt arbete (Allwood & Ljung, 1999). 
 
Konsolideringslitteratur behandlar, som tidigare nämnts, inte användarmedverkan i någon 
djupare bemärkelse förutom att det nämns som en del för att kunna uppnå ett lyckat 
resultat i konsolideringsarbeten. De föreskriver emellertid inte hur, varför eller i vilka 
scenarier användarmedverkan är nödvändig. Gallivan & Keil (2003) påpekar faran i att 
förutsätta att användarmedverkan automatiskt leder till lyckade projektresultat och därför 
anser vi att det krävs en fördjupning av ämnet för att klarlägga denna problematik inom 
IT-konsolideringar. Syftet med vår undersökning är därför att undersöka konsulters 
inställning till användare och användarmedverkan vid IT-konsolideringar. Vår 
undersökning fokuserar därför på konsulter som specialiserar sig på IT-konsolideringar 
och deras individuella inställning. Litteratur indikerar att konsulter i vissa fall är bättre på 
att tillämpa användarmedverkan jämfört med andra utvecklare (Allwood & Ljung 1999), 
vilket vi anser vara något paradoxalt i och med att konsulter ofta arbetar under större 
tidsmässig och ekonomisk press än andra utvecklare. 
 
Vi anser att ämnesområdet IT-konsolideringar, som är aktuellt och tämligen outforskat, 
skulle berikas och stärkas av en mer detaljerad forskning beträffande användarmedverkan 
vid IT-konsolideringar. Genom att utgå från konsulters tidigare konsolideringsprojekt, 
anser vi även att skapandet av riktlinjer för användarmedverkan i framtida 
konsolideringsarbeten möjliggörs och att nya uppslag till vidare forskning inom ämnet 
skulle skapas. 
 

1.3 Syfte 
Vi vill undersöka konsulters inställning till användare och användarmedverkan  
vid IT-konsolideringar. 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar de teorier som vi använt i vår studie. De 
teorier som redovisas anser vi vara relevanta för vår undersökning och behandlar i 
huvudsak IT-konsolideringar och användarmedverkan. Teorierna gällande IT-
konsolideringar behandlar server-, lagrings, och applikationskonsolideringar och teorin 
gällande användarmedverkan tar upp såväl generella aspekter för utvecklingsarbete som – 
för IT-konsolideringar - specifika områden. Därefter följer ett kapitel som innefattar en 
redogörelse för de metoder vi använt i vår undersökning, där även val av 
datainsamlingsmetod beskrivs. Efter metodkapitlet följer resultat, samt diskussion och 
våra slutsatser som berör vårt syfte. Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning, 
samt referenser till den litteratur vi använt i vår studie. 
 
 



 
 

 
4 

2 Teori 
I detta kapitel redogör vi för de teorier som kommer att ligga till grund för vår studie. Vi 
börjar med att ge en bild av ämnesområdet IT-konsolideringar för att sedan övergå till 
användarmedverkan vid de olika konsolideringstyperna. Vi anser även att generell 
redogörelse för IS-litteraturens syn på användarmedverkan är relevant eftersom vi ser 
likheter mellan konsolideringsarbeten och systemutveckling.  

2.1 IT-konsolidering 
Fig. 2.1 visar hur vi ser på begreppet IT-konsolidering. Teorier delar ofta upp IT-
konsolideringar i server-, lagrings- och applikationskonsolideringar, där olika åtgärder 
och förslag för de enskilda nivåerna redovisas. Det har dock inte funnits någon 
sammanställning av alla nivåer i litteraturen, varför vi, i vår C-uppsats (Eriksson & 
Lindgren, 2003), valde att utföra detta. Alla dessa nivåer anser vi tillsammans bildar 
begreppet IT-konsolidering men vi har även valt att lägga till rubriken Generellt om 
konsolidering i fig. 2.1, där gemensamma åtgärder för de enskilda nivåerna samlats. En 
mer utförlig beskrivning av de olika konsolideringsnivåerna finns återgiven i 
ovannämnda C-uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 2.1 Uppdelning av begreppet IT-konsolidering (Eriksson & Lindgren, 2003) 

2.1.1 Generellt om IT-konsolideringar 
Det som oftast bestämmer om ett konsolideringsprojekt blir lyckat är hur arbetet med 
analys och planering genomförs (Whiting, 1997). Därför är valet av dem som ska utföra 
förändringsarbetet lika viktigt som att välja vilka system som ska vara kvar, respektive 
tas bort. Det är väldigt viktigt att utvecklaren förstår företagets mål och syftet med 
systemen (Taylor, 1998). 
 
IT-konsolideringar leder till en ökad informationskontroll hos företag, men huvudmotivet 
för ett genomförande är ofta kostnadsbesparingar. Konsoliderande företag vill flytta ihop 
sina system till så få platser som möjligt, vilket medför att verksamheten som helhet 
oftast ser omedelbara kostnadsminskningar gällande anställda, licenskostnader, kostnader 

Generellt om konsolidering 

Serverkonsolidering Lagringskonsolidering Applikationskonsolidering 

IT- Konsolidering 
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för inhyrning av kontor, och resekostnader. Konsolideringar kan även leda till att 
organisationer blir mer effektiva, en utdelning man kan se på tre sätt. För det första en 
mycket högre nivå av nätverkskontroll, något man uppnår genom att man kopplar ihop 
applikationerna inom den aktuella organisationen. För det andra så får verksamheten 
tillgång till bättre IS-specialister som lockas av den tekniska och den karriärmässiga 
utmaningen som konsolideringen ger. Den tredje, och den viktigaste, utdelningen när det 
gäller effektivitet är möjligheten att ta vara på affärsmöjligheter. Detta uppnår man på 
grund av de stordriftsfördelar organisationen får i och med en konsolidering (Carlyle, 
1990). 
 
Generella åtgärdsförslag vid IT-konsolideringar:  
� Gör en grundlig analys och planera konsolideringsarbetet innan det startar. Välj även 

en utvecklare som förstår målet med systemet och verksamheten. 
� Arbeta tillsammans med användarna och motivera värdet av konsolideringen för dem. 
� Ta hjälp av modern teknik och skapa en ny design av systemen men behåll fokus på 

företagets affärsmål.  
� Analysera vilken eller vilka plattformar som passar bäst för ens procedurer. Sträva 

efter en gemensam hårdvaruplattform, ett operativsystem, och en databas som 
majoriteten av verksamhetens applikationer använder. 

 
Verksamheter som bedriver en konsolideringsstrategi utan att omdesigna, eller blir 
överentusiastiska när det gäller att minska antalet anställda, kommer att få en ökad 
långsiktig IT-kostnad och en bräcklig IT-miljö. IT-managers måste visserligen överväga 
tekniska aspekter, men måste även ta hänsyn till slutanvändare vid ett 
konsolideringsarbete. Oberoende affärsenheter kan exempelvis vara motsträviga till att 
flytta sina applikationer till en server där andra avdelningar har sina applikationer och det 
kan även bli så att avdelningar och affärsenheter ”krigar” mot varandra då alla vill ha 
kontroll över de centrala servrarna (Nicolett, Morello & Scardino, 2002). Ett annat 
problem är att anställda på IT-avdelningar fruktar konsolideringar. Många anställda 
förknippar konsolideringar med att man tappar sitt jobb, och de mest sårbara är de som 
inte har någon direkt spetskompetens, eller de med sådana arbetsuppgifter som kan 
ersättas av system med mer intelligent mjukvara. Det är lätt att förstå de anställdas oro 
eftersom det första en verksamhet bör göra efter genomförandet av en konsolidering är att 
uppgradera skickligheten bland de anställda (Carlyle, 1990). Lucas, (1974) hävdar att 
användarnas motstånd kan minska vid alla typer av systemutvecklingsprojekt där 
användarmedverkan tillämpas. 
 
Currid (1996) menar att många företag som utför IT-konsolideringar har alltför stor 
distans mellan sig själva och användarna i och med att de fokuserar för mycket på 
tekniska frågor. Chu (2003) nämner fortsättningsvis vikten av en tydlig motivering av 
värdet med konsolideringen för de anställda. Det är viktigt att inte ha för stor distans 
mellan utvecklare och användare i konsolideringsprojekt (Rollins, 2002), vilket, som 
tidigare nämnts, även gäller övriga typer av utvecklingsprojekt (Allwood & Ljung, 1999; 
Gallivan & Keil, 2003; Maguire, 2001; Markus, 1983 och Meadows, 2003). Författarna 
menar att användarmedverkan är viktigt vid alla utvecklingsprojekt eftersom det ökar de 
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anställdas tillfredsställelse, får dem att engagera sig, känna delaktighet och personlig 
relation till de olika systemen. Vi anser att användarmedverkan hjälper utvecklaren i 
dennes strävan att motivera värdet av konsolideringen för de anställda samtidigt som 
organisationens interna samarbete förbättras. Vi anser även att en involvering av 
användare innebär att det dagliga arbetet efter konsolideringen stärks. 

2.1.2 Serverkonsolidering 
Den riktiga styrkan med serverkonsolidering är dess läglighet i tiden (Hall, 1998) och 
kostnadsaspekter är en anledning till att genomföra serverkonsolideringar (Hall, 1998; 
Vijayan, 2003). Många företag runt om i världen fokuserar idag på serverkonsolideringar 
just för att reducera kostnader och för att förenkla IT-miljön (Powell, 2003). Företags IT-
omgivningar blir bara mer och mer komplicerade med tiden, men serverkonsolidering är 
ett område som kan förändra detta (Solarte, Blackburn, Krustapentus & Kiley, 1999). 
Serverkonsolidering kan också göra kärnaktiviteter som mjukvarudistribution, backup 
och återvinning enklare, allt medan systemsäkerheten förbättras (Whiting, 1997). En 
serverkonsolidering centraliserar de olika funktionerna via standardisering. Något som 
leder till reducerade kostnader genom att man på ett bättre sätt kan upprätta köpevillkor 
och inflytande mot en enskild försäljare. Serverkonsolidering tillåter också att man 
reducerar personalen som sköter support och man tillåts på ett bättre sätt styra över sina 
data (Solarte, Blackburn, Krustapentus & Kiley, 1999).  
 
Åtgärdsförslag vid serverkonsolideringar: 
� Beräkna konsolideringsstrategin noggrant över tiden, utveckla en plan och jämför den 

totala kostnaden av ett IT-system före och efter en serverkonsolidering. Förutspå även 
mjukvarukostnader efter konsolideringen. 

� Inventera antalet servrar och kategorisera de efter hur de används. 
� Investera i stora servrar men övercentralisera inte utan behåll arkitekturen flexibel. 

Kom ihåg att kraven på den konsoliderade servern är mycket större än vad det var på 
ursprungsservern. 

� Skaffa tillräckligt med bandbredd till nätverk och se till att kritiska system kan köras 
utan problem och existera i en konsoliderad miljö. 

 
Noggrann planering, tydliga mål och exakta kostnadsberäkningar är nödvändiga för att 
försäkra sig om ett lyckat serverkonsolideringsprojekt (Chen, 2003). IT-chefer måste 
också se till att kritiska system, dvs. system som inte får tappa sin funktionalitet, kan 
köras utan problem och existera i en konsoliderad miljö (Chu, 2003; Eriksson & 
Lindgren, 2003). Detta anser vi vara en åtgärd där användare och IT-chefen kan 
involveras i konsulternas arbete eftersom de använder systemen dagligen och vet vilka 
system som absolut inte får tappa funktionalitet.  

2.1.3 Lagringskonsolidering 
Lagringskonsolidering är ett fenomen som växer ute i företagsvärlden eftersom IT-
managers vill att lagringssystem ska vara bättre förenade med varandra (Koller & 
Wagner, 2000). Lagringskonsolidering är ett begrepp som inte nödvändigtvis hör ihop 
med serverkonsolidering men man kan utföra dem i förbindelse till varandra (Phelps, 
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2002a; Chen, 2003). Lagringskonsolidering baseras på att lagringen sker i nätverk och 
därför har försäljare inom datalagringsbranschen utvecklat både hårdvara anpassad till 
lagringskonsolidering, och mjukvara för skötsel av den konsoliderade lagringen (Phelps, 
2002b). Speciellt olika mjukvarulösningar när det gäller lagring har varit utspridda och 
skilda från varandra tidigare men nu försöker man konsolidera även dem (Baltazar, 
2002).  
 
Åtgärdsförslag vid lagringskonsolideringar: 
� Använd ett SAN som lagringspool, sträva efter interoperabilitet och använd moduler 

vid extra lagringskapacitet. 
� Förankra policyn att lagringen ska ske i ett datacenter till systemets användare, håll 

dem ansvariga för lagringen och se till att de förstår att lagring inte är en resurs som är 
gratis och oändlig. 

� Inventera lagringskapacitet inom organisationen och bestäm vilken nytta 
lagringshanteringen ska ha. 

� Bestäm hur man ska hantera känsliga uppgifter. 
 
Första åtgärden är att verksamheten som ska konsolidera måste förankra policyn till 
användarna att lagringen ska ske i ett datacenter, dvs. en central för datalagring. Som 
utvecklare är det viktigt att hålla användarna ansvarig för lagringen samt att försäkra sig 
om att de förstår att lagring inte är en resurs som är gratis och oändlig (Reimers, 2002). 
Samtidigt som det kan vara ekonomiskt givande att centralisera sin datalagring, kan det 
också äventyra känsliga uppgifter som berör exempelvis sjukvårds-, finansiella, och 
juridiska frågor om de inte skyddas väl. Lagringskonsolideringar lyckas endast om man 
genomför den med en omfattande analys av säkerhet (Hughes & Rashba & McCabe, 
2002). 

2.1.4 Applikationskonsolidering 
En annan åtgärd för att effektivisera en verksamhets IT-miljö är att genomföra en 
applikationskonsolidering. Syftet med en applikationskonsolidering är att minska 
mängden applikationer vilket också kan leda till lägre kostnader för licenser och avtal. Ett 
problem kan t.ex. vara att anställda från olika avdelningar har satt ihop egna system och 
mjukvara, som duplicerar det som redan finns (McCune & Jenny, 1994). En annan stor 
vinst med detta är att man får en enhetlig och standardiserad applikationsmiljö som i 
förlängningen kan ge mervärden som lägre förvaltningskostnader. Företagen bör också 
fråga sig var mjukvaran är behövlig för att dynamiskt kunna konfigurera eller re-
konfigurera sina maskiner i syfte att matcha sina ändrade behov (Goldstein, 2003). 
 
Åtgärdsförslag vid applikationskonsolideringar: 
� Utvärdera vilka applikationer som är möjliga att konsolidera, bestäm var de är 

behövliga och modularisera dem. Använd även flyttbara programmeringsgränssnitt 
och allmän SQL. 

� Undvik inbyggda applikationsregister så att gamla användarnamn och lösenord kan 
behållas och designa systemen med hög tillgänglighet för användarna. 

� Utforma en katastrofplan för oförutsedda händelser. 
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� Genomför vertikal och/eller horisontell uppdelning av maskinerna och delegera 
administrativa domäner. 

 
Vilken typ av applikationskonsolidering verksamheten än ska genomföra måste 
utvecklaren förstå vilka applikationer som är möjliga att centralisera. Vissa kan inte 
centraliseras och därmed inte konsolideras (Hall, 1998). En empirisk undersökning av en 
IT-konsolidering visade vikten av att användare involveras i fastställandet av vilka 
applikationer som är möjliga att centraliseras (Eriksson & Lindgren, 2003). Ett sätt att 
avgöra om en applikation bör konsolideras är att bestämma vad som är en acceptabel 
prestationsnivå vid hög belastning. Sedan testar man applikationen, i det dagliga arbetet, 
och ser om den presterar lika bra eller bättre i konsoliderade situationer på en gemensam 
server. Om en applikation delar resurser med en eller flera andra applikationer så innebär 
det att man måste genomföra tester med alla applikationer inblandade (Hall, 1998; 
Zrimsek, 2003). För att utföra dessa tester anser vi att användarnas hjälp är ovärderlig. 

