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SAMMANFATTNING 
__________________________________________________________________ 

Sammanfattning 
 
Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, 
överföring och presentation av information. När ett nytt informationssystem ska 
utvecklas och införas i en ny miljö krävs goda kunskaper i metoder, 
beskrivningstekniker och programmeringsverktyg. Utöver dessa kunskaper krävs 
kunskaper om vilka ytterligare faktorer som påverkar ett informationssystem, som 
till exempel kontexten. När ett företag inför ett nytt informationssystem i sin 
verksamhet uppstår förändringar i verksamheten. När det gäller större 
förändringar på arbetsplatserna i Sverige är det allmänt känt att fackföreningar 
involveras i processen. Vi har därför i denna uppsats valt att studera fackets roll 
som en eventuell yttre påverkan vid införande eller utvecklande av 
informationssystem.   
 
Denna uppsats syftar till att utöka förståelsen vid systemutvecklingen genom att 
studera om och i så fall hur facket kan påverka utvecklingen och införandet av ett 
informationssystem i en verksamhet. Detta har vi försökt att klargöra utifrån ett 
systemutvecklingsperspektiv, genom en kvalitativ fallstudie vilken genomförts på 
tre olika fackföreningar. 
 
Det vi har kommit fram till är att facket påverkar utvecklingen och införandet av 
ett informationssystem. Under våra studier har vi fått fram att facket påverkar 
informationssystemen vid olika tillfällen genom tre kanaler; förhandlingar, 
opinionsbildning och medlemmarna.  
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Abstract 
 
Information systems are systems for collecting, processing, storing, transferring 
and presenting information. When a new information system is to be developed 
and introduced into an environment, good knowledge in methods, description 
techniques and programming tools are needed. In addition to these knowledges, 
knowledges in which further factors that are going to influence an information 
system are going to be necessary, for example the context. When a company 
introduce a new information system into their environment, changes will occur in 
the environment. When it comes to bigger changes in workplaces in Sweden it is 
common knowledge that the labour unions are going to be involved in the process. 
We have therefore in this paper chosen to study the union as a possible exterior 
influence when it comes to the development or introduction of information 
systems. 
 
The purpose of this paper is to extend the comprehension of system development 
by studying if and in that case how labour unions have an effect on development 
and introduction of an information system into an environment. We have tried to 
explain this from a system development point of view through a case study based 
on a qualitative method in three different unions. 
 
Our conclusion is that the union affects the development and the introduction of 
information systems. What we have seen in our study is that the union affects 
information systems in many different stages and through three different channels; 
negotiations, members and by creating public opinion. 
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TIIVISTELMÄ 
 
Tietojärjestelmä on systeemi jonne kerätään, käsitellään, tallennetaan, siirretään ja 
näytetään informaatiota. Kun uutta tietojärjestelmää kehitetään ja sovelletaan 
johonkin toimintaan niin se vaatii hyvää tietoa mitä keinoja,  selitystekniikkaa, ja 
ohjelmointityökaluja käytetään. Näitten tietojen lisäksi vaaditaan tietoa siitä mitkä 
muut tekijät vaikuttavat tietojärjestelmään, kuten esimerkiksi konteksti. Silloin 
kun yritys hankkii uuden tietojärjestelmän toimintaansa ilmenee muutoksia 
toiminnassa. Kun ruotsissa on kyse suuresta muutoksesta työpaikalla, niin on 
yleistä että ammattiliitto on involvoitu. Olemme aineessamme valinneet tutkia 
sitä, että onko ammattiliiton rooli ulkoinen vaikuttaja kun hankitaan tai kehitetään 
tietojärjestelmiä. 
 
Tämän aineen tavoite on lisätä ymmärrystä järjestelmän kehityksessä, tutkien jos 
ja kuinka ammattiliitot vaikuttavat  kehitystä ja tietojärjestelmän käyttöönottoa 
toiminnassa.Tämän olemme yrittäneet selvittää tietojärjestelmäkehitys 
perspektiivistä, tutkien korkealaatuista tapatutkimusta joka on suoritettu kolmessa 
eri ammattiliitossa. 
 
Olemme tulleet siihen tulokseen että ammattiliitot vaikuttavat tietojärjestelmän 
kehityksessä, ja järjestelmän käyttöönottamisessa työpaikoilla. 
Tutkimuksissamme olemme huomanneet että ammattiliitot vaikuttavat 
järjestelmäsysteemeihin kolmen eri kanavan kautta, neuvottelut, 
mielipidevaikuttelut sekä jäsenet. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för vad som ligger till grund för den här 
studien. Efter det redovisas syftet och den disposition vi har på rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
I och med att konkurrensen på arbetsmarknaden har blivit allt hårdare på grund av 
globaliseringen krävs det för företagens överlevnad att vara flexibla, 
kostnadseffektiva och produkteffektiva. Att minska företagets verksamhet har 
blivit något annat än traditionell avveckling av ett företag. Det innebär att 
företagens syfte är att dra ner på kostnaderna och öka organisationens effektivitet. 
Detta sker oftast genom att reducera personal men ofta med hjälp av att förändra 
arbetsprocesserna för de anställda. (Näswall & Hellgren 2003) I dag använder de 
flesta företagen sig av informationssystem. Anledning till det är för att uppnå 
vinster såsom marknadsvinster, rationaliseringsvinster, styrningsvinster eller 
organisationsvinster. För att utveckla ett informationssystem krävs goda 
kunskaper i metoder, beskrivningstekniker och programmeringsverktyg. Utöver 
dessa kunskaper krävs för att utveckla ett bra informationssystem kunskap och 
förståelse av den miljö och det sammanhang där systemutvecklingen ska äga rum. 
(Andersen 1994) 
 
En organisationsförändring med hjälp av utökad IT-användning påverkar 
personalens anställningsförhållanden, eftersom förändringen sker genom att 
överföra organisationens förmåga från människor till IT-baserade system 
(Andersen 1994). När det gäller organisationsförändringar i Skandinavien så är 
det allmänt känt att arbetstagarorganisationer det vill säga fackföreningar 
involveras.  
 
Fackets centrala uppgift är att tillvarata de anställdas intressen, och kan därför 
spela en viktig roll för utgången av en organisationsförändring (Näswall & 
Hellgren 2003). Tittar man bakåt i tiden så under 50- och 60-talet var 
fackföreningsrörelsen positiv till rationaliseringar och införandet av ny teknik på 
arbetsplatserna, och många fackförbund samarbetade med arbetsgivarna vid 
genomförandet av �produktivitetsbefrämjande åtgärder�. Resultatet blev att 
produktiviteten och lönerna steg kraftigt, men samtidigt visade det sig att priset 
för den snabba tekniska utvecklingen och ökningen av arbetet var utslitning av 
arbetskraften, dålig arbetsmiljö och en ökning av antalet arbetsbetingade 
sjukdomar. Under trycket av de stora mänskliga kostnaderna, och till följd av den 
allmänna politiska radikaliseringen i samhället under slutet av 60-talet och i 
början av 70-talet växte, det fram kritik mot denna form av teknisk utveckling 
inom fackföreningsrörelsen. På fler och fler arbetsplatser ställdes krav på att 
fackföreningsrörelsen skulle försöka skaffa sig inflytande över ny teknik, som 
infördes i företagen. (Bansler 1990) 
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Mot denna bakgrund ändrade fackföreningsrörelsen sin inställning till ny teknik 
och arbetsmiljö. Det resulterade till en början att fackföreningsrörelsen pressade 
på för att åstadkomma skärpt lagstiftning på arbetsmiljöområdet. Runtom i 
Skandinavien tecknades under 70-talet avtal mellan arbetsgivarna och 
arbetstagarna angående ny teknik och arbetsmiljö på arbetsplatserna. (Bansler 
1990) 
 