2.2 Uppdelning av konsolideringsprojekt 
En IT-konsolidering, vilken nivå det än gäller, genomförs i projektform med olika 
aktiviteter. Med anledning av detta har vi valt att utveckla en projektuppdelning för att 
tydliggöra ett konsolideringsprojekt, se fig. 2.2. Denna uppdelning utgår delvis från de tre 
generella projektfaser, dvs. initialt skede, projektfas och uppföljning, som Allwood & 
Ljung (1999) skapat. Dessa faser kan, enligt författarna, tillämpas på alla typer av 
utvecklingsarbeten, varav vi har valt att applicera dem på ett konsolideringsprojekt. Vi 
ansåg dock inte att författarnas modell var tillräcklig för att beskriva ett 
konsolideringsprojekt och vi valde därför att lägga till – för konsolideringsarbeten - 
specifika aktiviteter under varje fas. Dessa aktiviteter är hämtade ur 
konsolideringslitteratur och finns återgivna i Eriksson & Lindgren (2003). Tilläggen 
anser vi berikar modellen Allwood & Ljung tagit fram och fungerar samtidigt som ett 
tillskott till konsolideringslitteraturen. Vår huvudsakliga avsikt med fig. 2.2 var 
emellertid att skapa en utgångspunkt för diskussioner med konsulterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.2. Egen uppdelning av ett konsolideringsprojekt. 
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2.3 Användarmedverkan vid systemutveckling 
Användarmedverkan har varit och är fortfarande ett nyckelkoncept inom 
informationssystemsutveckling (Barki & Hartwick, 1997; Barki & Hartwick, 1989; Doll 
& Torkzadeh, 1989; Pettingnell, Marshall & Remington, 1989; Straub & Trower, 1988). 
Det finns dock ingen enhetlig och klar syn av vad användarmedverkan är och dess 
generella betydelse. En sådan förståelse är nödvändig för att forskning och praktik ska 
utvecklas (Barki & Hartwick, 1997; Barki & Hartwick, 2001). Gulliksen & Göransson 
(2002) definierar användarmedverkan som en aktiv involvering av användare och en 
tydlig förståelse av användaren och uppgiftens krav. Barki & Hartwick (1997) definierar 
däremot användarmedverkan som den utsträckning användare eller 
användarrepresentanter utför uppdrag och aktiviteter, samt deras beteenden under 
systemutvecklingsprocessen. En användare är en person som använder något, särskilt i 
datatekniska sammanhang. Att medverka är att - verka tillsammans med andra för ett 
gemensamt mål (Nationalencyklopedin, 2003-11-18). Vår syn av en användare är en 
person som dagligen interagerar med systemen, dvs. en slutanvändare. I ett 
konsolideringsprojekt är det personen som slutligen ska använda den konsoliderade 
systemlösningen. Därigenom är vår syn på användarmedverkan huruvida utvecklare 
arbetar tillsammans med slutanvändare, vilket i vår studie innebär att konsulters arbete 
tillsammans med slutanvändare vid konsolideringsprojekt har prioriterats.  
 
Förutom avsaknaden av en enhetlig syn på användarmedverkan fokuserar ofta IS-
litteratur på produktion av användargränssnitt eller systemutvecklingsmodeller och 
metoder, där det räcker att utvecklaren tar reda på vilka användarna är, vilka egenskaper 
de har, samt under vilka praktiska omständigheter de arbetar för att det ska bli god 
användbarhet på system (Allwood & Ljung, 1999; Gulliksen & Göransson, 2002; 
Lövgren & Stolterman, 1998). Det räcker dock inte med detta förhållningssätt, enligt 
Artman (2002). Han anser, som tidigare nämnts, att en systemutvecklingsprocess börjar 
redan på stadiet då beställaren (företagsstyrelse eller IT-organisation på företag) 
definierar projektmål, resurser och eventuella arbetsprocesser för projektet och därmed 
måste beställaren också ta användaraspekterna i beaktning. Artman menar därför att hög 
beställarkompetens är en förutsättning för att leverantören ska kunna producera god 
användbarhet i datorsystem. Vi ser en likhet i annan litteratur, Gulliksen & Göransson 
(2002) nämner exempelvis att verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och 
behov tidigt ska vara vägledande i utvecklingen. Representativa användare ska alltså 
medverka tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. 
 
Användarmedverkan har - i Skandinavien och i synnerhet i Norge och Sverige - alltid 
haft en stor del vid systemutvecklingsarbeten, i många avseenden betydligt större i 
jämförelse med övriga länder. Detta har sitt ursprung i den allmänna radikalisering med 
långtgående krav på reformer som rådde i det svenska arbetslivet i slutet på 60-talet. De 
fackliga organisationerna krävde ett ökat inflytande i allt utvecklingsarbete eftersom det 
fanns en osäkerhet gällande de effekter datoriseringen kunde medföra. Tanken var att 
medbestämmandet skulle minska de negativa effekterna av datoriseringen och att man 
skulle ta större hänsyn till de anställdas intresse av att förbättra såväl arbetsmiljö som det 
reella inflytandet i arbetsvardagen (Olsson, 2001). Denna mer demokratiska syn på 



 
 

 
10 

systemutveckling kom senare att benämnas som den skandinaviska traditionen (Bansler, 
1990; Feng, 1998; Lövgren & Stolterman, 1998; Olsson, 2001). Detta har lett till att varje 
arbetstagare i Sverige idag har en laglig rätt att medverka i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör det egna arbetet. ”Arbetstagaren skall ges möjlighet att 
medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör hans eget arbete” (arbetsmiljölagen kapitel 2, 
arbetsmiljöverket, 2001).  
 
När det gäller användarmedverkan, ser vi en kontradiktion i IS-litteraturen i och med att 
författare är oeniga beträffande hur den påverkar resultatet av projekt. Alltmedan 
användarmedverkan ofta leder till fördelar behöver det inte nödvändigtvis ses som en 
garanti för lyckade projektresultat (Gallivan & Keil, 2003; Allwood & Ljung 1999). 
Detta bekräftas av litteratur som visar att resultaten kan bli lyckade med minimal 
användarmedverkan (McKeen, Guimaraes & Wetherbe, 1994). Varje 
systemutvecklingsprojekt är unikt beträffande situationsfaktorer som storlek, tidsplan, 
budget, komplexitet mm och när alla situationsfaktorer kombineras påverkar de resultatet 
av projektet betydligt mer än samspelet utvecklare och användare emellan. Det är alltså 
ingen absolut sanning att användarmedverkan är det rätta medlet i organisationers jakt på 
lyckade systemutvecklingsprojekt, eller att det alltid leder till positiva resultat (McKeen, 
Guimaraes & Wetherbe, 1994). Forskare vet inte exakta orsaker till detta fenomen och 
Gallivan & Keil (2003) hävdar att det krävs en större förståelse för varför 
användarmedverkan är värdefullt i vissa scenarier men inte i andra. Därför är det av 
yttersta vikt att organisationer först fastställer om användarmedverkan är behövligt i det 
aktuella projektet, ett fastställande som kan göras med hjälp av fyra variabler som är; 
uppgiftens komplexitet, systemets komplexitet, användarnas inflytande och 
kommunikationen användare och utvecklare emellan (McKeen, Guimaraes & Wetherbe, 
1994). I fall det fastslås att användarmedverkan är behövlig finns det fem ofta 
förekommande varianter som kan tillämpas. Dessa är projektgrupper, seminarier/möten, 
referensgrupper, användartestning och frågeboxer och lämplig användning av dessa 
bestäms av projektets storlek och mål (Allwood & Ljung 1999; Gallivan & Keil, 2003). 
 
Effektiv användarmedverkan är när rätt användare medverkar vid rätt tillfälle (Gulliksen 
& Göransson, 2002). En empirisk studie av organisationer med stor erfarenhet och 
tradition av användarmedverkan, visar att de inte har någon som helst strategi, vägledning 
eller begränsning för hur, var och när de involverar olika användare i 
utvecklingsprocessen. En hög grad av användarinvolvering i olämpliga faser kan 
resultera i mindre inflytande i de faser där användarna verkligen kan göra nytta 
(Gulliksen & Göransson, 2002). Därför har Gulliksen & Göransson tagit fram generella 
riktlinjer för hur utvecklaren bör involvera användare i projekt:  
1. Identifiera lämpliga faser för användarnas deltagande och beskriv fasernas karaktär, 

t.ex. för analys, design, utvärdering och konstruktion. 
2. Specificera på vilken plats, vid vilka tidpunkter och på vilket sätt som användarna 

skall delta i utvecklingsprocessen. 
3. Möt användarna i deras egen arbetsmiljö. 
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4. Använd ett språkbruk, en terminologi, som upplevs bekant för användarna. 

2.3.1 Möjligheter och problem gällande användarmedverkan 
Det som ofta argumenteras bland systemutvecklare och beslutsfattare är vilka potentiella 
vinster och kostnader som finns med användarmedverkan (Gulliksen & Göransson, 
2002). Gulliksen & Göransson (2002) anser att det är svårt att se de potentiella vinsterna 
med användarmedverkan, men att det är viktigt att fastställa vilket fokus projektet ska ha. 
Det går ofta inte att utveckla med både ett syfte att utforska ny teknik och att lösa ett 
problem åt en användare, man måste medvetet välja. Ett sådant val medför ett tydligt 
ställningstagande och en avvägning mellan olika alternativ. Författarna påpekar att 
många projekt idag är teknikfokuserade, där syftet mer är att prova ny teknik än att lösa 
ett specifikt problem för en grupp användare. För att nå framgång gällande 
användarmedverkan måste organisationers teknikfokus ändras, så till vida att användarna 
prioriteras före tekniken.  
 
Ives & Olsen, (1984) menar att användarmedverkan förväntas medföra en förbättring av 
systemens kvalitet jämfört med om användarna inte involveras. Robey & Farrow (1982) 
hävdar att denna förbättring sker genom att verksamheter kan tillhandahålla en mer 
noggrann och komplett bedömning av användarnas informationskrav. Lucas (1974) 
hävdar att det i stället är möjligheten att tillhandahålla expertis om organisationen som 
systemet ska stödja, expertis som ofta saknas bland dem som ska utveckla 
informationssystemet, som utgör förbättringen. Vidare, enligt Robey & Farrow (1982), så 
kan systemets kvalitet öka med hjälp av användarmedverkan genom att utveckling av 
system som innehåller ovidkommande egenskaper undviks. De hävdar också att 
användarnas förståelse för det nya systemet kan förbättras i och med användarmedverkan. 
Användarmedverkan är också tänkt att öka användarnas acceptans för systemet genom att 
realistiska förväntningar på vad systemet är kapabelt till utvecklas (Gibson, 1977). Det 
tillhandahåller även en arena för förhandling och konfliktlösning gällande designfrågor 
(Keen, 1981). 
 
Noyes & Starr (1995) påtalar emellertid faran i att involvera expertanvändare, dvs. 
användare som är specialister på vissa system eller arbetsuppgifter. De arbetar sällan på 
en grundläggande nivå; de gör komplexa bedömningar instinktivt och väldigt snabbt, 
vilket medför att orsaker till deras beteende är svåra att beskriva och förklara. Deras 
tankeprocesser och beteenden är dessutom överinlärda och överpraktiserade, vilket får till 
följd att expertanvändare ser mycket av sin kunskap som ytlig och inte värd att redovisa 
till utvecklaren (Noyes & Starr, 1995). Lövgren (1999) i Olsson (2001) hävdar att 
användarnas involvering visserligen är viktig, men att det ändå är designern som har 
spetskompetens när det gäller utformning av system. En annan negativ aspekt är att 
systemutvecklare och deras överordnande ofta är under stor press för att fullfölja de 
ekonomiska och tidsmässiga begränsningarna i kontraktet och i dessa fall kommer 
användarmedverkan i andra hand. Användarmedverkan brukar dock tas i beaktning om 
ett sådant arbetssätt finns inskrivet i kontraktet parterna emellan (Allwood & Ljung, 
1999). 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vårt praktiska metodarbete, samt motiverar vår studies 
kvalitativa ansats. För att underlätta för läsaren har vi valt att visualisera vårt 
metodarbete i fig. 3.1. 

3.1 Kvalitativ ansats 
Vi har en kvalitativ ansats i vår studie. När det gäller kvalitativ forskning möts den ofta 
med större skepsis än kvantitativ forskning, varför kvalitativa forskare alltid legitimera 
sitt val av metod och argumentera för de resultat man kommit fram till (Holme & 
Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 2003). Vi är medvetna om detta faktum och redogör 
därmed för hela vårt metodiska tillvägagångssätt på ett så detaljerat sätt som möjligt för 
att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om vårt arbetes trovärdighet. 
 
När en undersökning syftar till att skapa bättre förståelse och djupare kunskap om vissa 
faktorer, bör en kvalitativ ansats användas (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 
2003; Repstad, 1999). Holme & Solvang (1997) och Repstad (1999) menar att kvalitativ 
forskning präglas av en personlig relation mellan forskaren och de personer som studeras, 
vilket innebär att studien påverkas av dem som utför den. Avsikten med vår studie är att 
skapa en bättre förståelse och djupare kunskap gällande konsulters inställning till 
användarmedverkan och beställare vid konsolideringsarbeten.  
 
Vi är medvetna om att vi påverkat studien i fråga om val av; teori, intervjupersoner, 
analysmetod mm. Inom den kvalitativa forskningen råder det oenighet ifråga om man 
som forskare ska gå ut i verkligheten med ”öppet sinne” eller med stor förförståelse. Brox 
(1990) i Repstad (1999) menar att ju större förförståelse forskaren har desto mer får han 
ut av sin delaktighet, vilket även vi anser. Vår tidigare studie beträffande IT-
konsolideringar omöjliggör att vi går ut i verkligheten med ”öppet” sinne. Vi har en stor 
förförståelse gällande IT-konsolideringar och användarmedverkan, vilken omedvetet 
präglat vår studie.  

3.2 Vårt metodarbete 
För att tydliggöra hur vi gått tillväga i vårt arbete har vi valt att illustrera detta med en 
figur, se Fig. 3.1. Delarna i figuren följer en kronologisk ordning av vår arbetsgång och 
finns beskrivna under respektive rubrik i löptexten.  
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Fig. 3.1 Modell över de olika delarna i vår metod. 

3.2.1 Problemformulering & Litteraturstudie 
Vårt forskningsarbete påbörjades i och med vår problemformulering som därefter följdes 
av litteraturstudier i ämnet, vilket indikeras uppe i figurens övre vänstra hörn, Fig. 3.1. 
Problemformuleringen och litteraturstudierna pågick under hela arbetets gång, vilket 
indikeras av rektangeln som inkluderar alla delar i figuren, men var mest intensiva under 
arbetets initiala skede. 
 
De böcker vi använt i arbetet är lånade på Luleå Tekniska Universitet och artiklar är 
hämtade från olika databaser som universitetet och Gartner Inc. tillhandahåller. Vi hade 
mycket litteratur inom ämnet IT-konsolideringar sedan tidigare, men valde även att 
komplettera denna. I det första skedet av arbetet ville vi skapa oss en översiktlig bild av 
ämnet, varför vi använde sökord som ”konsolidering”, ”consolidation”, 
”användarmedverkan” och ”user participation”. Allteftersom vi blev mer insatta i ämnet 
och fokuserade mer på detaljer använde vi mer specifika sökfraser som ”user 
participation AND consolidation AND system development”, ”user involvement AND 
system design”. De databaser som vi använt mest frekvent är Academic Search Elite 
(Ebsco), ACM Digital Library, Elsevier Science Direct och Inspec Engineering Village, 
där de två förstnämnda fungerat bäst. Vid vår selektion av litteratur har vi fokuserat på 
böcker och artiklar som behandlar användarmedverkan vid konsolideringar. Antalet 
böcker och artiklar som behandlar detta var något begränsade, varför vi kompletterade 
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vår litteratur med böcker och artiklar som behandlar användarmedverkan vid 
systemutveckling. Gallivan & Keil (2003) påpekar som tidigare nämnts att 
användarmedverkan är ett av de mest utforskade ämnesområdena inom IS-litteratur, 
vilket vi upptäckte i och med det stora antalet sökträffar gällande användarmedverkan vid 
systemutveckling. Bland denna mängd sökträffar valde vi ut artiklar som vi ansåg vara 
relevanta för vår studie, vilket exempelvis innebar att artiklar som behandlar 
användarmedverkan vid grafisk design, inte utgjorde vår huvudsakliga fokus. Vi har 
under vår litteraturstudie även funnit författare som ständigt återkommer i avseende på 
användarmedverkan, vilka vi i vissa fall fokuserat på. 

3.2.2 Tekniker för insamlandet av data 
Det finns flera olika tekniker för hur man samlar in data, t.ex. dagböcker, intervjuer och 
dokument. Vid insamlandet gäller det även att ta all data i beaktande, dvs. inte bara samla 
in data som stödjer ens egna idéer (Patel & Davidsson, 2003; Carlsson, 1991). Vi har valt 
att använda oss av intervjuer i vår datainsamling. Vi har – vid dessa intervjuers 
genomförande - samlat in all sorts data, oberoende om den stödjer eller motsäger våra 
idéer för att få ett så rikt material som möjligt. Intervjuerna gjorde vi för att få 
djupgående svar av våra respondenter och för att ha möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Urval 
Innan vi utförde våra intervjuer var vi dock tvungna att hitta tänkbara intervjuobjekt, 
vilket vi gjorde med hjälp av telefonkatalogens gula sidor och Internet. Vi hittade tjugo 
konsultföretag, vilka samtliga utför konsolideringar. I vår studie lades ingen vikt vid 
företagets storlek konsulters kön eller företagens konsolideringsinriktning. Vi är 
medvetna om att dessa faktorer kan ha påverkat resultatet, men vi ansåg inte att det 
påverkade vår studies trovärdighet i och med det syfte vi har. Rundringning i godtycklig 
ordning bland de tjugo företagen, ledde till att sju konsulter, från olika företag, gav ett 
preliminärt medgivande till intervju. Två av dessa konsulter tackade dock nej, så våra 
intervjuer utfördes med de övriga fem. På grund av att vi endast kunde identifiera 
sammanlagt tjugo företag som specialiserar sig på konsolideringar, samtidigt som några 
konsulter ville hållas anonyma, anser vi att en detaljerad företagsbeskrivning skulle 
innebära att läsaren med enkelhet kan se vilka företag som ligger till grund för vårt 
empiriska material och därigenom förstöra konsulternas anonymitet. Med bakgrund av 
detta är beskrivningen av konsulternas kontext begränsad, vilket även innebär att 
företagens storlek och geografiska lokalisering är relativt ospecificerad. Vi anser att 
företagens geografiska lokalisering inte påverkar aspekter som är av intresse för att svara 
på vårt syfte. Företagens storlek kan visserligen påverka nämnda aspekter och vi har 
därför, för att få en viss distinktion, redovisat om företaget är litet eller stort. Denna 
storleksuppdelning är dock gjord efter våra subjektiva värderingar, och följer därmed 
inga fastställda normer vad gäller företagsstorlek. Med ett litet företag avser vi företag 
med femtio anställda eller mindre, och större företag är följaktligen där antalet anställda 
överstiger femtio. På grund av vårt syftes karaktär anser vi att konsulternas bakgrund och 
erfarenheter gällande konsolideringar, är betydligt mer relevant. Samtliga konsulter har 
en relativt gedigen bakgrund – med flertalet år i IT-branschen - och har erfarenhet av ett 
antal konsolideringsarbeten. Konsulterna specialiserar sig på olika typer av 
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konsolideringar, vilket vi anser är viktigt att betona eftersom olika typer, på grund av 
bland annat teknisk komplexitet, kräver användarnas involvering i olika omfattning. 
 
Förberedelse 
En intervju är en samtalsform som primärt syftar till utfrågning av en person för att skaffa 
en djupare förståelse för hans beteende, motiv och personlighet (Ejvegård, 1996; 
Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 2003). Vid en intervju brukar det rekommenderas 
att informationen ges i flera steg (Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992), vilket även vi tog 
fasta på. Till att börja med skickas ett brev där information om syftet med den kommande 
intervjun och vem som är ansvarig för undersökningen presenteras, och därefter ges den 
fullständiga informationen i ett telefonsamtal (Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992). Vi 
skickade ett brev till samtliga respondenter där vi informerade om syftet med vår intervju 
och därefter ringde vi och gav den fullständiga informationen. Vi skickade även ut 
intervjufrågorna dagen innan eftersom vi ansåg att det skulle förbättra vårt utbyte av 
telefonintervjuerna (Bilaga A). Vi är medvetna om att det finns för- och nackdelar med 
detta förfarande, såsom att vi tack vare telefonanvändningen kunde intervjua konsulter på 
– för oss - geografiskt avlägsna platser samtidigt som vi då inte kunde värdera 
konsulternas kroppsspråk under intervjuerna. Detta påpekar även Patel & Davidsson 
(2003), men eftersom fyra av de fem intervjuerna genomfördes via telefon ansåg vi att 
fördelarna övervägde. En av respondenterna påpekade att de utskickade frågorna 
tvingade honom att reflektera över sitt sätt att arbeta och hur han ser på 
användarmedverkan. Detta bedömer vi som att han gett mer djupgående svar än om vi 
inte skickat ut frågorna i förväg. Som intervjuare gäller det att ha förberett intervjun 
noggrant och skriva anteckningar eller spela in hela intervjun på band (Ejvegård, 1996; 
Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 2003). Vi förberedde våra intervjuer noggrant 
genom att testa våra intervjufrågor på olika testpersoner innan det första intervjutillfället, 
vilket föranledde två omarbetningar av intervjufrågorna. Den första av dessa 
omarbetningar bestod av att utveckla frågorna efter relevant teori, medan den andra 
bestod av att öka antalet frågor.  
 
Genomförande 
En intervjus standard dvs. hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller 
frågornas utformning och inbördes ordning kan variera (Ejvegård, 1996; Halvorsen, 
1992; Patel & Davidsson, 2003). Ordningen bland våra intervjufrågor var relativt hårt 
standardiserade medan utformning var relativt löst standardiserade. Med detta, något 
motsägelsefulla, påstående menar vi att vi följde den förutbestämda ordningen vid 
intervjutillfällena men att respondenterna samtidigt gavs utrymme att svara fritt på varje 
enskild fråga. Anledningen till att vi valde detta förhållningssätt var att alla våra 
intervjuer, förutom en, utfördes via telefon. Vi anser att denna utformning av frågorna 
underlättade intervjutillfällena och att det inte påverkade våra respondenters vilja till att 
ge djupgående svar. En intervjus struktur kan också variera, dvs. hur mycket intervjuaren 
styr samtalet (Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 2003). I en 
ostrukturerad intervju styr intervjuaren samtalet så lite som möjligt och det är ett mycket 
bra sätt när forskaren är intresserad av fenomen som redan inträffat (Halvorsen, 1992). Vi 
styrde samtalen i den grad att vi följde de förutbestämda frågorna, men i övrigt fick 
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respondenten tid och möjlighet att utveckla sina svar. Med en för strikt standard och 
struktur finns en stor risk för mycket kortfattade svar från respondenterna, medan en 
utformning på motsatt sätt riskerar att resultera i ett irrelevant material eftersom 
respondenterna då lätt kan behandla saker som vi – i egenskap av forskare – inte är 
intresserade av (Repstad, 1999). Vi anser inte att vår standard och struktur av 
intervjufrågor resulterat i kortfattade svar från våra respondenter. De har svarat utförligt 
och djupgående på våra frågor och gett en klar bild av hur de ser på användarmedverkan 
vid IT-konsolideringar. Vid själva intervjutillfället presenterar man sig, legitimerar sig 
och ger den fullständiga informationen återigen (Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992). 
 
Vid varje intervjutillfälle visade vi två figurer som våra respondenter fick möjlighet att 
kommentera (fig. 2.1 och fig. 2.2). Fig. 2.1 visar, som tidigare nämnts, vår uppdelning av 
en IT-konsolidering medan fig. 2.2 visar vår uppdelning av ett konsolideringsprojekt. Vår 
avsikt med figurerna var att skapa en gemensam utgångspunkt att diskutera kring vid 
intervjutillfällena, där konsulterna fick möjlighet att kommentera och ge sina synpunkter 
på figurerna. 
 
Efterarbete 
Intervjuerna spelades in på band, återgavs i text och personliga anteckningar fördes. Vi 
lät även konsulterna ta del av det transkriberade intervjumaterialet, vilket resulterade i att 
en av konsulterna försåg oss med kompletterande material. Därefter samanställde vi de 
enskilda intervjuerna och skickade ut dessa till berörda konsulter, för att kontrollera att vi 
inte misstolkat eller bortsett från viktiga aspekter. Detta utskick resulterade i att två 
konsulter kompletterade materialet. Patel & Davidsson (2003) nämner just vikten av att 
respondenterna tar del av resultatet och ger återkoppling till forskaren för att se om 
dennes tolkningar och slutsatser är rimliga. Detta förhållningssätt gör även att studiens 
trovärdighet höjs (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Fallgropar 
Det finns dock många fallgropar när det gäller intervjuer och dess utformning. 
Intervjuarens personlighet och arbetssätt kan till exempel påverka intervjuresultatet och 
respondenternas svar kan bli tillrättalagda för att de vill göra gott intryck eller inte verka 
okunniga (Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 2003; Repstad, 1999). 
Enligt Ejvegård, (1996) gäller det att noggrant tänka igenom vad intervjun tjänar till och 
vilka frågor som ska ställas för att undvika dessa fallgropar (Ejvegård, 1996). Eftersom 
undersökningen behandlar respondentens personliga inställning till användarmedverkan 
och beställare vid IT-konsolideringar, kan vissa frågor ha känts personliga. Vi var därför 
noggrann med att poängtera vikten av ärliga svar eftersom vår intention var att undersöka 
verkligheten. Trots att vi gjort vårt bästa för att få respondenterna att känna sig trygga kan 
vissa av svaren de lämnat vara något tillrättalagda eftersom de inte vill framstå som 
alltför slarvig eller omedveten om användarmedverkan och dess betydelse. Vi har också 
lagt stor vikt vid att vara uppmärksamma på när respondenterna tvekat eller varit osäkra, 
då har vi ställt följdfrågor för att klargöra hur det verkligen förhåller sig. Genom att vi har 
varit två personer som suttit med vid intervjuerna, där en av oss ställt frågor och båda har 
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antecknat och observerat, har vi dessutom haft möjlighet att förklara frågorna närmare 
vid behov. 

3.3 Analys 
När all behövlig data och information är insamlad krävs en bearbetning och tolkning 
(Carlsson, 1991; Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 2003). Data talar inte för sig själv 
utan måste bearbetas och tolkas antingen kvantitativt eller kvalitativt. Vi har valt att 
utföra en kvalitativ bearbetning av all data, i enlighet med det kvalitativa angreppssätt vår 
studie utgår ifrån. Jämfört med den kvantitativa bearbetningen är ambitionen i den 
kvalitativa bearbetningen att skapa en djupare kunskap och sträva efter att försöka förstå 
och analysera helheter. Det är en tidskrävande och omständlig process där analysen ofta 
blir väldigt personlig i och med att den person som samlat in data också utför analysen 
(Carlsson, 1991; Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 2003; Repstad, 1999). Den 
kvalitativa analysen är inte strikt formaliserad, utan sker mer intuitivt med utgångspunkt i 
insamlad data (Ejvegård, 1996). Analysen görs ofta utifrån ett noggrant urval av allt 
datamaterial och därför är det viktigt att beskriva det som uppfattas, utifrån 
problemområdet på ett rätt och riktigt sätt. Det är texten som är det centrala uttrycket och 
arbetsmaterialet, eftersom forskaren först skriver anteckningar som mynnar ut i text som 
sedan utgör grunden för analysen (Repstad, 1999). Vårt samlade datamaterial från 
intervjuerna uppgick till över 50 sidor transkriberad text och vi har utfört ett tämligen 
noggrant urval av allt detta datamaterial i vår analys. Vi har dock hela tiden lagt stor vikt 
vid att beskriva det som uppfattats på ett så rätt och riktigt sätt utifrån vårt syfte.  
 
Analysen bör även ske under en lång tidsperiod för att man tankemässigt ska kunna 
arbeta sig in i materialet (Repstad, 1999) och det är ofta praktiskt att göra löpande 
analyser under arbetets gång, innan man avslutar med en slutbearbetning av allt material 
(Blaxter, Hughes & Tight, 2001; Carlsson, 1991; Halvorsen, 1992; Patel & Davidsson, 
2003; Repstad, 1999). Efter varje intervjutillfälle utförde vi en löpande analys, vilket 
indikeras av ovalen som omfattar intervju 1-5 i fig. 3.1, i och med att vi transkriberade 
innehållet samt reflekterade över dess innebörd. Dessa löpande analyser var till stor hjälp 
när vi skulle utföra vår slutbearbetning av all data eftersom det hjälpte oss att skapa en 
översiktlig bild över respondenternas svar. För att underlätta slutbearbetningen av 
intervjuerna kan man utföra helhetsanalyser och delanalyser av textmaterialet (Blaxter, 
Hughes & Tight, 2001; Halvorsen, 1992; Repstad, 1999). I en helhetsanalys försöker man 
bilda sig allmänna intryck genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger, man väljer 
sedan ut situationer eller citat som illustrerar huvudintryck och identifierar olika 
kategorier. Utmaningen i en helhetsanalys är att hitta en struktur eller ett antal kategorier 
som är återkommande i materialet. Helhetsanalysen bör kombineras med delanalyser, 
vilka utgår från olika delar av intervjutexten som kan kategoriseras eller räknas (Blaxter, 
Hughes & Tight, 2001; Ejvegård, 1996; Halvorsen, 1992; Repstad, 1999). När vi läste 
igenom vårt material började vi finna kategorier utifrån respondenternas svar. För att 
ytterligare söka mönster, mening, relationer och samband i vårt material så färgade vi 
olika delar av texter, klippte ut dem och klistrade upp på Whiteboard. Halvorsen (1992) 
och Repstad (1999) nämner just hur bra det kan vara att klassificera material efter olika 
kategorier. Repstad (1992) nämner även att matriser kan vara bra för att strukturera data, 
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vilket även vi gjorde som en sista del i analysen. Klassificeringen hjälpte oss i första hand 
att skapa en överblick av alla intervjutexter och hjälpte oss att se mönster, relationer och 
samband i de olika respondenternas sätt att svara. Vi upptäckte även intressanta olikheter 
i respondenternas sätt att svara. Utifrån analysen av det empiriska materialet och vårt 
teoretiska ramverk, diskuterade vi resultatet av vår analys, vilket indikeras av rektangeln 
diskussion, se Fig. 3.1. Efter denna diskussion kom vi sedan fram till olika slutsatser och 
identifierade även intressanta ämnesområden för framtida forskning. 