Däremot tecknades inte några särskilda avtal när det gäller införande av ny teknik 
på arbetsplatserna i Sverige. Därför att det år 1977 stiftades en lag 
medbestämmandelagen (MBL) vars syfte var att ge arbetstagarna inflytande på 
sina arbetsplatser över en rad förhållanden som har betydelse för arbetsvillkoren, 
bland annat införande av ny teknik. Det visade sig emellertid efteråt att 
arbetsmiljöförhållandena i Sverige och runtomkring i Skandinavien inte blev 
bättre trots att det tecknades avtal och lagstiftades mellan arbetsmarknadsparterna. 
Arbetsgivarna nekade envist att göra några eftergifter samt att fackföreningarna 
inte hade den styrka som erfordrades för att få igenom sina krav. (Bansler 1990) 
 
Tittar vi på hur det ser ut på arbetsplatserna idag då är de flesta medvetna om att 
IT tar en stor plats, genom att de flesta människorna på arbetsplatserna kommer i 
kontakt eller påverkas av detta dagligen. Nya informationssystem införs eller 
utvecklas på olika arbetsplatser för att underlätta företagens arbetsuppgifter. 
Enligt Andersen (1994) innebär det att organisationsförändringar och ändrade 
arbetsuppgifter åstadkoms när nya informationssystem införs. Enligt 
Medbestämmandelagens regler skall då arbetstagarnas fackföreningar kopplas in. 
Andersen (1994) lägger stor vikt på att vid systemutveckling ska den yttre 
påverkan tas i beaktande för att ett system ska bli så bra som möjligt. Vi har i 
denna uppsats valt studera fackets roll som en eventuell yttre påverkan vid 
införande eller utvecklande av informationssystem. Avsikten med att studera 
fackets roll och informationssystem är för att vi vill utöka förståelsen för fackets 
inverkan vid systemutveckling, genom att ta reda på om och i så fall hur facket 
kan påverka utvecklingen och införandet av informationssystem. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utöka förståelsen för fackets inverkan och 
påverkan vid systemutveckling, genom att studera fackets utveckling samt om och 
i så fall hur facket kan inverka/påverka systemutvecklingsprocessen. 
 

1.3 Disposition 
Den här uppsatsen är upplagd i olika kapitel där vi först beskrivit bakgrunden till 
det problem vi har valt att undersöka samt att vi presenterar vårt syfte. Kapitlet 
som följer beskriver vilken metod vi har använt oss av och här diskuterar vi även 
det hermeneutiska synsättet och den kvalitativa metoden samt vilken analysmetod 
vi valt och hur vi valt att arbeta med den. I teorikapitlet, redovisar vi de olika 
teorier som vi utgått ifrån. Efter det kommer empirin där vi presenterar de 
organisationer där vi gjort våra intervjuer samt att vi presenterar det material som 
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framkommit vid dessa intervjuer. I analysen/diskussionen kopplar vi teori mot 
empiri, analyserar detta och för en diskussion runt vår analys. I det avslutande 
kapitlet redovisar vi de slutsatser och egna reflektioner som arbetet resulterat i. 
Till sist ger vi även förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de metoder som vi valt att använda oss 
av i den här rapporten. Vi kommer att förklara vilka metoder vi valt att använda 
och varför. Den forsknings- och undersökningsansats som vi valt kommer att 
presenteras, datainsamlingsmetoden och tillvägagångssättet vid analysen kommer 
också att presenteras. Sist i detta kapitel har vi valt att skriva om tillförlitlighet 
och trovärdighet. 
 

2.1 Forskningsansats 
Positivism och hermeneutik är varianter av en empirisk kunskapsteori, och 
framställs oftast som varandras motsatser (Nationalencyklopedin 1989).  
 
Positivism brukar hänföras till Auguste Comte som var verksam vid mitten av 
1800-talet. Comte ville skapa en vetenskaplig metodologi som var lika för alla 
vetenskapliga inriktningar. Dessa metodologier skulle basera sig på iakttagelser 
som var logiskt prövbara, de skulle också vara exakta genom att komplexa 
företeelser förenklas genom nedbrytning i mindre beståndsdelar. Ett kännetecken 
för positivism är att utövarna tror att alla problem kan studeras genom att bryta 
ner problemet i beståndsdelar och sedan studerar delarna var för sig. Forskaren 
skall sedan ha ett förhållningssätt som kännetecknas av att forskaren ska stå i en 
yttre relation till forskningsobjektet. Forskarens personliga politiska, religiösa och 
känslomässiga natur ska alltså inte kunna påverka hans forskning. (Patel & 
Davidson 1994) 
 
Hermeneutik bygger på kunskaper om människors värld. Den har sin grund i 
medeltida tolkningar av bibeln, och var riktlinjer för hur hermeneutikern skulle 
tolka den så att gudsord framträdde. Inom hermeneutiken tror man att man kan 
tolka mänskliga handlingar på samma sätt som man tolkar språkliga texter. 
Hermeneutiken menar att den mänskliga verkligheten är av en språklig natur, och 
att man genom språket kan skaffa sig djupa kunskaper om människan. En forskare 
som har en hermeneutisk filosofi ser sitt förhållande till forskningsobjektet med 
en subjektiv förståelse. Forskaren ser sina tankar, idéer, känslor och kunskaper 
som en tillgång för att förstå sitt forskningsobjekt. En hermeneutikisk forskare ser 
också gärna till helheten i forskningsproblemet och pendlar mellan delarna och 
helheten för att på så sätt få en så fullständig förståelse för problemet som möjligt. 
(Patel & Davidson 1994) 
 
En av de grundfilosofier som skiljer hermeneutiken från positivismen är att man 
inom positivismen tror att man kan vara helt objektiv som forskare i förhållande 
till sitt forskningsobjekt. Men inom hermeneutiken tror man däremot inte att man 
som forskare kan vara helt eller ska var helt objektiv i förhållande till sitt 
forskningsobjekt i alla situationer. (Patel & Davidson 1994) 
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Det synsätt som vi tycker passar bäst in på det syfte och innehåll vi har i den här 
rapporten är de hermeneutiska. När man ska studera mänskligt interagerande i 
olika situationer och samtidigt inser att hur människors �idévärld� ser ut kommer 
att spela väldigt stor för det man ska forska inom kan man inte frångå det. Därför 
har vi valt att ha en hermeneutiskfilosofi i denna rapport. Men ett hermeneutisk 
synsätt tycker vi samtidigt ger för lite om hur vi ska gå tillväga med själva 
undersökningen. Därför har vi också valt att använda oss av en kvalitativ metod i 
denna rapport. Detta för att få en bättre vägledning i hur vi ska gå tillväga i själva 
forskningsarbetet.  
 