 
 

 
19 

4  Empiri 
Vårt empiriska material utgår från intervjuer med fem manliga respondenter, verksamma 
på olika företag i Sverige, som arbetar med IT-konsolideringar. I detta kapitel återger vi 
varje konsults inställning till användarmedverkan och beställare vid IT-konsolideringar. 
För de enskilda konsulterna ger vi i tur och ordning; en individuell bakgrund, syn på 
begreppen användare och användarmedverkan, syn på beställare, arbete med 
konsolideringsprojekt, användarmedverkan i olika konsolideringsfaser (med fig. 2.2 som 
utgångspunkt), för att avsluta med användarmedverkan vid olika konsolideringsprojekt.  

4.1 Konsult A 
Konsult A är en man i 30-årsåldern med teknisk bakgrund från gymnasiet, som är 
verksam på ett IT-företag i södra Sverige. Han har arbetat med IT-konsolideringar i 
ungefär fyra år och ser det mest som en tillfällighet att han började arbeta med 
konsolideringsarbeten. Han anser sig också vara självlärd inom området eftersom han 
arbetar mycket efter tidigare erfarenheter inom utvecklingsarbete. Konsult A har praktisk 
erfarenhet av användarmedverkan och anser att det är nödvändigt vid IT-konsolideringar. 
Konsult A har arbetat med alla typer av konsolideringar dvs. server-, lagrings-, och 
applikationskonsolideringar, men påpekade att hans kompetens företrädesvis är 
hårdvarurelaterad med server- och lagringskonsolideringar som huvudsakliga 
verksamhetsområden.  

4.1.1 Syn på användare och användarmedverkan 
Konsult A anser att användare är de personer som slutligen ska använda den 
konsoliderade systemlösningen och därmed att användarmedverkan är, hur han som 
konsult arbetar med dessa personer. Han upplever en rad fördelar med 
användarmedverkan vid IT-konsolideringar, bland annat att det skapar en bra grund för 
att användarna ska bli nöjda i slutfasen och att det ökar användarnas engagemang, 
delaktighet och tillfredsställelse. De tar till sig den nya tekniken på ett helt annat sätt 
jämfört med om de inte involveras. Han förtydligade detta genom att säga: Användarna 
känner sig heller inte överkörda när de får vara med i arbetet samtidigt som systemen blir 
mer användarvänliga i och med att de involveras i arbetet. 
 
Konsult A nämnde att han kan ställas inför problem då användarna inte medverkar i 
förändringarna. Det kan exempelvis vara problem vid projekt som forceras då kontakten 
med användarna ofta förbises, något som medför att användarna antingen kan känna sig 
överkörda eller att de får system som inte är användarvänliga och som de inte känner till. 
Han kunde inte påminna sig om några nackdelar med användarmedverkan vid IT-
konsolideringar, förutom att när man tvingas forcera projekt och inte har tid att prata med 
användarna leder det till problem. Under intervjutillfället kom han dock på en negativ 
aspekt, nämligen att det kan bli problem om användarna vill medverka för mycket, vilket 
dock inträffar väldigt sällan, enligt honom.  
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4.1.2 Beställarens roll 
Ett stort problem som Konsult A upplevt vid konsolideringar, är att beställare ofta inte 
vet vad det är för system de köper, vilket han förtydligar genom att nämna att ”de 
handlar utrustningen som de handlar en burk kaffe”. Ett annat problem är att företag inte 
vet vilka personer som använder olika system och på vilket sätt, vilket kan få negativa 
effekter i ett konsolideringsprojekt. En hel avdelning kan exempelvis arbeta mot just den 
server som håller på att bytas ut. Konsult A anser att företag är dåliga på att ge konsulter 
denna information och detta medför även svårigheter när man skall gå vidare i ett projekt. 

4.1.3 Konsolideringsprojekt 
Konsult A nämnde att det nästan aldrig handlar om att implementera ny teknik i ett 
konsolideringsarbete, detta eftersom IT-chefernas motiv till konsolideringar ofta är att 
spara pengar. I stället handlar det, enligt honom, ofta om att uppgradera och att minska 
antalet maskiner. Han påpekade dock att det kan bli problem i de fall när IT-chefen säger 
till administratören att de ska byta ut deras befintliga maskiner till något annat. Han 
berättade också att administratörer ofta ser förändringar som något negativt och därför 
brukar skydda sin miljö. Detta beror på att det finns en trygghetsfaktor i att de redan vet 
hur driften ska genomföras.  

4.1.4 Användarmedverkan i olika konsolideringsfaser 
Konsult A sade vid intervjutillfället att vår projektuppdelning i fig. 2.2, med de tre stegen, 
ungefär stämmer med hans syn på ett konsolideringsprojekt. Han nämnde emellertid att 
det alltid finns fler steg mellan de tre steg som figuren visar, exempelvis att tester kan 
utföras innan uppföljningsfasen. Konsult A förklarade att han helst vill involvera 
användarna i alla faser under konsolideringsarbetet eftersom det medför att användarna 
blir bekanta med systemen. Utöver denna ökade bekantskap medför användarmedverkan 
även att arbetet förankras under alla steg i processen, samt att systemen byggs efter 
användarnas behov och därigenom blir användbara. Han påpekade dock att uppföljningen 
brukar bli rätt sparsam.  
 
Konsult A berättade att han inte har någon strategi för användarmedverkan mer än att han 
vill att användarna ska medverka så mycket som möjligt. Han förklarade att användarna 
ofta är lite skeptiska mot konsolideringen till en början, åtminstone tills han hunnit 
förklara varför man vill ha med dem i projektet. Denna inställning brukar dock avta allt 
eftersom projektet fortskrider, förutsatt att användarna informeras. Denna information 
bidrar till att projektet förankras hos de anställda, vilka även innefattar driftpersonal som 
också måste känna sig hemma i den nya miljön. Vidare berättar Konsult A att värdet av 
konsolideringen motiveras för de anställda genom att han påpekar att systemen blir mer 
anpassade efter deras önskemål, i synnerhet i fall de ger sina synpunkter. Konsult A 
berättade vidare att han försöker ha en ödmjuk attityd när han träffar användarna och att 
samarbetet därför ofta präglas av närhet. Han förklarade dock att samarbetets närhet kan 
påverkas när någon har en dålig dag, men att det ändå oftast är positiva tongångar. När 
det gäller att testa nya applikationer förklarade Konsult A att han ofta får med konsulter 
från applikationstillverkaren vid stora installationer. Dessa deltar vid testningen av 
applikationernas funktionalitet, exempelvis att den kommunicerar rätt mot databaser. Hur 
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testningen utformas och om den överhuvudtaget ska genomföras beror, enligt Konsult A, 
helt och hållet på vilken applikation det gäller.  

4.1.5 Användarmedverkan vid olika konsolideringsprojekt 
Konsult A menar att användarmedverkan inte behövs vid alla typer av projekt ”Många 
lagringsprojekt är ju så att det är bara så att användarna behöver diskutrymme, sen vet 
de inte vart det ligger någonstans i nätet, så länge det bara fungerar så är de nöjda. Det 
är mer när det är specifika applikationer som ska köras som användarmedverkan är 
viktig”. Konsult A arbetar på samma sätt med användare - oavsett projektens storlek - 
förutom att fler människor medverkar vid stora projekt, där utvalda användare som 
arbetar mycket med systemen involveras. I dessa fall gäller det att välja användare som 
ger en rättvis bild av en standardanvändare och utgå från det. Vidare berättade han att när 
det är knappt om tid tvingas de banta ner antalet användarrepresentanter, men att de ändå 
alltid försöker ha ett par, tre stycken som är delaktiga som får säga sin mening. 
Omfattningen av användarnas involvering påverkas inte av projektets budget, utan 
snarare hur företagsledningen på det aktuella företaget är vana att jobba.  
 
När det gäller att identifiera användarrepresentanter brukar Konsult A och hans 
medarbetare fråga vad det finns för typ av användare på företaget och på så sätt få en 
representativ användargrupp. På grund av att de flesta företag som köper konsolideringar 
inte funderat över användaraspekter, berättade Konsult A att han själv väljer i vilken 
omfattning användarna ska involveras. Det är alltså mycket upp till han själv vilken 
omfattning användare involveras eftersom företaget som köper konsolideringen oftast 
inte vet. När det gäller att fastställa vilka applikationer som är lämpliga att konsolidera, 
berättade Konsult A att de har två alternativa utgångspunkter. Antingen utgår de från en 
slags fallstudie där de tittar på de olika applikationer som finns inom organisationen eller 
så använder de sina egna individuella erfarenheter som utgångspunkt. Konsult A 
betonade att de, ganska snabbt, märker vilka applikationer som är möjliga att konsolidera, 
förutsatt att det finns tid att tillsammans med användarna bekanta sig med organisationen. 

4.2 Konsult B 
Konsult B är i 40-årsåldern och har läst matematisk linje på universitet med datalogisk 
inriktning. Han har arbetat med IT-konsolideringar i ca sex år men påpekar att han 
troligtvis arbetat med det mycket längre, fast att det då var under en annan benämning än 
konsolideringar. Konsult B har varit verksam i IT-branschen närmare tjugo år och arbetar 
i dagsläget på ett företag lokaliserat i Stockholmsregionen. Konsult B har praktisk 
erfarenhet av användarmedverkan och han anser att det – förutsatt att det gäller 
användarrepresentanter - är nödvändigt vid IT-konsolideringar.  
 
Konsult B har arbetat mestadels med serverkonsolidering men nämnde även att han 
sysslat med lagringskonsolidering och applikationskonsolidering. Han förtydligade dock 
att applikationskonsolidering förekommit väldigt sällan. 
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4.2.1 Syn på användare och användarmedverkan 
Konsult B anser att begreppet användare är synonymt med slutanvändare och anser att 
användarmedverkan är nödvändigt vid IT-konsolideringar, förutsatt att det innebär att 
användarna är representerade, i form av användarrepresentanter. Han anser att det varken 
nödvändigt eller praktiskt genomförbart att involvera samtliga slutanvändare vid ett 
konsolideringsarbete. Anledningen till att han finner användarmedverkan nödvändig är 
att det underlättar konsulternas strävan att säkerställa bibehållen funktionalitet. Han 
menar att IT-avdelningar på något sätt ska serva organisationen och användarna, vilket, 
enligt honom, betyder att användarna borde styra inriktningen på IT-verksamheten. ”Om 
IT-verksamheten börjar hitta på sina egna krav, hur de ska stötta verksamheten, då är de 
lite ute och seglar. Man måste hela tiden ha en dialog mellan IT-verksamheten och 
användarna, så att det verkligen blir ett konkret stöd för verksamheten”. Konsult B 
påpekade att organisationen kan ställas inför problem när användarna – i de fall IT-
avdelningen styr sitt arbete efter användarnas krav - indirekt styr IT-verksamheten, 
eftersom många användare inte förstår att deras krav genererar en kostnad för företaget. 
Konsult B påpekar sedan att den troligtvis största fördelen med att involvera användarna 
är att deras engagemang, tillfredsställelse och delaktighet ökar. Han nämner även att det 
är lättare att få med sig organisationen i ett konsolideringsarbete, så att de anställda inte 
känner sig överkörda. 

4.2.2 Beställarens roll 
Konsult B förklarade också att huruvida IT-chefer är insatta i organisationens IT-
kostnader är väldigt beroende på företaget. Vidare berättade han att många IT-chefer som 
primär arbetsuppgift egentligen har att säkerställa användarnas funktioner och därför inte 
bryr sig om att kontrollera vilka ekonomiska konsekvenser användarnas krav får. Konsult 
B förklarade att kostnadsfördelning (charging) är väldigt viktigt i samband med 
konsolideringar. De som nyttjar IT-driften internt måste generellt sett bli mer 
kostnadsmedvetna, enligt honom.  
 
Att företaget som beställer konsolideringen ställer krav på att användarna ska involveras 
är sällsynt, men det medför, enligt Konsult B, heller inte något problem om så är fallet. 
Han förklarade att respektive IT-avdelning har en kommunikation med användarna, men 
att han som konsult endast känner till den, av IT-avdelningen, filtrerade informationen. 
Om applikationer ska tas bort är det oftast aktuell IT-avdelning som får motivera detta för 
de anställda, förklarade Konsult B. Han brukar vara aktsam med att argumentera med 
användarna eftersom kunden kan verksamheten bäst. ”Vi lämnar det till IT-avdelningen 
för det finns så mycket kunskap om hur deras organisation fungerar, om hur deras 
produktion fungerar, samt mål och syften med hela företaget. Man kan skjuta sig själv i 
foten om man går in och tar den diskussionen utan att vara mycket väl förtrogen med 
kunden”. 

4.2.3 Konsolideringsprojekt 
Konsult B nämnde att det mycket väl går att dela upp ett konsolideringsprojekt efter vår 
fig. 2.1, men nämner att det ofta finns fler mellansteg än vad figuren visar. Han anser 
även att en konsolidering börjar mycket tidigare än vad figuren visar, där syftet med 
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konsolideringen bör finnas med. Han påpekade även att en IT-miljö hela tiden förändras, 
vilket gör att man måste anpassa konsolideringsprojektet efter verksamheten. 
 
I konsolideringsarbeten fokuserar Konsult B på att skära kostnader, vilket kan innebära 
att han genomför så kallade bakåtkonsolideringar. En bakåtkonsolidering syftar i första 
hand till att ordna och optimera organisationens befintliga system och applikationer och 
en framåtkonsolidering är följaktligen en konsolidering där ny teknik implementeras. 
Konsult B förtydligade också att en framåtkonsolidering kan bli betydligt dyrare än en 
bakåtkonsolidering samtidigt som det också medför en större risk eftersom IT-
avdelningen kanske inte har erfarenhet och utbildning på den nya miljön. Han hävdade 
också att bakåtkonsolideringar är mer vanligt i dagsläget eftersom företag, i syfte att 
skära kostnader, hellre gör defensiva investeringar.  

4.2.4 Användarmedverkan i olika konsolideringsfaser 
Konsult B anser att användarna ska involveras i hela arbetet utifrån fig. 2.2, inom vilket 
de bidrar med verklig input under det initiala skedet. I projektfasen är användarnas 
deltagande rent informativt, de medverkar alltså inte i större utsträckning än att de 
informeras om projektets fortskridande. Detta informativa deltagande finns också delvis i 
uppföljningsfasen men här kommer användarna också med input när testerna genomförs. 
Systemens kvalitet påverkas, enligt Konsult B, positivt av att användarna involveras i 
konsolideringen. ”Utan deras input i det initiala skedet, blir det pannkaka av arbetet. Då 
kan man ju bygga ett system som användarna inte förväntar sig”.  
 
Inom företaget som Konsult B arbetar finns, i den bemärkelse att det finns som en 
metodik eller som en policy, ingen uttalad strategi för användarmedverkan vid IT-
konsolideringar. Det är i stället konsulternas egna erfarenheter i samspel med kundens 
organisation och erfarenheter som bestämmer i vilken omfattning användarna ska 
involveras. Han förklarade att det är kundens IT-avdelning som känner användarna bäst, 
varför han får luta sig mot IT-avdelningen. ”Om man generaliserar, så är IT-avdelningen 
vår kund medan IT-avdelningens användare är deras kund. Så användarna för oss blir 
lite kundens kund”. Värdet av konsolideringen motiveras för de anställda genom att 
informera dem om att plattformen som helhet blir billigare, en motivering som respektive 
organisations IT-avdelning eller ledning ansvarar för. ”Om inte de (IT-avdelningen eller 
ledningen, förf. anm.) har gjort det och vi tvingas informera de anställda, då tycker jag 
egentligen att företaget i fråga har ett internt kommunikationsproblem”. Konsult B anser 
att förhållandet mellan honom och slutanvändaren präglas av distans snarare än närhet, 
vilket enligt honom kan bero på att han, som tidigare nämnts, ser IT-avdelningen som 
hans kunder. När nya applikationer ska testas brukar Konsult B lägga upp ett antal 
testfall, vilket, enligt honom, egentligen bara är en strukturerad metod för att konkretisera 
vad som krävs för att konsolideringen ska vara godkänd. Förväntningar och krav på den 
konsoliderade lösningen är väldigt viktigt att känna till och när testerna väl genomförs 
ska användarna haft möjlighet att ta del av denna specifikation.  
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4.2.5 Användarmedverkan vid olika konsolideringsprojekt 
När det gäller användarmedverkan vid IT-konsolideringar förtydligade Konsult B att 
användarna bör involveras i konsolideringsprojekt som innefattar en nedtagning av 
applikationer. Detta eftersom nedtagningen kan medföra ett stopp i produktionen, vilket 
han förklarade med: ”Användarna bör vara med när tiden för det stoppet bestäms så att 
man inte tar ner ekonomisystemet när månadsfakturorna ska skickas ut”. Konsult B 
anser vidare att användarmedverkan är viktigare vid större projekt, vilket även gäller 
projekt med generösare tidsbegränsningar och större budget. Detta eftersom Konsult B 
vid stora projekt har större budget och mer tid till sitt förfogande. 

4.3 Konsult C 
Konsult C är i 40-årsåldern och har en teknisk bakgrund från gymnasiet. Han har varit 
verksam i närmare 20 år i IT-branschen och sex år av dessa har han ägnat åt IT-
konsolideringar. I dagsläget är han verksam vid ett företag i Skåneregionen och anser sig 
självlärd inom området eftersom han fått sin kompetens genom yrkeserfarenheter. 
Konsult C har praktisk erfarenhet av användarmedverkan och anser att det är en 
nödvändighet vid IT-konsolideringar. 
 
Konsult C har arbetat med server- och applikationskonsolideringar, men nämner även att 
han arbetat med konsolideringar av organisationer, vilket inte finns med i fig. 2.1. 

4.3.1 Syn på användare och användarmedverkan 
Konsult C anser att användare är kunder som kan ha flera roller. Kunden kan antingen 
vara beställaren av projektet eller slutanvändaren. Beställaren – oftast IT-chefen, IT-
avdelningen eller ledningen för bolaget - är den person som har huvudmål för 
konsolideringen och därigenom även fungerar som kravställare. Slutanvändarna, de som 
ska arbeta i den nya organisationen, är involverade när det gäller funktionalitetskrav. 
 
Konsult C hävdade att han bara har positiva erfarenheter av användarmedverkan. Han 
sade att det inte går att veta vilka mål och resultat som ska uppnås i arbetet om inte 
användarna involveras. ”Den som inte involverar användarna vet egentligen inte vad han 
ska göra. En konsolidering är ju inte som att leverera vilken produkt som helst, det är 
ingen ask med en liten röd rosett utan detta är betydligt mer komplext. Människorna och 
organisationen är i fokus, sen får tekniken komma efteråt”. Han förklarade vidare att 
användarmedverkan medför att han som konsult, kan styra projektet rätt från början, 
vilket gör att många kontroller i slutet av arbetet kan undvikas. Användarna kan även 
kontrollera arbetet kontinuerligt och se om resultatet blir som de önskar, vilket innebär att 
kvalitén på arbetet så väl som resultatet blir bättre. När användarna ser möjligheten att 
påverka blir de även mer engagerade att delta i arbetet. Fördelen med detta är att 
användarna inte känner sig överkörda av någon som utan vidare förbehåll talar om hur de 
ska arbeta. ”Dom får vara med själv och utveckla sin framtida organisation och hur de 
ska arbeta i framtiden. Då får man ett helt annat schvung i projektet, då får man helt 
plötsligt en förankring i verksamheten som är optimal som jag ser det”. 
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En negativ aspekt med användarmedverkan är dock att det tar tid att motivera 
slutanvändare till att delta i konsolideringsarbeten, vilket han ser som två sidor på samma 
mynt. Å ena sidan är användarmedverkan nödvändigt för att uppnå lyckade projekt, men 
å andra sidan tar det lång tid att motivera dem att delta i ett konsolideringsarbete. Konsult 
C menar att det krävs mycket information för att användarna ska bli motiverade till ett 
konsolideringsarbete. Användarna upplever ofta en konsolidering som en rationalisering, 
där många tänker att de ska bli bortplockade från sitt jobb. Konsult C påpekade att man 
undviker detta genom att hela tiden informera användarna om det arbete som pågår, 
förklara hur det påverkar dem och hur de ska engagera sig i utbildning och dylikt. ”Det 
gäller visa att vi inte är här för att plocka bort dig utan vi är här för att du ska kunna 
jobba bättre. Ju mer information man ger till verksamheten, desto bättre är det. Då vet 
alla vad som försiggår och det är ingen som är orolig för sin framtida situation”. 

4.3.2 Beställarens roll 
Beställaren har, enligt Konsult C, ett krav att arbeta utifrån, till vilket han fått synpunkter 
från slutanvändarna. Beställaren har information gällande problemområden som ska 
åtgärdas. Denna kravbild är ofta väldigt varierande, ibland kanske beställaren – när de 
anställda exempelvis vill minska övertidsarbete - söker förbättra arbetsrutiner. Beställaren 
kan också ha ekonomiskt fokus i sina krav, i fall IT-miljön behöver reducera kostnader. 
Han hävdar dock att beställaren alltid haft någon form av kontakt med slutanvändarna när 
kravspecifikationen är färdigställd. 

4.3.3 Konsolideringsprojekt 
När Konsult C tittade på fig. 2.2 förklarade han att de brukar arbeta efter en 
projektmodell som har fem steg. Det första steget består av en förstudie där verksamheten 
analyseras, vilket han skulle placera innan det initiala skedet i figuren. Sen kommer 
initialskede eller startskede, precis som i figuren, där planering och resurssäkring av 
konsolideringen genomförs. Steg tre är genomförandet vilket Konsult C likställer med 
projektfasen i figuren. Därefter kommer driftsättning inom vilket den konsoliderade 
lösningen implementeras och som femte och sista steg kommer ett avslut där man, vid 
behov, avvecklar projektet. Enligt Konsult C innehåller båda de sista stegen aktiviteter 
som kan placeras in under uppföljningsfasen. 
 
Konsult C förtydligade att de projekt han genomfört tidigare, alltid har påverkat 
verksamheten och att han därför tvingats passa in konsolideringen mot den framtida 
användningen. Han nämnde även att ett konsolideringsarbete är en fortgående process, 
som inte upphör i samband med projektets färdigställande. Konsult C ser ofta två 
kategorier av missnöje som leder till att konsolideringar initieras. Det är dels missnöje 
med höga IT-kostnader som brukar vara drivkraften bakom en konsolidering och dels 
missnöje med arbetsrutiner och funktioner. Han betonade också vikten av att det finns 
mandat när konsolideringar ska genomföras eftersom projektet får så stort inflytande på 
företagets framtida arbete. Oftast påverkas företagets teknik, rutiner, organisation och 
personal av konsolideringen, vilka samtliga är viktiga aspekter i ett företag. Det gäller 
alltså att konsolideringsprojektet är förankrat bland ledande personer, som har makt och 
befogenheter att beordra den. 
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4.3.4 Användarmedverkan i olika konsolideringsfaser 
Olika användare involveras, enligt Konsult C, oftast i olika skeden av projekten. I 
startfasen, planeringen och förstudien utgörs användaren huvudsakligen av beställare. 
När det gäller genomförandefasen, involveras slutanvändare och då i form av 
referensgrupper. I uppföljningsfasen är beställarna återigen med, tillsammans med 
slutanvändarna, för att se att resultatet blev det förväntade. 
 
Projektmål, resurser och arbetsprocesser definieras i det initiala skedet av projekten. 
Exempelvis bestäms hur konsolideringen ska ske, vilka riktlinjer och ramar som ska gälla 
för projektet, i förstudien. I detta skede utförs även en analys av problemområdet, dvs. 
vad konsolideringseffekten blir i det aktuella projektet. Vid detta arbete medverkar inte 
slutanvändarna, det är enbart konsult, beställare och kravställare. Konsult C anser dock 
att slutanvändarnas krav kommer fram genom beställare och kravställare. Vid 
identifiering av vilka applikationer som är lämpliga att konsolidera, involveras däremot 
användarna redan i förstudien. I förstudien identifieras även vad kärnverksamheten är 
beroende av vilket innefattar fastställandet av verksamhetens kritiska system. Konsult C 
berättade att kunden ibland tror att de har vissa kritiska processer, som egentligen är 
något helt annat. I dessa fall är det viktigt att han analyserar verksamheten tillsammans 
med kunden för att identifiera de systemen. I uppföljningsfasen testas, enligt Konsult C, 
systemens funktion, kvalitet, tillgänglighet och säkerhet av användarna. Dessa tester sker 
ofta i en testmiljö och kan ha lite olika syften. Han förtydligar att det ibland är rena 
funktionstester, där man ser i fall systemen stödjer de anställdas sätt att arbeta och att de 
fungerar i deras verksamhet. Testerna kan även vara drifttest, som visar hur driften av 
olika system påverkas av den ändring man utfört. Konsult C förklarade vidare att en 
tredje variant kallas leveranstest, vilket sker vid leveransen av den konsoliderade 
lösningen för att försäkra sig om att allt fungerar.  
 
Konsult C berättade att han inte har någon direkt strategi för användarmedverkan, men att 
de arbetar efter en projektmodell som innefattar att beställaren, kravställaren och övrig 
verksamhet måste vara med i projektet. Han förtydligar dock att varje projekt är unikt i 
sig och därmed finns ingen färdigstöpt projektplan som man alltid följer. Det är mycket 
beroende på vilken information som genereras i förstudien, men även beroende på den 
individuella konsulten. Han anser, som tidigare nämnts, att det är en nödvändighet att 
motivera användarna för att få ett lyckat projektresultat. Arbetet med användarna sker 
ofta i närhet med konsulterna, men det kan även ske på distans säger Konsult C.  

4.3.5 Användarmedverkan vid olika konsolideringsprojekt 
Konsult C menar att användarmedverkan behövs vid alla typer av konsolideringsprojekt 
eftersom det alltid finns med slutanvändare, som ska ta emot det som levereras. 
Omfattningen av deras medverkan skiljer sig dock till stor del beroende på projektens 
storlek, tidsplan och budget. Vid stora projekt används exempelvis 
användarrepresentanter och referensgrupper, medan de i mindre projekt - som inte berör 
någon större del av verksamheten - inte involverar slutanvändare förutom någon enklare 
form av användarrepresentanter. I tidsbegränsade projekt hämmas användarmedverkan, 
eftersom användarnas involvering i dessa fall är mer upp till beställarfunktionen. Han 
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menar också att budgetens storlek påverkar omfattningen av användarnas medverkan i 
konsolideringen, en liten budget medför mindre användarmedverkan. Konsult C och 
användarna arbetar tillsammans för att identifiera och ta fram material för applikationer 
som kan konsolideras. Konsult C nämnde att användarna i vissa fall har tagit fram någon 
typ av mätning eller indata, innan han påbörjat sitt arbete. I dessa fall bildar detta material 
en grundinformation, vilken sedan kompletteras allt eftersom analysarbetet fortskrider. 

4.4 Konsult D 
Konsult D är VD för sitt företag och har arbetat länge med konsolideringsarbeten, 
egentligen sedan 1982, då det handlade om stordatorer. Han förklarade dock att man 
normalt sett menar konsolideringar av smådatorer och att han utfört dessa sedan 1998. 
Konsult D är i sextioårsåldern och har varit verksam i IT-branschen sedan 1964. Vid 
denna tidpunkt fanns ingen datautbildning, vilket innebar att Konsult D fått en betydande 
del av sin utbildning genom arbetsgivaren. Konsult D har praktisk erfarenhet av 
användarmedverkan och anser det nödvändigt vid IT-konsolideringar förutsatt att 
användare är synonymt med beställaren.  
 
Företaget som Konsult D arbetar på utför i första hand server- och 
applikationskonsolideringar, och är beläget i stockholmsregionen. Hans individuella syn 
är dock att server- och applikationskonsolideringar egentligen överlappar varandra, så till 
vida att de båda ibland innefattar samma aktiviteter.  

4.4.1 Syn på användare och användarmedverkan 
Konsult D ser beställaren av konsolideringen som användare, dvs. den som köper 
tjänsten, vilka, enligt honom, ofta är företagets olika affärsenheter. Han menar att 
affärsenheterna fungerar som små affärer där IT är en del av kostnaderna så väl som en 
del av affärens funktionalitet. Konsult D berättade att kontakten med kunden sköts mot en 
slags beslutsfattande grupp som är sammansatt enligt demokratiska principer, varför 
användarna oftast finns representerade i denna. Han förklarade att orden slutanvändare 
och beställare lätt blandas ihop. Det viktigaste för honom är dock att representanter för 
applikations- och systemägare finns med i arbetet. Konsult D anser inte att 
slutanvändarnas inblandning är nödvändig eftersom dessa, enligt honom, är en del av 
organisationen som beställer arbetet och därmed får framföra sina åsikter internt. Han 
menar också att organisationen får hantera förankring hos de anställda, vilket även 
innefattar arbete med användarrepresentanter. Konsult D menar emellertid att 
användarmedverkan är viktig för att kunna bekanta sig med organisationen, eftersom han 
vill minimera risken att ett - för organisationen - irrelevant system behandlas. 
 
Den erfarenhet som Konsult D har gällande användarmedverkan har lett till två 
huvudsakliga åsikter, en positiv och en negativ. Det positiva är att utan 
användarmedverkan finns ingen möjlighet att bygga ett system, en drift, eller någonting, 
utan att veta hur resultatet blir. Ett resultat som endast är bra om beställaren är nöjd. Det 
negativa, som han upplever än idag, är när slutanvändare som varken förstår sin egen 
eller andra människors kärnkunskap, involveras. Detta innebär att de lägger sig i delar 
som de inte ska bry sig om. ”Det finns så mycket större möjlighet för en slutanvändare 



 
 

 
28 

att lägga sig i IT eftersom alla har en PC. För många, många år sen hade inte alla en 
dator och då kunde användaren inte lägga sig i allting, för han visste överhuvudtaget inte 
vad han skulle lägga sig i. Men nu vet alla, nu har alla en åsikt och då är det lite synd att 
man inte respekterar den professionalitet som finns”. Detta kan innebära att 
professionella utvecklare drar sig för att arbeta tillsammans med slutanvändare, vilket 
Konsult D ser som en katastrof. En konsekvens av detta är att intresserade människor, 
som i allmän välvilja vill fråga utvecklaren om konsolideringsarbetet, kan få ohövliga 
svar tillbaka. Konsult D påpekade därför fördelen med slutanvändare och beställare som 
förstår när deras medverkan är behövlig. Han förklarade detta som en balansgång i 
arbetet, eftersom man inte kan göra sig osams med folk, samtidigt som man inte får ge sig 
för alla. 
 
Konsult D berättade också att slutanvändare och beställare kan påverkas av 
konsolideringen på tre sätt. För det första så blir IT-miljön mer ordnad, vilket ofta 
upplevs som en kvalitetsförbättring. För det andra så kan flyttning av applikationer till ett 
och samma ställe, om den inte hanteras på rätt sätt, medföra att kostnadsinformation 
förloras. Detta kan innebära att slutanvändare och beställare känner en osäkerhet inför 
vilka kostnader som följer med olika aktiviteter. För det tredje så får företaget en mer 
strikt ärendehantering, vilket innebär att slutanvändare måste ta hänsyn till ett helt 
företags regler i sitt arbete. Med anledning av de två sistnämnda aspekterna blir 
slutanvändarnas reaktioner, enligt Konsult D, ofta väldigt dåliga, varför det går åt mycket 
tid till utbildning och diskussioner i samband med konsolideringen.  