En kvalitativ forskningsmetod klassificerar efter hur något är beskaffat det vill 
säga att en kvalitativ forskningsmetod tittar på hur någonting är till sin natur eller 
vilka egenskaper det har. Kvalitativa forskningsmetoder har som objekt den 
livsvärld människor har, och därmed också de meningar som människor knyter till 
sin situation. En kvalitativ forskningsansats karakteriseras alltså av att den 
försöker förstå en persons eller en grupp av personers sätt att se på livssituationer 
genom exempelvis intervjuer. (Hartman 1998) 
 
En kvantitativ forskningsmetod är till skillnad från en kvalitativ forskningsmetod 
en forskningsmetod som frågar sig i vilka mängder ett fenomen existerar. 
Utövaren måste dessutom göra klassificeringar för att ta reda på vad det är man 
mäter mängden av. En kvantitativ metod mäter alltså relationen mellan två eller 
flera kvantiteter som är kvantifierbara. De mängder eller kvantiteter forskaren 
mäter i en kvantitativ forskningsmetod kan tas fram med till exempel enkäter eller 
standardiserade intervjuer. Positivism förknippas ofta med en kvantitativ 
forskningsmetod. (Hartman 1998) 
 

2.2 Litteraturstudier 
En förutsättning för att kunna genomföra denna undersökning var att vi först 
letade och studerade relevant litteratur. Detta för att uppnå en ökad insikt i ämnet 
och för att få en teoretisk bakgrund att bygga rapporten på. En annan orsak till att 
göra en litteraturstudie är att undvika att direkt skriva om något som någon annan 
redan skrivit om. Det vill säga vi vill hitta ett område som det saknas tillräcklig 
med forskning kring, ett så kallat �kunskapshål�. Eftersom det finns väldigt lite 
litteratur som specifikt skriver om det ämnesområde som vi ha valt att studera, har 
vi i den här rapporten bestämt oss för att hämta litteratur från angränsande 
ämnesområden och ämnesområden som berör ämnet. Dessa områden är till 
exempel systemutveckling, facklig historik och fackligt arbetssätt, områden som 
vi har funnit intressanta efter det att vi studerat den litteratur som funnits och 
kopplat denna mot vårt syfte Den huvudsakliga litteraturstudien i denna rapport 
har gjorts på böcker, men även artiklar och rapporter har använts för att 
komplettera det material som funnits i böckerna. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
Patel & Davidson (1994) beskriver tre huvudsakliga metoder som kan användas 
vid undersökningar; fallstudie, experiment och survey. Den datainsamlingsmetod 
som vi tycker passar bäst för vårt arbete är fallstudien.  
 
En fallstudie är en empirisk ansats i vilken man vill undersöka ett specifikt nutida 
fenomen i sitt rätta element. Fallstudien innebär att man gör en mindre 
undersökning på en avgränsad grupp av individer eller en organisation. 
Fallstudien kan sålunda omfatta undersökningar av en eller flera avgränsade 
grupper. Den kan vidare vara av ett beskrivande slag, förklarande eller av ett 
undersökande slag, vi har valt att göra en som är av det förklarande slaget men 
den har också inslag av det undersökande slaget. Detta eftersom syftet med den 
här rapporten är att ta reda på om och hur facket påverkar 
systemutvecklingsprocessen samt att skapa en större förståelse för detta. Vid en 
fallstudie är det oftast frågor om hur och varför som man söker svar på. En 
fallstudie lämpar sig sålunda till att under en begränsad tid studera ett avgränsat 
fenomen på djupet. (Patel & Davidson 1994) 
 
De som ställer sig kritiska mot en fallstudie ifrågasätter oftast värdet av att studera 
en enda händelse eller företeelse och anser att det normalt sätt inte går att 
generalisera resultaten av en sådan undersökning (Bell, 2000).  
 
För att kunna utöka förståelsen för fackets inverkan/påverkan på 
systemutvecklingsprocessen ska vi i den här rapporten studera ett nutida fenomen 
(informationssystemutvecklingen) och vi ska studera detta fenomen inom det rätta 
elementet för syftet, nämligen inom en organisation (facket) och vi kommer att 
göra detta genom kvalitativa intervjuer med en liten grupp människor inom facket 
som är relevanta för det vi vill undersöka. De frågor som vi kommit fram till efter 
att ha gjort vår litteraturstudie och som vi söker svar på är av slaget hur, om och i 
viss mån varför. Därför har vi valt att använda oss av fallstudien som den beskrivs 
av Patel & Davidson (1994). 
 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer  
Kvalitativa intervjuer är inte standardiserade. De utgår ifrån att forskaren från 
början inte kan veta vilka frågor som är viktigast eller mest betydelsefulla. 
Ansatsen i en kvalitativ intervju är av ett sonderande slag. De kvalitativa 
intervjuerna kräver att utfrågaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan 
vara väsentligt i intervjusituationen, detta för att kunna nå ändamålet som 
intervjun har. Under intervjun utvecklas frågor och svar ut ifrån det som tidigare 
framkommit under intervjun. Det kan ibland ses som ett samtal med syfte mellan 
intervjuaren och de intervjuade. Detta innebär att intervjuaren måste vara mycket 
uppmärksam och vaken för att kunna komma med följdfrågor och �vägledning�. 
En förutsättning för att detta ska fungera är att intervjuarens frågor från början är 
så öppna som möjligt, för att få så spontana svar som möjligt från de intervjuade. 
Men samtidigt som frågorna måste vara öppna måste intervjuaren veta vart han 
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vill komma med intervjun och vad det är han är intresserad av så att han kan styra 
intervjun emot detta. (Starrin & Svensson, 1994) 
 
Eftersom en del av det syfte vi har med den här rapporten är att se om och hur 
facket påverkar informationssystemutvecklingen och det inte finns något skrivet 
om detta sedan tidigare så tycker vi att det passar med intervjuer av det mer 
sonderande slaget: Intervjuer där vi låter den vi intervjuar till viss mån tala ganska 
fritt. Meningen med detta är att vi i så liten mån som möjligt ska påverka hur 
personen vi intervjuar svarar, för att se om de har någon insikt i ämnet och om så 
är fallet också ta reda på vilken insikt de har i ämnet. Det vi däremot måste göra är 
att försöka hålla dem på rätt kurs under intervjuerna med frågor och följdfrågor av 
det mera vägledande slaget. De frågeställningarna (bilaga 1) vi har valt att 
använda oss av under våra intervjuer, har vi arbetat fram efter det att vi gjort vår 
litteraturstudie. Syftet med dessa frågeställningar har självklart varit att få insikt i 
vårt ämne, för att sedan kunna svara på syftet med denna rapport. 
 