4.4.2 Beställarens roll 
Konsult D har inte upplevt att företag ställer krav på att användarna involveras i arbetet, 
han anser snarare att företagen brukar kräva det motsatta. Företag vill att ofta att 
konsolideringen genomförs utan att applikationer förändras och att de anställda därför 
inte ska beröras genom att få en ny funktionalitet. Konsult D betonade vikten av att 
ledande personer är involverade i konsolideringsarbetet, eftersom de har mandat att driva 
igenom beslut.  

4.4.3 Konsolideringsprojekt 
Konsult D anser att kostnadssidan saknas i fig. 2.2. Han hävdar att man bör börja med 
kostnadssidan i det initiala skedet och sedan ha den i tankarna under hela projektet. Han 
menar att en konsolidering utförs för att spara pengar och att pengarna därför måste vara 
centralt under hela projektet. Han sympatiserade med projektfasen och uppföljningsfasen 
i figuren förutsatt att kostnadseffekter finns med även i dessa. 

4.4.4 Användarmedverkan i olika konsolideringsfaser 
Konsult D betonade vikten av att involvera slutanvändare tidigt i arbetet, eftersom de 
annars upplever att alla beslut redan är tagna. Ett av de svåraste delmomenten i en 
konsolidering är, enligt honom, att involvera slutanvändare och beställare i rätt del av 
arbetet. Konsult D ser gärna att beställaren dels har en klar uppfattning om vilka pengar 
som ska sparas, och dels har gjort tillräckligt med arbete för att kunna fastställa vilken typ 
av konsolidering som eftersträvas. Han anser att de tekniska konsolideringarna är lättare 
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att beskriva i och med att effektivitetsmål kan upprättas, vilket innebär att kundens 
förarbete är viktigast vid applikationskonsolideringar. 
 
Konsult D följer ingen förutbestämd strategi i arbetet med användarna eftersom han ser 
varje projekt som unikt. Konsult D berättade fortsättningsvis att de anställda motiveras 
med att ordningen inom företaget förbättras samtidigt som kostnaderna reduceras. IT-
miljöns tillgänglighet förbättras också i och med att konsolideringen genomförs, vilket 
också används som motiv för projektet. När det gäller att testa applikationer så betonade 
Konsult D att hans erfarenhet av konsolideringar är att kunderna och företagen är oerhört 
noga med att det faktiskt inte behöver vara en ny applikation. Företagen försöker undvika 
inköp av nya applikationer, förutom vid de projekt där applikationerna tekniskt inte 
passar in i en konsoliderad miljö. Konsult D förklarade att han försöker ha ett nära 
samarbete med beställaren eftersom de har en viktig roll i beslutsfattandet. Detta 
beslutsfattande måste skötas i samverkan med att förutsättningar ändras, vilket de, enligt 
honom, ofta gör eftersom de flesta konsolideringsarbeten pågår under förhållandevis lång 
tid.  

4.4.5 Användarmedverkan vid olika konsolideringsprojekt 
Vid en applikationskonsolidering försöker Konsult D, tillsammans med användarna, se 
vilka de eventuella vinsterna är. Han anser att användarnas inblandning, förutom vid 
arbetet att bekanta sig med organisationens IT-verksamhet, är viktigast vid utformningen 
av applikationer. Användarna berörs vid applikationskonsolideringar och bör då 
involveras, till skillnad mot en serverkonsolidering där användarna, enligt Konsult D, inte 
behöver medverka eftersom funktionaliteten inte påverkas. Konsult D menar alltså att det 
är graden av tekniskt fokus i konsolideringen som styr användarnas inblandning, i stället 
för projektets attribut. Han förtydligade också att användarnas förfrågningar och krav inte 
får behandlas som något heligt, dessa bör i stället vara flexibla eftersom kunden ska tjäna 
pengar i och med konsolideringen. En flytt av en applikation påverkar, enligt honom, 
med stor sannolikhet även applikationers tillgänglighet, vilket medför att slutanvändaren 
har en given roll i dessa fall. Slutanvändaren måste då involveras för att beskriva vilka 
effekter driftstoppet får, men även förklara vid vilka tider stoppet kan accepteras. ”Det 
får inte bli så att man inte gör som den gamla säkerhetschefen på kommundata en gång i 
världen, provar reservkraften precis mitt under en lönekörning när i stort sett alla 
kommunalanställda i Sverige får sin lön, och så funkar inte reservkraften. Det är som jag 
ser det, en självklar huvudroll för vad användarna ska göra, och säga sitt”. Han 
förklarade även att fastställandet av vilka applikationer som är lämpliga att konsolidera 
kan genomföras i två delar. Det ena är att diskutera med användarna som äger 
applikationen för att bekanta sig med projektets förutsättningar. Det andra är att ta en 
teknikdiskussion, som leder till att han ser vilka applikationer som är möjliga att 
konsolidera.  
 
Konsult D anser att avidentifiering av kritiska system kan vara problematisk, eftersom 
varje enskild slutanvändare brukar anse att hans applikation är ovärderlig. Denna 
diskussion brukar han dock överlämna till aktuellt företag. Han nämner dock att det ofta 
brukar vara rätt uppenbart vilka de verksamhetskritiska systemen är.  
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4.5 Konsult E 
Konsult E har arbetat som konsult sedan 1989 men han berättar man vid denna tidpunkt 
snarare decentraliserade IT-miljöer i stället för att konsolidera. Konsult E är verksam på 
ett företag beläget i norra Sverige, och han anser sig ha utfört arbeten som påminner om 
konsolideringar sedan 1990. Han är 34 år gammal och har en fyraårig teknisk utbildning 
från gymnasiet, och påpekar också att hans kunskap angående konsolideringar till stor del 
är förvärvad genom erfarenheter. Konsult E har praktisk erfarenhet av 
användarmedverkan och anser vidare att användarmedverkan är nödvändig vid IT-
konsolideringar för att överhuvudtaget kunna lyckas. 
 
Konsult E säger sig arbeta med alla typer av konsolideringar, men förklarade att han helst 
arbetar med applikationskonsolideringar. ”Applikationskonsolidering är det jag 
egentligen brinner mest för. Jag ser störst vinster med det, det är roligast att jobba med.”  

4.5.1 Syn på användare och användarmedverkan 
Begreppet användarmedverkan definierar Konsult E, som att de användare som slutligen 
ska använda det nya systemet också ska delta under processen där förändringen tar form. 
Konsult E fokuserar alltså på slutanvändaren i projekt, vilket kan härledas till att han som 
konsult har integrationsrollen mot slutanvändarna vid projekt. Konsult E menar att 
användarmedverkan är en framgångsfaktor vid konsolideringsarbeten eftersom det är 
omöjligt för en person att förutse vad de anställda som arbetar med systemen anser vara 
viktigast. Han berättade om ett konsolideringsprojekt som innefattar 800 anställda, och 
att det där visserligen är omöjligt att jobba mot varje enskild slutanvändare, men att deras 
medverkan är ovärderlig.  
 
Konsult E är helt övertygad om att användarmedverkan innebär att en mer långsiktig 
lösning kan skapas vid IT-konsolideringar. Samtidigt som han anser att den initiala 
kostnaden kan bli större i och med att producerande slutanvändare binds upp, så tror han 
inte att det medför någon merkostnad. Detta eftersom det blir mindre tidsåtgång för 
klagomål som uppkommer i samband med implementeringen av de nya systemen. 
Användarmedverkan medför, enligt Konsult E, att systemen blir mer anpassade efter 
företagets verksamhet. Han menar dock att problem kan uppstå om användarna har 
väldigt mycket synpunkter, vilka dessutom kan vara väldigt spridda. Detta medför att 
projektet blir svårare att driva eftersom åsikterna måste enas. Det är, enligt honom, i 
dessa fall väldigt viktigt att beställaren förser konsulterna med en tydlig bild av de 
framtida systemens funktionskrav. Användarmedverkan innebär, enligt Konsult E, även 
att systemet blir lättare att acceptera, användarna blir mer nöjda med lösningen. När de 
involveras tenderar de att engagera sig mer, i stället för att klaga bidrar de med 
information som leder till att systemens kvalitet ökar. Han förklarade emellertid att det 
måste finnas en struktur för deras medverkan eftersom det är viktigt att inte tappa fokus 
på funktionen. 

4.5.2 Beställarens roll 
Konsult E menar att så länge beställaren informerar användarna internt på ett bra sätt, är 
aktiviteterna under det initiala skedet i fig. 2.2 redan genomförda. Det innebär att 
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konsolideringen blir mer effektiv, eftersom konsultens kontakt med användarna, när det 
gäller att bekanta sig med organisationen, endast behöver vara av kompletterande slag. 
En bra beställare kan också underlätta identifieringen av relevanta slutanvändare, dvs. 
användare som tillsammans har erfarenhet av att använda organisationens alla system. 
Konsult E nämnde dock att beställare överlag är dåliga på detta, vilket alltså medför 
extraarbete för honom som konsult. Vidare förklarade han att företagskulturen påverkar 
användarnas bidrag till att konsolideringen blir lyckad. Om konsolideringen ska 
genomföras i en organisation som endast har dåliga erfarenheter av projekt, är 
användarna oftast väldigt loja i början av projektet. Däremot om organisationen aldrig 
genomfört projekt tenderar användarna att vara engagerade redan från initialläget. 

4.5.3 Konsolideringsprojekt 
Konsult E tyckte att uppdelningen i fig. 2.2 var ganska bra, han såg det som vilken 
projektmodell som helst. Han saknade dock ordet funktion, vilket han tycker man sätter 
för lite fokus på i konsolideringsarbeten. Han sade sig gilla uppföljningsfasen, men 
förklarade att uppföljning kan ses på olika sätt. Det ena är att man genomför en 
förändring och sedan följer upp och ser om systemet implementerats på rätt sätt i 
verksamheten. Uppföljningen kan även ses strikt ekonomiskt och strikt funktionellt, där 
systemens ekonomiska och funktionella attribut ligger till grund. Konsult E anser att det 
är oerhört viktigt med testning och uppföljning av system, varav hans åsikt angående 
fasen i modellen, var väldigt positiv. 
 
Han förklarade att konsolideringsprojektets fokus till viss del är beroende på den som 
initierar projektet. Är det en konsultfirma som tar initiativet, ligger ofta ekonomiska 
motiv bakom konsolideringen, den motiveras med säljargument. Kommer initiativet 
däremot inifrån organisationen, är funktionen det centrala, intern personal har sett att 
arbetsprocesser kan eller måste optimeras. Konsult E påpekade att användarna blir mer 
motiverade vid konsolideringar där funktionen är det centrala. 

4.5.4 Användarmedverkan i olika konsolideringsfaser 
Konsult E vill att användarna ska involveras så tidigt som möjligt i konsolideringen, en 
involvering som, enligt honom, också ska behållas så långt som det går. Han förklarade 
emellertid att sättet de involveras på skiljer sig. I det initiala skedet fokuseras arbetet på 
att ta fram en kravbild, vilket innebär att användarna ska bidra med input om 
funktionskrav mm. I projektfasen informeras användarna samtidigt som konsolideringen 
förankras. I uppföljningsfasen fokuserar Konsult E på kvalitetssäkring, där användarna 
testar systemen och förser konsulterna med eventuella förbättringsförslag. 
 
Konsult E sade att han inte arbetar efter någon uttalad strategi för användarmedverkan, 
mer än att en projektmodell används, vilken underlättar hans arbete med att diversifiera 
önskemål. Utöver detta tillämpar Konsult E användarmedverkan i den mängd han anser 
vara lämplig för varje unikt projekt. Han menar också att många projekt, vari riktigt bra 
funktioner har skapats, faller på att användarna inte informerats, involverats eller 
motiverats tillräckligt. Värdet av konsolideringen motiveras, enligt honom, olika för de 
anställda beroende på projektet. I vissa projekt motiveras de inte alls medan de i andra 
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projekt motiveras antingen genom fortlöpande information eller genom att de får uppleva 
projektet. Enligt Konsult E präglas ofta förhållandet mellan dem som konsulter och 
användarna av distans, även om målet är att etablera ett nära samarbete. Han menar att 
projekt som endast innefattar en träff och en uppföljningsträff, sällan blir lyckat. ”Det 
går inte att åka ut och sätta sig ner med en grupp användare och bara fråga vad de vill 
ha för funktioner och sedan dokumenterar vad man ska göra, för att slutligen sätta sig i 
ett stängt rum, utan fönster, utan telefoner och färdigställa systemet”. Han förklarade att 
det är kommunikativt omöjligt att fånga allting i ett samtal, vilket innebär att de hela 
tiden måste arbeta med användarna där man visar projektets framtida utveckling, och där 
de får ge sina åsikter. Konsult E berättar vidare att nya applikationer testas i olika stor 
omfattning, beroende på kunden. I vissa projekt testas applikationerna inte alls eftersom 
en del kunder blir sparsamma och därför vill funktionstesta applikationerna i och med att 
de anställda börjar arbeta med den. 

4.5.5 Användarmedverkan vid olika konsolideringsprojekt 
Konsult E förklarade att användarnas involvering är mindre viktig vid konsolideringar 
där funktionen inte påverkas. Han ser en distinktion mellan konsolideringar där 
funktionen påverkas, vilka han kallar öppen konsolidering, och där den inte påverkas, 
dold konsolidering. Konsult E menar att server- och lagringskonsolideringar ofta är dolda 
konsolideringar medan applikationskonsolideringar oftast är öppna. Han förklarade också 
att användarna, vid dessa dolda konsolideringar, ändå kan involveras men att det i dessa 
fall handlar om en rent informativ roll. 
 
Konsult E förklarade att förutom att användarna, som tidigare nämnts, inte behöver 
involveras vid dolda konsolideringar, så behöver de heller inte involveras i projekt som är 
tillräckligt små. Projektens budget har inget direkt inflytande på omfattningen som 
användarna involveras i, det är i stället, om den konsoliderade lösningens funktionskrav 
kräver att användarna involveras. Vid konsolideringar som innefattar en borttagning av 
applikationer, berättade Konsult E att det ofta blir ett politiskt rävspel mellan 
slutanvändare, som alla vill ha kvar sina applikationer. ”Om du har en tystlåten person 
som överlag inte öppnar sig särskilt mycket, som jobbar på ett företag och som säger att 
dom här tre applikationerna kan slås ihop rent flödesmässigt. Vi bygger om en 
applikation lite grann så kan den suga upp de här andra två, då skulle vi tjäna tre 
miljoner på det. Och så säger den personen detta till sin närmsta chef som tycker att idén 
är kanonbra. Detta är ett sätt att identifiera applikationer, man ser ett behov inifrån där 
man upptäcker en besparing. Då kommer dock det politiska, det internpolitiska, spel som 
alltid finns på alla företag. Det är ju så att, tre personer ser applikationerna som sina 
bebisar, och undrar varför just den där applikationen ska byggas om så att den kan suga 
upp de andra. Den här personen som är tystlåten orkar inte hela vägen fram i att 
argumentera, samtidigt som den närmsta chefen, på grund av att han inte är tekniskt 
insatt, känns lite otrygg i att ta den här argumentationen, och så dör det, det händer 
ingenting”. 
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5 Analys och diskussion 
I detta avsnitt redogör vi för vår analys, samt att vi diskuterar resultatet. Analysen har 
sin utgångspunkt i det empiriska materialet och är uppdelat i olika underrubriker, där vi 
alltid börjar med att visa det empiriska underlaget, följt av teorins syn i frågan och 
avslutningsvis följer en diskussion över det resultat som framkommit. 

5.1 Syn på användare, användarmedverkan och beställare 
Under intervjutillfällena framkom det att alla konsulter ansåg det viktigt att arbeta 
tillsammans med användare och att användarmedverkan är en nödvändighet för lyckade 
konsolideringsprojektet. De hade emellertid olika syn på begreppen användare och 
användarmedverkan, vilket vi valt att illustrera i fig. 5.1 och fig. 5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.1. Begreppet användare.                       
 
I fig. 5.1 kan man se hur konsulterna delar upp begreppet användare i antingen beställare 
eller slutanvändare, där beställare är de som beställer konsolideringen och slutanvändare 
är de enskilda användarna som slutligen ska använda den konsoliderade systemlösningen. 
Slutanvändare kan i sin tur representeras av någon eller några personer, så kallade 
användarrepresentanter, vilka vi valt att likställa med slutanvändare i figuren. 
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Fig. 5.2 Begreppet användarmedverkan. 
 
I fig. 5.2 visas hur en konsult arbetar mot en slutanvändare, dvs. en enskild slutanvändare 
eller användarrepresentanter (Fig. 5.2 a) eller mot en beställare (fig. 5.2 b) som i sin tur 
förmedlar slutanvändarens synpunkter (Fig. 5.2 c). 

5.1.1 Syn på användare 
Tre av konsulterna anser att användare är synonymt med slutanvändare, och då ofta i 
form av användarrepresentanter. Två av konsulterna anser att användare är en kund som 
ofta är den som beställer konsolideringsarbetet.  
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras användare som en person som använder något, 
särskilt i datatekniska sammanhang. Detta visar att begreppet användare är väldigt 
generellt och att samtliga konsulters syn av en användare stämmer in på definitionen. Vår 
syn av en användare är dock en person som dagligen interagerar med systemen, dvs. en 
slutanvändare. 

5.1.2 Syn på användarmedverkan 
Tre av konsulterna anser att användarmedverkan är hur konsulter arbetar mot 
slutanvändare (fig. 5.2 a). En av dessa tre påpekar dock att kontakten med slutanvändare 
sker i form av användarrepresentanter, eftersom det varken är nödvändigt eller praktiskt 
genomförbart att involvera samtliga slutanvändare vid ett konsolideringsarbete. En fjärde 
konsult anser att användarmedverkan är antingen hur konsulter arbetar mot beställare 
(fig. 5.2 b och fig. 5.2 c) eller hur konsulter arbetar mot slutanvändare (fig. 5.2 a). En 
femte konsult anser att användarmedverkan är hur konsulter arbetar mot beställaren (fig. 
5.2 b), eftersom han ser slutanvändare som en del av organisationen som beställer arbetet 
och därmed får de föra fram sina åsikter internt (fig. 5.2 c).  
 
Konsulternas olika syn av användarmedverkan styrks av Barki & Hartwick (1997 och 
2001), som nämner att det inte finns någon enhetlig och klar syn av vad 
användarmedverkan är och dess generella betydelse. Gulliksen & Göransson (2002) 
definierar exempelvis användarmedverkan som en aktiv involvering av användare och en 
tydlig förståelse av användaren och uppgiftens krav.  
 
Som Barki & Hartwick (1997) nämner finns det ingen enhetlig syn av begreppet 
användarmedverkan, vilket även bekräftas av Gulliksen & Göranssons (2002) 

Konsult Beställare Slutanvändare 

(a) 

(b) (c) 
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ovannämnda definition och konsulternas syn på begreppet. Vi anser att denna avsaknad 
av gemensam terminologi är ett problem, vilket vi själv upplevt under intervjutillfällena 
med konsulterna. Detta problem yttrade sig exempelvis genom att vi och vissa konsulter 
hade olika uppfattning om begreppet, och därigenom pratade om olika saker innan vi 
kom underfund med att det förelåg terminologiska åsiktsskiljaktigheter. 

5.1.3 Syn på beställare  
Två konsulter betonar vikten av att ledande personer är involverade i 
konsolideringsarbeten, eftersom det är de personerna som har mandat att driva igenom 
olika beslut. De upplever även att beställare många gånger är dåliga på att veta vilka 
system de köper samt vilka slutanvändare som använder olika system, vilket många 
gånger leder till problematiska konsekvenser i ett konsolideringsarbete. Enligt dem är det 
beställarens uppgift att informera konsulter om vilka slutanvändare som använder olika 
system och att en bra beställare underlättar identifieringen av relevanta användare, dvs. 
användare som tillsammans har erfarenhet av att använda organisationens alla system. 
 
En konsult anser att beställaren alltid har någon form av kontakt med slutanvändare i 
upprättandet av kravspecifikation och på så sätt har beställaren med sig information från 
slutanvändare och deras identifierade problemområden vid kontakt med konsulter. Han 
påpekar att denna kravbild ofta är väldigt varierande eftersom beställare ibland vill 
förbättra arbetsrutiner och ibland ekonomin. En konsult säger att huruvida beställare är 
insatta i organisationens IT-kostnader är väldigt beroende på företaget. Många beställare 
har som primär arbetsuppgift att säkerställa användarnas funktioner och bryr sig därför 
inte om att kontrollera vilka ekonomiska konsekvenser användarnas krav får. Två 
konsulter påpekar att det är ovanligt att företaget som beställer konsolideringen ställer 
krav på att slutanvändare ska involveras. En av dessa två konsulter påpekar snarare det 
motsatta, eftersom företag ofta vill att konsolideringar genomförs utan att applikationer 
förändras och att de anställda därför inte ska beröras genom att få en ny funktionalitet. 
  
Artman (2002) anser att en systemutvecklingsprocess börjar redan på stadiet då 
beställaren (företagsstyrelse eller IT-organisation på företag) definierar projektmål, 
resurser och eventuell arbetsprocess och därmed måste beställaren ta användaraspekter i 
beaktning. Han menar därför att hög beställarkompetens är en förutsättning för att 
leverantören ska kunna producera god användbarhet i datorsystem. Denna åsikt delas av 
Nicolett, Morello & Scardino (2002), de nämner att IT-managers visserligen måste 
överväga tekniska aspekter, men måste även ta hänsyn till slutanvändare vid ett 
konsolideringsarbete. Av detta drar vi slutsatsen att beställare måste vara insatt i hur 
slutanvändare och deras arbete utförs, för att resultatet av konsolideringen ska bli bra. 
Enligt vår empiriska studie har inte beställare tillräcklig kunskap om detta och därför 
uppstår det missförstånd och komplikationer vid vissa konsolideringsprojekt. 

5.2 Fördelar och nackdelar med användarmedverkan 
Vid de olika intervjutillfällena framkom det ett antal för- och nackdelar med 
användarmedverkan vid IT-konsolideringar. Vår uppfattning är dock att samtliga 
konsulter såg fler fördelar än nackdelar med användarmedverkan vid IT-konsolideringar.  
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5.2.1 Ökat engagemang, delaktighet och tillfredställelse bland användare 
Samtliga konsulter var väldigt eniga om att användarnas engagemang, delaktighet och 
tillfredställelse ökar i och med användarmedverkan vid IT-konsolideringar. Detta 
tydliggörs av tre av de fem konsulterna som nämner att användarna inte känner sig 
överkörda om de har möjlighet att delta, de känner i stället att de har möjlighet att 
påverka sin framtida arbetsplats. En konsult nämner även att klagomålen från de anställda 
tenderar att minska om de fått möjlighet att delta i arbetet. en annan konsult nämner att 
användarna tar till sig den nya tekniken på ett helt annat sätt jämfört med om de inte 
involveras. 
 
Konsulternas resonemang styrks av Allwood & Ljung (1999); Gallivan & Keil (2003); 
Maguire (2001); Markus (1983) och Meadows (2003), som nämner att 
användarmedverkan är viktigt vid alla utvecklingsprojekt eftersom det ökar de anställdas 
tillfredsställelse, får dem att engagera sig, känna delaktighet och personlig relation till de 
olika systemen. Enligt Robey & Farrow (1982) kan dessutom användarnas förståelse för 
det nya systemet förbättras i och med användarmedverkan, vilket en konsult var inne på. 
Detta visar att användarmedverkan vid IT-konsolideringar ökar användarnas 
engagemang, delaktighet, tillfredställelse och att de får en bättre förståelse för de nya 
systemen.   

5.2.2 Kvalitetsförbättring av system 
Samtliga av konsulterna anser att det sker en kvalitetsförbättring av system i och med att 
användarmedverkan tillämpas vid IT-konsolideringar. Ives & Olsen, (1984) menar att 
användarmedverkan förväntas medföra en förbättring av systemens kvalitet. Robey & 
Farrow (1982) hävdar att detta sker genom att verksamheter kan tillhandahålla en mer 
noggrann och komplett bedömning av användarnas informationskrav. Lucas (1974) å sin 
sida hävdar att det i stället är möjligheten att tillhandahålla expertis som utgör 
förbättringen. I konsulternas sätt att svara drar vi slutsatsen att användarmedverkan 
medför kvalitetsförbättring av system vid ett konsolideringsarbete och orsaken till detta 
är att verksamheter tillhandahåller en noggrann och komplett bedömning av användarnas 
informationskrav till dem, dvs. motivet som Robey & Farrow (1982) nämner. 

5.2.3 För stor involvering av användare 
Två av konsulterna anser att det kan bli problem om användare vill medverka för mycket 
vid ett konsolideringsprojekt. Användarmedverkan bjuder in användare att delta i 
områden som de inte har kompetens inom, de ska exempelvis inte vara med och 
bestämma vilken teknisk utrustning som ska användas även om de vill det. De två 
konsulternas åsikter skiljde sig dock åt i den grad att den ena konsulten inte såg detta som 
något stort problem medan den andre konsulten gjorde det. Två andra konsulter nämnde 
även att det kan uppstå problem om användarna har väldigt mycket synpunkter som 
dessutom är väldigt spridda. Det är väldigt svårt att ena alla åsikter för att komma vidare i 
projekt och organisationen kan ställas inför problem om användarna indirekt styr IT-
verksamheten med sina krav och synpunkter. 
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I många utvecklingsarbeten påvisas ofta att användarmedverkan förekommer, men enligt 
Gulliksen & Göransson (2002) sker detta arbete ofta väldigt ineffektivt, mållöst och utan 
att användarna egentligen getts möjlighet att bidra med det de är bra på. Författarna 
menar att effektiv användarmedverkan är när rätt användare medverkar vid rätt tillfälle. 
Lövgren i Olsson (2001) hävdar att användarnas involvering är viktig, men att det är 
designers som har spetskompetens när det gäller utformning av system.  Detta anser vi 
visar att användare ibland medverkar för mycket och vid fel tillfällen vid 
konsolideringsarbeten, vilket leder till att användarnas involvering inte alltid är effektiv. 
En trolig orsak till detta är att det inte finns tydliga roller för huruvida och i vilken form 
slutanvändare ska involveras i arbetet, vilket även vår studie visade. 

5.2.4 Tidskrävande att arbeta med användare i konsolideringsprojekt 
Fyra av de fem konsulterna nämner att det är mycket tidskrävande att involvera, motivera 
och informera användare vid konsolideringsprojekt. Två av konsulterna förtydligar detta 
genom att nämna att vissa användare är protektionistiska och inte vill ha förändringar, 
vilket gör det väldigt svårt att motivera dem till en förändring. En annan konsult påpekar 
att många anställda ser en konsolidering som en rationalisering och på grund av det blir 
de motvilliga till att delta i arbetet.  
 
Carlyle (1990) påpekar att många anställda förknippar konsolideringar med att de tappar 
sitt jobb och att det är lätt att förstå de anställdas oro eftersom det första en verksamhet 
bör göra efter genomförandet av en konsolidering är att uppgradera skickligheten bland 
de anställda. Lucas (1974) hävdar dock att användarnas motstånd kan minska vid 
systemutvecklingsprojekt där användarmedverkan tillämpas. Av ovanstående drar vi 
slutsatsen att många anställda är rädd för att förlora arbetet i och med en konsolidering 
och att det är den största orsaken till det motstånd och motvilja som de kan uppvisa vid 
ett konsolideringsprojekt. Vi anser därför i enlighet med Lucas (1974) att 
användarmedverkan är en nödvändighet för att minska detta motstånd vid 
konsolideringsarbeten. 

5.3 Konsolideringsprojekt 
Under denna punkt utgår vi från fig. 5.3, vilken redogörs för i teorikapitlet. Figuren är 
som tidigare nämnts ett tillskott till konsolideringslitteraturen och bygger på arbete av 
Allwood & Ljung (1999), samt Eriksson & Lindgren (2003). Vi analyserar konsulternas 
syn och uppdelning av ett konsolideringsprojekt, samt huruvida användare bör involveras 
i olika faser av projekt. Vi analyserar även konsulternas sätt att arbeta, med 
användaraspekter och ifall detta arbete skiljer sig beroende på vilka projekt de utför. 
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Fig. 5.3. Egen uppdelning av ett konsolideringsprojekt 

5.3.1 Projektuppdelning 
När man jämför konsulternas svar mot varandra kan man se att samtliga konsulter anser 
att fig. 5.3 visar en rätt bra uppdelning av ett konsolideringsprojekt. Samtliga konsulter 
påpekade dock att figuren kan och bör kompletteras för att till fullo stämma in på deras 
syn av ett konsolideringsprojekt. Ingen av konsulterna motsatte sig dock figuren och dess 
uppdelning, utan det var mer detaljerade uppdelningar och tillägg de saknade. 
 
Två konsulter anser att en konsolidering börjar mycket tidigare än vad figuren visar och 
tre konsulter nämner att det alltid finns fler steg än de tre steg som figuren visar. Två 
konsulter anser att kostnader saknas i fig. 5.3 och att det bör finnas med löpande under 
hela projektets gång. En av de två konsulterna konsult förtydligar detta genom att påpeka 
att företag utför konsolideringar för att spara pengar och då måste kostnader hela tiden 
vara nummer ett och finnas med under hela projektets gång. En konsult saknar ordet 
funktion och vill ha med det i hela projektet, han anser att det sätts för lite fokus på 
funktioner vid konsolideringsarbeten. En konsult påpekar även att fler typer av 
användartester kan utföras av applikationer i uppföljningen. Vi anser att fig. 5.3 har 
uppfyllt sitt syfte, dvs. fungerat som en generell uppdelning av ett konsolideringsprojekt 
och bildat en bra utgångspunkt vid våra intervjutillfällen med konsulterna. Vi har dock 
valt att sammanställa de olika konsulternas kompletteringar av ett konsolideringsprojekt i 
en ny figur (fig. 5.4), eftersom vi anser att denna visualisering tydliggör likheter och 
skillnader i deras synsätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initialt skede Projektfas Uppföljning 

Kravspec. 
Inventering 
Analys 
Planering 
mm. 

Arbete med 
servrar, 
applikationer, 
lagringsutrymmen 
mm. 

Testning och 
uppföljning av 
system. 
 
 



 
 

 
39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.4 Kompletterad projektmodell utifrån konsulternas synvinkel 

5.3.2 Användarmedverkan vid olika projektfaser 
I vårt empiriska material kan man se att samtliga konsulter anser att användares 
involvering är behövlig i alla projektfaser. Det är dock viktigt att påminna om att 
konsulterna har olika syn av en användare och att detta har stor betydelse i frågan om hur 
användare involveras. En konsult menar exempelvis att endast beställaren involveras i det 
initiala skedet, medan slutanvändare involveras från projektfasen och framåt, medan en 
annan påpekar att det är slutanvändare som bör involveras i alla projektfaser. Två 
konsulter nämner att i det initiala skedet bidrar slutanvändare med input till 
konsolideringsarbetet och att i projektfasen är deras deltagande rent informativt, dvs. de 
medverkar inte i större utsträckning än att de informeras om projektets fortskridande. 
Detta informativa deltagande finns också delvis i uppföljningsfasen säger en konsult, 
eftersom användarna kommer med input när testerna genomförs. En konsult anser att 
beställaren måste vara med så fort applikationen berörs och att slutanvändare måste 
rådfrågas vid driftsstopp, eftersom det är slutanvändaren som bäst beskriver vilka effekter 
ett sådant kan få och när det kan accepteras. 
 