Vi har valt att förlägga våra intervjuer till de fackliga organisationerna eftersom 
det är där vi kommer att få den insikt vi behöver i vårt ämne. Vi har också valt att 
göra intervjuerna med högre tjänst män (chefer) inom de fackliga 
organisationerna. Detta för att vi tror att det är på den nivån som respondenterna 
kan ha en övergripande insikt i det ämne vi är intresserade av Detta för att det är 
personer på denna nivå och med de kunskaperna som kan ge oss det övergripande 
perspektivet över de frågeställningar som vi har valt att ställa. Att det var på det 
här sättet fick vi också bekräftat när vi började söka efter respondenter för våra 
intervjuer.  
 
För att få tag i de respondenter vi sökte efter började vi med att ringa till de 
fackliga organisationerna i vårt närområde (Luleå). Efter att ha ringt runt och 
pratat med flera personer inom facket, fick vi till slut tag i de tre respondenterna 
som vi sedan har använt oss av i denna rapport. Vår första intervju gjorde vi hos 
Christer Ejderberg (SIF) den tog cirka en timme och tiominuter att göra och var 
mycket givande. Vid den andra intervjun som tog cirka en timme intervjuade vi 
Anita Rönnbäck (LO), denna intervju gav dock inte lika mycket som den första 
men den gav oss dock en del svar på de mer grundläggande funderingarna vi 
hade. Den sista vi intervjuade var Eva Nordmark (SKTF) och denna intervju gav 
nästan lika mycket som den första och den varade cirka femtio minuter. Att de 
olika intervjuerna gav oss olika mycket insikt i vårt ämne beror enligt vår tolkning 
på att de medlemmar respondenterna representerar använder sig av 
informationssystem olika mycket och på olika sätt, vilket återspeglas i 
respondenternas insikt och kunskap i detta ämne. Vid samtliga intervjuer har vi 
spelat in intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. 
 
De intervjurespondenter som vi har intervjuat har inte begärt att få vara anonyma, 
vilket vi ser som positivt. Detta eftersom respondenternas ställning inom facket 
och i vilken facklig organisation de är verksamma påverkar de svar de ger på våra 
frågeställningar. Svaren respondenterna ger kan påverkas av till exempel i vilken 
utsträckning deras medlemmar använder sig av informationssystem eller genom 
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deras egna förståelse för användandet av informationssystem. Detta kan också bli 
viktigt att se och/eller påpeka under vår analys av materialet. Man bör också ta i 
beaktning att intervjurespondenterna är offentliga personer som är vana att 
utrycka sina åsikter offentligt.  
 

2.4 Tillvägagångssättet vid analys 
�Det datamaterial man samlat utgör i sig inte någon teori.  Datamaterialet är i 
sig ingenting annat än en stor mängd anteckningar, som exempelvis 
nedskrivningar av intervjuer eller beskrivningar av de observationer man gjort. 
För att komma vidare måste detta datamaterial analyseras�.(Hartman 1998 s 
257)  
 
Ett kännetecken för en kvalitativanalys är att den utgår från ett relativt litet 
material men försöker ändå tränga in på djupet i en fråga. Något som är 
karakteristisk för hermeneutiken är att forskaren tros ha en uppfattning om det han 
studerar redan innan han börjar sin forskning, detta kallas att ha förförståelse 
inom hermeneutiken. Förståelsen får forskaren genom sin bakgrund och den 
utvecklas i och med att han utvecklas och vinner kunskap. �Samhälls- och 
beteendeforskning blir med det här sättet att se, annorlunda än all annan form av 
forskning.� (Svenning 2003 s 160) 
 
Den förförståelse vi tar med oss in i detta arbete och som kan ses som den mest 
betydande för denna är det vi lärt oss under vår utbildning på det 
systemvetenskapliga programmet vid Luleå tekniska universitet. Men även det att 
vi båda två har lång arbetslivserfarenhet och därigenom har fått erfarenheter om 
hur facket arbetar har viss betydelse. 
 
Enligt Svenning (2003) följs kodning och analys åt vid ett kvalitativt arbete. 
Analysen och kodningen av materialet påbörjas också så fort forskaren börjar gå 
igenom det material han har, och för varje genomgång av materialet kommer 
forskaren att genomströmmas av idéer och omtolkningar.  
 
Svenning (2003) säger att all analys går ut på att hitta mönster. Han säger vidare 
att �sortera� är ett av nyckelorden inom den kvalitativa analysen. Svenning skriver 
att det empiriska materialet kan analyseras bland annat genom successiv 
approximation. Denna analysmetod utgår från tre kodningssteg: öppen kodning, 
axiell kodning och selektiv kodning. I den öppna kodningen läser forskaren 
igenom det aktuella materialet en första gång för att försöka hitta mönster eller 
ansatser. I det andra steget (axiell kodning) går forskaren djupare in i materialet 
för att finna länkar mellan de olika begreppen som man såg vid den första 
analysen (öppen kodning). I det sista steget i analysarbetet (selektiv kodning) letar 
forskaren selektivt efter fall som stödjer eller illustrerar teman som fram kommit 
vid den tidigare analysen.  
 
Denna analysmetod har vi anpassat till vår undersökning. När det första steget 
(öppen kodning) i analysen börjar kan enligt oss vara lite av en tolkningsfråga, vi 
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tycker att man börjar analysera ett material så fort man ser det och i så fall skulle 
vår analys börja redan under de intervjuer vi gjort, men Svenning (2003) skriver 
att det första steget börjar när forskaren för första gången läser igenom det 
aktuella materialet. Detta skulle i så fall innebära att vårt första steg i analysen 
började med att vi läste igenom och gjorde anteckningar runt de intervjuer som vi 
gjort och transkriberat. Vid transkriberingen uteslöt vi även sådant material som 
var helt ointressant för oss utifrån vårt syfte. Under detta steg av analysen 
diskutera vi även grupperingar av det transkriberade materialet utifrån bland annat 
vår intervjuguide, dessa diskussioner bestod mest av att vi diskutera vad de olika 
respondenterna sagt utifrån vår intervjuguide, detta för att vi skulle se vad som 
kunde vara intressant med intervjuerna för vårt vidare arbete. Analys arbetet i 
denna fas fortsatte sedan med att vi samanställde de transkriberade intervjuerna, 
denna sammanställning skedde i möjligaste mån utefter vår intervjuguide och ska 
ses som en fortsättning av den grupperings diskussion vi hade. Detta för att det 
under det andra steget i analysen skulle bli lättare att jämföra vad de olika 
respondenterna sagt i olika frågor och för att det skulle bli möjligt att se de länkar 
som fanns i materialet. Resultatet av denna samanställning och gruppering är det 
material som finns med under rubriken samanställning av kvalitativa intervjuer i 
empirin. Under det andra steget (axiell kodning) av analysen fortsatte vi att 
diskutera och analysera samt att göra anteckningar runt materialet, detta för att 
hitta samband och länkar mellan de grupperingar vi gjort av materialet. Det är 
dessa diskussioner och denna analys som resulterade i de grupperingar/rubriker; 
fackets roll då och nu, fördelar och nackdelar, påverkan, förhandlingar, 
opinionsbildning, medlemmarna och med vad, när, hur sker påverkan som vi 
använt oss av i den tredje delen av analysen. Dessa grupperingar av materialet var 
också nödvändig för att vi skulle kunna få en överblick av materialet och för att 
kunna hantera det under den tredje delen av analysen. I det sista steget (selektiv 
kodning) av analysen berikade vi de egenskaper och länkar vi funnit i materialet 
med detaljer. Detta innebär att vi kopplade intervjumaterialet mot vår teori, samt 
att vi sammanställde detta under de rubriker/grupperingar som fram kommit under 
fas två i analysen. Det är detta material som finns med i vårt analys och 
diskussionskapitel. 
 