Gulliksen & Göransson (2002) påpekar att representativa användare ska medverka tidigt 
och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen och att en hög grad av 
användarinvolvering i olämpliga faser kan resultera i mindre inflytande i de faser där 
användarna verkligen kan göra nytta. Författarna har tagit fram generella riktlinjer för hur 
utvecklaren bör involvera användare: 
1. Identifiera lämpliga faser för användarnas deltagande och beskriv fasernas karaktär, 

t.ex. för analys, design, utvärdering och konstruktion. 
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2. Specificera på vilken plats, vid vilka tidpunkter och på vilket sätt som användarna 
skall delta i utvecklingsprocessen. 

3. Möt användarna i deras egen arbetsmiljö. 
4. Använd ett språkbruk, en terminologi, som upplevs bekant för användarna. 
 
Med bakgrund av vårt empiriska material anser vi att användare ska involveras tidigt i 
projektarbeten och att de bör finnas med under hela projektets gång. Det man dock ska 
komma ihåg är att konsulter har olika syn på beställare och användare, vilket medför att 
de inte nödvändigtvis innebär att det är slutanvändare som ska involveras under hela 
projektets gång. En annan intressant aspekt visar att användare har olika roller vid olika 
faser i konsolideringsprojekt. Det finns emellertid inte någon enhetlig syn av dessa roller 
i vårt empiriska material, utan konsulterna saknar riktlinjer och arbetar mer efter sin 
erfarenhet och intuition. Vi anser att någon form av specifikation gällande 
användarmedverkan vid olika faser i projekt skulle underlätta konsulternas arbete, men 
även tydliggöra för användarna vart i arbetet de förväntas delta och i vilken form. Därför 
anser vi att de riktlinjer Gulliksen & Göransson (2002) tagit fram, med fördel kan 
appliceras vid konsolideringsprojekt. 

5.3.3 Strategi för användarmedverkan 
Samtliga konsulter har inte någon strategi för användarmedverkan vid 
konsolideringsprojekt. Några av konsulterna nämner dock att de arbetar efter 
projektmodeller där det ingår att beställaren, kravställaren och övrig verksamhet måste 
vara med, men modellerna föreskriver inte hur och när användare ska involveras i arbetet. 
Detta styrks av Gulliksen & Göransson (2002), som påpekar att även organisationer med 
stor erfarenhet och tradition av användarmedverkan, visar att de inte heller har någon som 
helst strategi, vägledning eller begränsning för hur, var och när de involverar olika 
användare i utvecklingsprocessen (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Av detta drar vi slutsatsen att ingen konsult arbetar efter någon uttalad strategi gällande 
användarmedverkan och de inte har någon begränsning för hur, var och när användare 
ska involveras i konsolideringsprojekt. Vi anser att detta kan bero på att alla konsulter 
anser sig självlärda inom området och därmed inte läst kommit i kontakt med teorier 
gällande detta ämne, konsulterna utgår i stället mycket från egna erfarenheter i sitt arbete 
med användare. Vi anser emellertid att en strategi för användarmedverkan vid IT-
konsolideringar är en nödvändighet för att konsolideringsprojekt ska lyckas. 

5.3.4 Hur värdet av konsolideringsarbetet motiveras för användarna 
Samtliga konsulter försöker motivera värdet av konsolideringen för användare, men det 
man återigen ska beakta är de olika konsulternas diversifierade syn på begreppet 
användare, dvs. beställare eller slutanvändare. De konsulter som arbetar mot beställare 
motiverar oftast konsolideringen med ekonomiska vinster medan de som arbetar mot 
slutanvändare ofta motiverar med funktionsargument. (En konsult nämnde dock att om 
initiativet till konsolideringen kommer internt kan funktionsaspekterna vara högre 
prioriterat än kostnadsaspekterna). Vi har emellertid sett två olika kategorier av hur 
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konsulter motiverar användare oavsett ifall det är beställare eller slutanvändare, det är 
kommunikativ motivering och upplevelsemässig motivering. Den vanligaste formen 
bland konsulterna var den kommunikativa, dvs. de motiverar användare genom 
kommunikativ information. Det var bara en konsult som nämnde den andra kategorin, 
dvs. att användare motiveras genom att de får uppleva fördelar som uppstår i samband 
med konsolideringsarbete. 
 
Chu (2003) nämner vikten av en tydlig motivering av värdet med konsolideringen för de 
anställda, vilket alla konsulter höll med om. Vi anser att konsulter, genom sin erfarenhet, 
vet vilka aspekter som de olika användarna prioriterar och att de är bra på att styra sina 
säljargument efter detta. Beställare har ofta ett uppdrag att reducera IT-kostnader, vilket 
även Hall (1998) och Vijayan (2003) nämner som en av de starkaste orsakerna till att 
serverkonsolideringar utförs, och det är konsulterna medvetna om. En stor del av en 
konsults arbete är att sälja in produkter eller idéer till företag och de är därför väldigt 
duktiga på att motivera fördelar med sitt arbete för beställare och slutanvändare. 

5.3.5 Närhet eller distans till slutanvändare vid ett konsolideringsarbete 
En konsult har ofta ett nära samarbete med slutanvändare när han arbetar, men detta 
samarbete kan påverkas när någon har en dålig dag. Fyra konsulter har mer distans i sitt 
arbete till slutanvändarna, eftersom de ofta arbetar nära beställaren som i sin tur arbetar 
mot slutanvändarna. En av dessa fyra konsulter påpekar dock att målet är att etablera ett 
närmare samarbete med slutanvändare och att han gärna ser att konsulter sitter ute på 
företag och arbetar för att etablera ett närmare samarbete med slutanvändare. Samtliga 
konsulter nämner även att det nästan aldrig handlar om att implementera ny teknik vid en 
konsolidering, utan oftast om att spara pengar. 
 
Currid (1996) och Rollins (2002) menar att många företag som utför IT-konsolideringar 
har alltför stor distans mellan sig själva och användarna i och med att de fokuserar för 
mycket på tekniska frågor. Detta bekräftas även när det gäller övriga typer av 
utvecklingsprojekt (Allwood & Ljung, 1999; Gallivan & Keil, 2003; Maguire, 2001; 
Markus, 1983 och Meadows, 2003). Gulliksen & Göransson (2002) anser att det är 
viktigt att fastställa vilket fokus projektet ska ha. Många av dagens projekt har 
teknikfokus, där syftet mer är att prova ny teknik än att lösa ett specifikt problem för 
slutanvändare. För att nå framgång gällande användarmedverkan måste organisationers 
teknikfokus ändras till ett mer användarcentrerat. Det går ofta inte att utveckla med både 
ett syfte att utforska ny teknik och att lösa ett problem åt en användare, man måste 
medvetet välja. Chen (2003) nämner dock att noggrann planering, tydliga mål och exakta 
kostnadsberäkningar är nödvändiga för att försäkra sig om ett lyckat 
serverkonsolideringsprojekt. 
 
I de olika konsulternas svar kan man se att de sällan har ett nära samarbete med 
slutanvändarna, trots att de sällan arbetar med ny teknik vid konsolideringar. De flesta 
konsulter har dock ett nära samarbete till beställaren eftersom många konsulter ser 
beställaren synonymt med sin kund. Det är intressant att diskutera kring detta förfarande 
och varför det ser ut på detta vis. I konsulternas sätt att svara tolkar vi att de överlåter 
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mycket av frågor som rör slutanvändare till beställaren. Många konsulter anser att det 
räcker med ett nära samarbete till beställaren, eftersom slutanvändaren för fram sina 
synpunkter och åsikter genom honom, se fig. 4.2. Vi anser, som tidigare nämnts, att det 
ställer stora krav på beställaren och att det inte alltid är det optimala sättet att arbeta med 
slutanvändare. 

5.3.6 Användarmedverkan vid olika typer av konsolideringsprojekt 
Konsulterna är oeniga huruvida användarmedverkan påverkas av projekts storlek, budget 
och tidsplan. En konsult arbetar på samma sätt med användare, oavsett projektens storlek 
och budget, han anser att det mer beror på företaget. Detta synsätt delas delvis av en 
annan konsult som menar att projektens budget inte direkt har något inflytande på i vilken 
omfattning användarna involveras. Två andra konsulter däremot anser att omfattningen 
av användarnas involvering skiljer sig till stor del beroende på projektens storlek, tidsplan 
och budget. I tidsbegränsade projekt hämmas exempelvis användarmedverkan, eftersom 
användarnas involvering i dessa fall är mer upp till beställarfunktionen. Budgetens storlek 
påverkar också omfattningen av användarnas medverkan i konsolideringen, en liten 
budget medför mindre användarmedverkan. Två konsulter menar att det är graden av 
tekniskt fokus i konsolideringen som styr användarnas inblandning i stället för projektens 
storlek, budget och tidsplan. Användarnas involvering är mindre viktig vid 
konsolideringar där inte slutanvändarnas funktioner påverkas nämnder de. Allwood & 
Ljung (1999) nämner att systemutvecklare och deras överordnande ofta är under stor 
press för att fullfölja de ekonomiska och tidsmässiga begränsningarna i kontraktet och i 
dessa fall kommer användarmedverkan i andra hand. Finns användarmedverkan inskrivet 
i kontraktet brukar det dock tas i beaktning vid projekt. 
 
Vår slutsats är att det inte alltid är ett konsolideringsprojekts storlek, budget och tidsplan 
som styr graden av användarmedverkan utan olika typer av konsolideringsarbeten är det 
som ofta påverkar användarnas involvering. Tekniska konsolideringar, som server- och 
lagringskonsolideringar påverkas t ex inte slutanvändarna i sitt arbete och därför behöver 
de inte involveras i dessa typer av arbete. Därför anser vi att slutanvändare bara behöver 
involveras i konsolideringsarbeten som medför att deras arbetsuppgifter påverkas, i annat 
fall räcker det med att konsulter arbetar mot beställare. 
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6 Avslutning 
I detta avsnitt redovisas de slutsatser vi kommit fram till under vår studie samt 
intressanta ämnesområden för vidare forskning. För att, på ett enkelt sätt, redogöra för 
våra slutsatser har vi valt att åskådliggöra dem i punktform.    

6.1 Slutsatser 
Sammanfattningsvis nämns det generellt sett inom konsolideringslitteratur hur viktigt det 
är att arbeta tillsammans med användarna och motivera värdet av konsolideringen för 
dem. Det teorierna inte föreskriver är hur, varför eller i vilka scenarier 
användarmedverkan är nödvändigt. Syftet med vår studie var därför att undersöka 
konsulters inställning till användare och användarmedverkan vid IT-konsolideringar. 
 
� Konsulterna har olika syn på begreppet användare och användarmedverkan, samt vem 

som hanterar kontakten med slutanvändare. Vissa konsulter anser att användare är 
synonymt med beställare, medan andra menar slutanvändare. Denna diversifierade syn 
medför att konsulternas syn på användarmedverkan också skiljer sig. Vi anser därför 
att en begreppsanalys bör utföras innan ett konsolideringsprojekt startar, så att en 
gemensam terminologi skapas. Detta medför en större trygghet i kommunikationen 
konsulter sinsemellan, och i deras kontakt med den konsoliderande verksamhetens 
personal. 

 
� Konsulterna anser att användarmedverkan är nödvändigt för att IT-konsolideringar ska 

lyckas och att beställare och slutanvändare bör involveras i konsolideringsarbeten. Vi 
anser dock att slutanvändare inte behöver involveras vid konsolideringsprojekt av 
teknisk karaktär, eftersom deras sätt att arbeta då inte påverkas. Slutanvändare behöver 
bara involveras i de fall där konsolideringen innefattar aktiviteter som påverkar 
funktionaliteten för dem. 

 
� Konsulterna saknar strategi för användarmedverkan, dvs. hur, var och när användare 

ska involveras i konsolideringsprojekt, vilket leder till att användarnas involvering inte 
alltid är effektiv, en ineffektivitet som yttrar sig i form av att arbetet med användarna 
är tidskrävande eller att vissa användare lägger sig i för mycket. Vi anser att en uttalad 
strategi underlättar konsulters arbete eftersom det skapar riktlinjer för användares 
involvering i konsolideringsprojekt. Det skulle, enligt oss, även hjälpa konsulter att 
kringgå delar av problem med att vissa slutanvändare lägger sig i för mycket och att 
det tar tid att motivera slutanvändare att delta i konsolideringsprojekt. Vi anser därför 
att riktlinjer bör användas vid upprättandet av en strategi. 

 
� Beställare saknar ofta beställarkompetens. Många konsulter arbetar mot beställare vid 

en IT-konsolidering, där beställaren hanterar kontakt och information rörande 
slutanvändare. Det medför att beställare har en väldigt viktig roll för att konsulters 
arbete med slutanvändare ska ske effektivt. Konsulterna i vår studie menar dock att 
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beställare sällan klarar av detta, vilket medför att slutanvändarnas medverkan vid IT-
konsolideringar i dessa fall sker ineffektivt. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka hur beställare och slutanvändare upplever arbetet 
med konsulter vid IT-konsolideringar. Det skulle även vara intressant att undersöka 
konsolideringsarbeten, där en tydlig strategi gällande användarmedverkan förekommer 
eller utveckla en modell som tydliggör i vilka faser användarna bör involveras och i vilka 
typer av konsolideringsprojekt. 
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Bilaga A 
Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat med konsolideringsarbeten? 
2. Berätta kort om dig själv (ålder och utbildning). 
3. Vilka typer av konsolideringar arbetar du med? (server-, lagrings- eller 

applikationskonsolidering) (Figur 1) 
4. Hur skulle du vilja dela upp ett konsolideringsprojekt? (Jämför med Figur 2) 
5. Vad betyder begreppet användarmedverkan för dig? 
6. Har du praktisk erfarenhet av användarmedverkan vid IT-konsolideringar? 
7. Vad fokuserar ni på vid ett konsolideringsarbete? (ny teknik, problemlösning etc.) 

 
8. Anser du att användarmedverkan är nödvändigt i en IT-konsolidering? 

o Vid Ja! 
o Varför anser du att användarmedverkan är nödvändigt? 
o Vilka fördelar har du upplevt? 
o Vilka nackdelar har du upplevt? 
o Präglas förhållandet mellan utvecklare - användare av närhet eller 

distans? 
o Har du upplevt att användares engagemang, delaktighet och 

tillfredställelse påverkats? 
o Hur motiveras värdet av konsolideringsarbetet för de anställda? 
o Behövs användarmedverkan vid alla typer av projekt? 

(stora/små/tidsbegränsningar/budget osv.) 
o Vilka aspekter styr val av servrar? 
o Hur definieras projektmål, resurser och arbetsprocesser? 
o Hur fastställs vilka applikationer som är lämpliga att konsolidera? 
o Hur testas de nya applikationerna? 
o I vilken del av arbetet involveras användarna? 
o Har ni någon strategi när det gäller användarmedverkan i 

konsolideringsarbetet? 
o Påverkas systemens kvalité negativt/positivt eller inte alls, i och med att 

användarmedverkan används? 
o Vid Nej! 

o Varför anser du att användarmedverkan inte är nödvändigt? 
o Vilka fördelar har du upplevt? 
o Vilka nackdelar har du upplevt? 
o Hur motiveras värdet av konsolideringsarbetet för de anställda? 
o Hur identifieras kritiska system? 
o Hur definieras projektmål, resurser och arbetsprocesser? 
o Hur förankras lagringspolicy till de anställda? 
o Hur fastställs vilka applikationer som är lämpliga att konsolidera? 
o Hur testas de nya applikationerna? 
o Påverkas systemens kvalité negativt/positivt eller inte alls, i och med att 

användarmedverkan inte används? 
 

Är det någon fråga du tycker vi har glömt gällande användarmedverkan vid IT-konsolideringar? 
 

 