2.5 Sammanfattning av vår metod 
Vi började vårt arbete med att göra en litteraturstudie, detta för att se vad som 
fanns skrivet i ämnet och för att se vilka områden/ämnen som kanske skulle kunna 
komma till användning under studien. Det vi upptäckte när vi gjorde 
litteraturstudien var att det fanns väldigt lite skrivet om just det vi var intresserade 
av. Efter det att vi hade fått denna insikt i ämnet och med tanke på dom 
förutsättningar vi hade valde vi att ha ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ 
metod i vårt arbete. Detta och det syftet med rapporten påverkade sedan hur vi la 
upp våra intervjuer samt vilka frågeställningar vi valde, samt var vi skulle göra 
dessa. Efter det att vi utfört intervjuerna fick vi en djupare insikt i ämnet, vilket 
ledde till att vi kompletterade vår teori. Teorin och empirin har sedan legat till 
grund för analysen och diskussionen vilka i sin tur tillsammans med bakgrunden 
och syftet lett framtill våra slutsatser.  
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I figur 2.1 har vi försökt att ge en inblick i hur vi har sett på vår metod och dess 
tillämpning och relationer. Vi har sett det hermeneutiska synsättet som en grund 
för hela arbetet emedan den kvalitativa metoden tillsammans med bakgrunden, 
och syfte har gett oss arbetssättet och dess ramar. Teorin har sedan influerat 
empirin som i sin tur har influerat teorin. Vi har alltså börjat med att läsa och 
använda oss av viss teori för att sedan lägga till och ta bort teori utefter det som 
framkommit i empirin. Dessa två har sedan tillsammans utmynnat i analysen och 
diskussionen som i sin tur gett slutsatserna.  
 

Hermeneutiskt synsätt

Analys/
Diskussion

Slutsatser

Teori

Empiri

Litteratur
studier

Kvalitativt metod

Syfte
Bakgrund

 
 

Figur 2.1: En sammanställning över hur vi ser på vår metod. 
 

2.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
Vilken metod man än använder sig av för insamling av information till sin 
forskning måste man alltid kritiskt granska den för att kunna avgöra hur 
tillförlitlig och trovärdig den information man fått fram är. Detta för att få ett mått 
på i vilken utsträckning den information man fått fram skulle ge ett likvärdigt 
resultat under i övrigt lika omständigheter men under olika tillfällen. Det kan vara 
en rad faktorer som påverkar hur informationen man fått fram ser ut, en sådan 
faktor är hur och vem som har gjort intervjuerna. Det man kan fråga sig är om en 
annan person med samma frågeunderlag skulle få likvärdiga svar vid ett annat 
tillfälle. (Bell, 2000) 
 
Efter som vi har valt att använda en hermeneutisk filosofi i denna rapport så har vi 
utgått från att våra egna begrep och erfarenheter om hur saker och ting förhåller 
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sig kommer att färga hur vi tolkar och analyserar. Detta kan bland annat påverka 
hur vi tolkar de svar vi fått vid våra intervjuer, men det kan också påverka hur vi 
gjort våra intervjuer och de svar vi fått. Vi tror trots allt att de erfarenheter och 
kunskaper (förförståelsen) som vi har inte har påverkat någon av intervjuerna eller 
våra tolkningar av dessa i någon negativ mening utan snarar att det haft en positiv 
inverkan. Denna positiva inverkan tror vi visar sig bland annat genom att vi kan 
sätta in de uppgifter och teorier som framkommit i ett sammanhang som är 
relevant för rapporten, och där igenom ge dessa en mer berikad inblick än om vi 
inte hade haft den förförståelse som vi har. Vi tror inte heller att hur vi tolkat eller 
gjort intervjuerna genom vår förförståelse påverkat dessa så att forskare med 
samma syfte som vi haft skulle få något avvikande resultat från det vi har fått.  
 
En annan viktig företeelse är att bedöma om ett visst dokument baserar sig helt på 
fakta eller om det är influerat av åsikter och värderingar. En författare klargör 
sällan sin utgångspunkt eller sina värderingar, det är därför upp till forskaren att 
bedöma om det är möjligt. (Bell, 2000) 
 
I och med att vi de senaste åren haft stora svängningar i konjunkturen och en 
arbetsmarknad där marknaden har varit i stort behov av IT-kunnig arbetskraft för 
att ett par år senare inte alls har haft samma behov. Detta har vi tagit i beaktande 
genom att när vi återspeglar fackets historia, inte återspeglar fackets roll under 90-
talet, när vi studerar litteraturen, eftersom litteraturen ibland kan bli helt 
avvikande med tanke på hur situationen speglas idag på arbetsmarkanden. Man 
bör även ha med sig kunskapen om hur arbetsprocesserna ändras i och med att IT-
tekniken utvecklas mer och mer. 
 
 



TEORI 
________________________________________________________ 

    
 

12

3 Teori 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de teorier som vi har funnit relevanta 
för vårt arbete. Vi börjar med teorier om vad informationssystem är och om 
systemutveckling och dess kontext samt om användarmedverkan. Sedan kommer 
vi in på teorier om arbetstagarnas fackförbund och teorier om den roll de har 
spelat samt teorier om de lagar som facket använder sig av för att påverka 
införandet och utvecklingen av informationssystem.  
 

3.1 Informationssystem 
Denna teori om vad ett informationssystem är har vi med för att ge en definition 
om vad ett informationssystem är, detta då det kan vara lite oklart för dem som 
inte är insatta i ämnet och för att det finns ett flertal definitioner över vad ett 
informationssystem är. Andersen (1994) är bara en av flera författare inom ämnet 
som ger oss en definition av vad ett informationssystem är, men vi har valt att just 
ta hans definition eftersom den stämmer helt överens med vår syn på vad ett 
informationssystem är.  
 
För att förstå vad ett informationssystem är så delar Andersen (1994) in det i två 
begrepp nämligen information och system. �Information är upplysningar om 
faktiska eller tänkta förhållanden men ordet ger ingen garanti för att de 
upplysningar som ges är korrekta. Information kan vara ofullständig eller till och 
med helt felaktig. Ett system har ett mönster (en ordning eller ett sammanhang). 
Ett system står i motsats till något som är oorganiserat. Ett informationssystem är 
ett system (det vill säga mönster) för behandling av information.� (Andersen 
1994, s 14 - 15) 
 
Enligt Andersen (1994) finns det även egenskaper som är kännetecknande för ett 
informationssystem. Det skall vara en mänsklig konstruktion, knutet till en viss 
arbetsuppgift, förmedla information mellan olika individer, tar emot information, 
utför olika typer av informationsbehandling. Informationsbehandlingen kan vara 
både manuell och maskinell.  
 

3.2 Systemutveckling 
Enligt Andersen (1994) handlar systemutveckling om att utveckla 
informationssystem. Det kan finnas en mängd orsaker till att man genomför en 
systemutveckling inom en organisation, till exempel kan det vara nya krav och 
behov som vuxit fram och man därför måste få till en förändring för att kunna 
mötta dessa. Oftast handlar dessa förändringar om att underlätta människors 
arbetsbördor, genom att tillexempel effektivisera det dagliga arbetet och dess 
arbetsrutiner. Att genomföra effektivare hushållning av resurser, som ofta är 
begränsade, samt att eliminera problem inom olika arbetsområden är vanliga 
orsaker till att en systemutveckling sker. Lite förenklat skulle man alltså kunna 
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säga att systemutveckling handlar om att förbättra och underlätta arbetet inom en 
organisation.  
 

3.2.1 Systemutvecklingens olika faser 
Eftersom vi i denna rapport har valt att titta på om och hur facket kan påverka 
införandet/utvecklingen av ett informationssystem kommer vi bara att ta upp de 
faser i systemutvecklingen som kan bli aktuella i det sammanhanget. Vi kommer 
inte heller att beskriva dessa faser mer ingående då syftet med att ta upp dem här 
endast är att ge läsaren en översiktlig inblick i de faser som facket kan tänkas 
påverka. Vi har också valt att beskriva systemutvecklings faserna utifrån 
Andersen (1994) beskrivning av livscykelmodellen. Dessa faser är: 

 
• Analys  
• Utformning 
• Realisering 
• Implementering 
• Förvaltning och drift 
• Avveckling 

 
Det man försöker göra i analysfasen är att identifiera de problem som finns i det 
nuvarande systemet, för att sedan kunna ge förslag till krav och önskemål som det 
nya systemet ska uppfylla. Det man kommer fram till i analysfasen ligger oftast 
till grund för en kravspecifikation. Kravspecifikationen fungerar sedan oftast som 
länk mellan analysfasen och resten av faserna. En kravspecifikation är ett 
samlingsdokument för de krav som de blivande användarna av ett system kräver.  
 
Under utformningsfasen bestäms vilka tekniska lösningar som ska användas för 
att bemöta användarnas krav. Dessa tekniska lösningar kan vara sådana som 
maskinellutrustning, mjukvara samt hur själva gränssnittet mot användaren ska se 
ut.  
 
I realiseringsfasen bygger man det tänkta systemet utifrån det som framkommit i 
de tidigare faserna.  
 
Implementeringsfasen innebär att det nya systemet ska införas hos användarna. 
Under den här fasen gäller det att få användarna att komma igång med 
användandet av systemet. Detta kan innebära att man måste utbilda användarna 
och lösa eventuella praktiska problem. 
 
Under förvaltningen och driften av systemet kontrollerar man att det inte uppstår 
några problem, man gör regelbundna kvalitetskontroller och utför olika typer av 
förbättringar. Allt för att systemet ska fungera så bra som möjligt. 
 
Vid avvecklingen av ett system kan det bli aktuellt att tillvarata den data som 
finns i systemet, för vidare användning i eventuella nya system.  
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3.2.2 Systemutvecklingens kontext  
Fitzgeral, et al. (2002) skriver om hur systemutvecklare använder sig av olika 
utvecklingsmodeller för att utveckla informationssystem i verkligheten eller hur 
de skulle kunna användas. De ger också en bild över hur de ser på ramverket för 
metoder för informationssystemutveckling (figur 3.1). Figuren beskriver hur de 
ser på de olika relationerna mellan det som påverkar systemutvecklingen. 
Utvecklare utvecklar informationssystem som i sin tur utvecklar utvecklaren. 
Utvecklare interagerar med metod-in-action som i sin tur interagerar med 
utvecklare. Utvecklings kontexten analyseras av utvecklaren och tvärtom, 
samtidigt som utvecklings kontexten formar method-in-action. Metoden 
utvecklaren använder sig av (interagerar med) påverkas av regler för metoder. 
Dessa regler för metoden styr i sin tur de formaliserade metoderna och dessa 
formaliserade metoder kan vara basen för Method-in-action. Det som är intressant 
att titta närmare på i det här samanhanget är utvecklings kontexten. Detta för att vi 
ser facket som en möjlig part och påverkare i utvecklings kontexten. 
Utvecklingskontexten påverkar sedan i stor grad hur systemutvecklingsarbetet 
kommer att se ut. Vilket också är förenligt med hur Andersen (1994) ser på 
förhållandet mellan systemutvecklingen och den yttre påverkan.  
 

Method-in-Action

Utvecklings kontext

Utvecklare

Informationssystem

Formaliserade
metoder

Regler för
metoden

! Facket

Utvecklar

Analyserar

Interagerar

PåverkarStyr

Kan var
basen för

Formar

 
Figur. 3.1 A Framework for Information systems development. s 12, från 
Fitzgerald, et al, (2002). 
 
Fitzgerald, et al. (2002 s 109) skriver att �Utvecklingskontexten är grunden för 
informationssystemutveckling.� Att systemutvecklaren är medveten om och har en 
detaljerad förståelse för kontexten är väsentligt för att en 
informationssystemutveckling ska lyckas. Alla 
informationssystemutvecklingsarbeten bedrivs i en kontext och utvecklas i en 
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kontext. �Kontexten är därför allting när det gäller informationssystem - och är 
därför naturligt komplext.� Fitzgerald, et al (2002 s 109) I de flesta fall är 
kontexten ett företag eller en organisation, men den kan också definieras både 
som den plats där informationssystemet ska implementeras och som den miljö 
inom vilken systemutvecklingen kommer att äga rum. En av de frågor en 
systemutvecklare bör ställa sig när han/hon ska införa ny teknologi i en kontext är 
hur detta påverkar kontexten. Detta för att beroendeförhållandet mellan teknologin 
och kontexten kommer att påverka hur olika utvecklingsmetoder kan komma att 
appliceras. Inom varje organisation finns det en kultur, denna kultur har utvecklats 
under organisationens levnad och består av organisationens samlade erfarenheter. 
Kulturen uttrycks i de organisatoriska värderingarna och reglerna. Den kultur som 
finns inom kontexten kommer sedan att influera vad som är möjligt och vad som 
inte är möjligt att göra inom denna kontext. Att systemutvecklaren förstår den 
organisationskultur som i en kontext blir på detta sätt avgörande för om ett 
systemutvecklingsprojekt ska lyckas eller inte. (Fitzgerald, et al, 2002) 
 

3.3 Arbetstagarnas fackförbund 
Här nedan kommer en teoribeskrivning som generellt beskriver vad 
fackföreningar i Sverige är för något samt om dess roll och utveckling i samband 
med att ny teknik har förändrat arbetstagarnas arbetssituationer. Fortsättningsvis 
kommer fackföreningarnas teori-del omfatta Medbestämmandelagens och 
Arbetsmiljölagens regler och bestämmelser som fackföreningar kan stödja sig i 
samband mot att en organisationsförändring kommer till kännedom i en 
verksamhet. 
 

3.3.1 Fackets roll  
Sverige har tillsammans med Danmark och Finland den högsta fackliga 
organisationsgraden i världen, som ekonomiskt och politiskt utgör en betydande 
maktfaktor i samhället. Ett skäl till detta är att de svenska fackföreningarna har 
lyckats anpassa sig till de strukturella förändringarna i näringslivet och till 
arbetsgivarnas sätt att organisera sig. De flesta anställda i Sverige tillhör något 
fackförbund. Fackets centrala uppgift är att tillvarata de anställdas intressen, och 
kan därför spela en central roll vid organisationsförändring. Genom att vara 
medlem i facket kan de anställda påverka beslutsfattande i organisationen, givet 
att facket har något inflytande av dessa processer. Facket utgör en form av 
kollektiv protest, där fackligt medlemskap utgör en möjlighet att kollektivt få 
inflytande över organisationen så att en negativ situation förbättras. Detta har 
resulterat i att arbetsgivarna är pressade att ta hänsyn till fackföreningsrörelsens 
krav på anställningstrygghet, på goda löne- och anställningsvillkor vid införande 
av bland annat ny informationsteknologi. Under efterkrigstiden har antalet 
fackförbund för arbetare mer än halverats genom sammanslagningar, men den 
fackliga omstruktureringen fortsätter, nuförtiden så att det sker över gränserna 
mellan arbetare, tjänstemän och akademiker. Den tidigare så skarpa skiljelinjen 
mellan kontor och verkstad håller på att suddas ut. Det hänger ihop med att 
gränserna mellan tillverknings- och tjänsteinnehållet blir allt mindre tydliga. 



TEORI 
________________________________________________________ 

    
 

16

Industrin och tjänstenäringar integreras i växande utsträckning, bland annat 
genom att informationsteknologi införs på arbetsplatserna. De nordiska 
fackförbunden ger bra service till sina medlemmar inom området 
kollektivförsäkring, allt från försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom till 
pensioner, kollektiva, livförsäkringar och hemförsäkringar. Det är en huvudorsak 
till den bibehållna organisationsgraden. Ett nytt område där facket erbjuder 
service handlar om kompetensutveckling för att möta det ökade kravet från 
arbetsmarknaden samt intresset för att öka det individualiserade 
löneförhandlingar. (Hellgren H & Sverke M 2002) 
 

3.3.2 Fackets inställning till ny teknik i ett historiskt perspektiv 
Fackföreningsrörelsen var under tiden efter andra världskriget positiv inställd till 
effektiviseringar och teknisk utveckling, eftersom detta ledde till ständigt stigande 
materiell levnadsstandard för sina medlemmar. Under 50-talet och i början av 60-
talet fanns inte någon stor insikt i eventuella kostnader i form av 
arbetsmiljöproblem och nedslitningar. Trots att den nya tekniken vanligen 
datatekniken, ersatte många människors arbete uppstod inga 
sysselsättningsproblem i form av arbetslöshet, eftersom ekonomin växte. Perioden 
mellan 50- och 60-talet kännetecknades av omfattande ändringar av den använda 
tekniken, arbetsorganiseringen och lönesystemet. På många företag infördes så 
kallade �produktivitetsfrämjande åtgärder�, det vill säga ackordlönesystem och 
det blev allt vanligare att använda skiftarbete. Resultatet blev att produktiviteten 
steg konstant, dels till följd av ständigt i och med att arbetstakten ökade. (Bansler 
1990) 
 
�I slutet av 60-talet förändrades fackföreningsrörelsens entydiga positiva 
inställning till effektiviseringar och ny teknik. Det höjdes kritiska röster inom 
fackföreningsrörelsen, vilka påpekade den tekniska utvecklingens negativa 
konsekvenser för arbetsmiljön och för arbetarnas hälsa och välfärd. Senare, det 
vill säga i mitten av 70-talet, ökade oron över utvecklingens 
sysselsättningsmässiga konsekvenser.� (Bansler 1990; s 70) 
 
De kritiska rösterna kom inte enbart från enskilda personer eller små grupper 
inom fackföreningsrörelsen som varnades av de stigande arbetsmiljöproblemen 
och den växande arbetslösheten. Det visade sig att de stora förbunden i 
Skandinavien tog också sitt oförbehållna stöd för den accelerade tekniska 
utvecklingen till omprövning. Förbunden började kritisera utvecklingens 
konsekvenser, och påpekade att arbetsgivarna och arbetstagarna inte helt och 
hållet har samma intressen för den tekniska utvecklingen. År 1980 skrev Hardy 
Hansen ordförande i Danmarks största Fackförbund SiD Följande: �Idag får 
tekniken fritt upplopp i en utveckling som uteslutande styrs av arbetsgivarnas 
intressen, resultaten är inte bara avskedande och färre arbetstillfällen, 
främlingsskap och dålig trivsel. På längre sikt hotar teknikens utveckling den 
inflytande fackföreningsrörelsen hittills haft över medlemmarnas löne- och 
anställningsvillkor�. (Bansler1990) 
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Sammanfattningsvis kan fackföreningsrörelsens ändrade inställning till ny teknik 
delas in i tre olika orsaker: 
 

• De kraftiga produktivitetsökningarna i industrin under 50- och 60- talen 
hade sitt pris i form av försämrad arbetsmiljö, nedslitning och 
arbetsbetingande sjukdomar. 

 
• 60-talets ekonomiska högkonjunktur avlöstes av en ekonomisk kris och 

arbetslöshet, man insåg att full sysselsättning och ekonomisk tillväxt inte 
skulle finnas för alltid. 

  
• Fackföreningsrörelsens slagord är demokrati i arbetslivet. Denna tradition 

växte fram ur de strömningar av politisk radikalisering och antiauktoritära 
åsikter som utmärkte Västeuropa på 60-talet och kulminerade i 
studentupproret 1968. Både inom universiteten och fackföreningsrörelsen 
blåste vänstervindar allt starkare under slutet av 60-talet, vilket 
tillsammans med fackföreningarnas växande intresse och uppmärksamhet 
mot den nya tekniken på arbetsplatserna gav upphov till ett samarbete 
mellan universiteten och fackföreningsrörelsen.  

 
Den hittillsvarande harmonisynen på �neutrala teknikutvecklare� och samförstånd 
mellan ledning och arbetare ifrågasattes starkt under mitten av 70-talet och i 
början av 80-talet. Företrädare för den fackligtpolitiska traditionen menade att 
företagen är platser för konflikter mellan arbetsgivare (den starka parten) och de 
anställda (den svaga parten), och att alla beslut om systemutveckling sker på 
arbetsgivarens villkor. Det är själva konflikten och maktskillnaden som driver 
utvecklingen framåt. Arbetsgivarna använder datatekniken för att stärka sin makt i 
företaget och för att skaffa sig en ännu hårdare kontroll och effektivare 
utnyttjande av sina anställda. Den tekniska utvecklingen styrs av arbetsgivarna 
som endast ser till vinstintresset. Därför leder ny teknik ofta till sämre arbetsmiljö 
och sämre trivsel för arbetstagarna då detta ses som sekundärt i ledningen. 
Arbetsgivarna försöker organisera systemutvecklingen så att de anställda får så 
svårt som möjligt att påverka utvecklingen. Målet för den fackligtpolitiska 
traditionen blir därför demokrati i arbetslivet, det vill säga att öka de anställdas 
inflytande över sin arbetssituation Genom datatekniken ökar arbetsgivarnas 
kontroll och inflytandet över arbetarna vilket leder till att arbetarnas 
arbetsuppgifter blir mer rutinbetonade, innehållslösa och förenklade. Arbetet 
kräver inte längre lika mycket yrkeskunskap och erfarenhet. (Bansler 1990) 
 

3.3.3 Medbestämmandelagen (MBL) 
I och med att kritiken mot den tekniska utvecklingen och arbetsmiljöförhållandena 
i Skandinavien växte, kunde fackföreningsrörelsen få till stånd en skärpt 
lagstiftning på arbetsmarknaden, som skulle reglera arbetsmiljöförhållandena. 
(Bansler 1990)  
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År 1977, på fackföreningsrörelsens och socialdemokratins iniativ, stiftades en lag 
Medbestämmandelagen (MBL), vars syfte är att ge arbetstagarna inflytande över 
en rad förhållanden � bland annat införande av ny teknik � som har betydelse för 
arbetsvillkoren. Enligt MBL är arbetsgivaren skyldig att informera och att uppta 
förhandlingar med fackföreningen innan beslut om större förändringar i företag 
fattas, men om arbetsgivaren och fackföreningen inte kan enas i förhandlingarna 
har arbetsgivaren obestritt rätt att fatta beslut.� (Bansler 1990; s 74) 
 
Medbestämmandelagen (MBL) reglerar de förpliktelser som arbetsgivaren har 
gentemot facket och de rättigheter facket har gentemot arbetsgivaren. Viktigt att 
komma ihåg att MBL reglerar enbart relationen mellan facket och arbetsgivarna, 
regeln innehåller inga rättsregler som direkt berör förhållandet mellan 
arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren. Men dock innehåller MBL regler 
som kan tänkas reglera den enskilde nämligen föreningsrätt och kollektivavtals 
bindande verkan. MBL reglerar två former för medbestämmande, nämligen 
information och förhandling. Det är genom information och förhandling som 
medbestämmandet ska skapas. (Iseskog 1997) 
 
MBL och informationsregler 
För att arbetstagarna och deras fackliga organisationer ska kunna utöva inflytande 
över beslut inom företaget måste de ha tillgång till så fullständig information som 
möjligt. (Olauson & Holke 2001) 
 
Informationsskyldighet ifrån arbetsgivaren kan delas in i två kategorier, nämligen 
aktiv eller passiv informationsskyldighet. Den aktiva informationsskyldigheten 
innebär att arbetsgivaren på eget initiativ ska informera det eller de fackförbund 
som arbetsgivaren har upprättat ett kollektivavtal med. Arbetsgivaren ska när det 
gäller aktiv informationsskyldighet informera om hur verksamheten utvecklas 
ekonomiskt och produktionsmässigt samt om riktlinjerna för personalpolitiken. 
(Iseskog 1997) 
 
Den passiva informationsskyldigheten är en plikt för arbetsgivaren att låta den 
fackliga organisationen ta del av de handlingar och dokument som facket är i 
behov av för sin verksamhet. I princip innebär passiv informationsskyldighet en 
rätt för kollektivavtals bärande fack att få ta del av de handlingar och dokument 
som finns hos en arbetsgivare och i en arbetsgivares verksamhet. Viktigt att förstå 
att de handlingar och dokument som facket ska få ta del av rör endast 
medbestämmande. (Iseskog 1997) 
 
Även under en pågående förhandling som berör arbetstagarnas arbetssituationer 
av något slag är arbetsgivaren skyldig att informera den fackliga organisationen 
om förhandlings- och beslutsunderlag. (Iseskog 1997) 
 
Rätt till information enligt MBL kan delas upp i följande punkter: 
 

1. Information i samband med en förhandling. 
2. Editionsplikt, arbetsgivarens skyldighet att visa upp skriftlig handling. 
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3. Information till kollektivavtalsbunden arbetstagarorganisation ska ske 
kontinuerligt. 

 
I situationer då informationen är av mer komplicerad art, kan de anställdas 
fackliga företrädare ha behov av olika utredningar och expertsynpunkter, för att 
kunna bedöma arbetsgivarens verksamhet. I sådana situationer har arbetstagarnas 
fackliga företrädare rätt att anlita konsulter som ska stå till fackets förfogande så 
att dessa i sin tur kan företräda sina medlemmar på ett effektivare sätt. (Olauson & 
Holke 2001) 
 

3.3.4 Arbetsmiljölagen 
Syftet med arbetsmiljölagen är att styra arbetsmiljöutvecklingen åt rätt håll på en 
arbetsplats. Den är skriven för att trygga arbetstagarnas hälsa. Arbetsmiljölagen 
skapades första gången 1977 har sedan dess ändrats och förbättrats ett par gånger. 
För att läsaren av denna uppsats lättare och snabbare ska få en inblick i 
arbetsmiljölagens innehåll har vi valt att ge den i punktform här nedan: 
 

• Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att 
även uppnå en god arbetsmiljö. 

 
• Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 

den sociala samt tekniska utvecklingen på arbetsplatserna. 
 

• Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö. 

 
• Arbetsgivaren ska eftersträva att arbetet ger möjlighet till variation, social 

kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 
 

• Arbetsgivaren ska eftersträva att arbetsförhållandena ger möjlighet till 
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar. 

 
• Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att 

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
 

• Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. 
 

•  Arbetstagaren ska få möjligheten att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation och i förändrings- samt utvecklingsarbete som rör dennes 
eget arbete. Lindberg (2003) 
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3.4 Användarmedverkan 
Preece, et al. (1994) skriver att användarmedverkan kan förekomma under många 
namn när man har metoder som involverar användarna i designarbetet. Dessa 
metoder varierar främst i sina filosofier och på de sätt som de appliceras. 
Användarmedverkan eller som det ibland kallas den Skandinaviska modellen, är 
en modell som betonar det viktiga med att användarna av ett system är 
involverade i designen av systemet och har något att säga till om eftersom det är 
de som i slutändan ska använda systemet. �Den här starka ideologiska grunden 
återfinns i all användarmedverkan i Skandinavien.� (Preece, et al, 1994, s 375). 
Användarna medverkar genom att analysera de organisatoriska behoven och i 
planeringen av de �rätta� social och tekniska strukturerna så att de ska stödja både 
de individuella och de organisatoriska behoven. (Preece J, et al. 1994) 
 
Dix, et al, (1998) menar att ett av de största skälen till att användarna bör tillhöra 
utvecklingsteamet är att användaren är den enda som är expert på kontexten, det 
vill säga miljön och omgivningen som systemet ska verka i. En sådan kunskap 
måste involveras i utvecklingen om man ska lyckas med den, (Dix, et al 1998). 
Detta stämmer väl in med hur Fitzgerald, et al. (2002) ser på kontexten och 
användarna(se ovan).  
 
Andersen (1994 s 74) skriver i sina normer för systemutveckling �En erfaren 
systemutvecklare förstår hur viktig användarnas medverkan är inom 
systemutvecklingen�. Han förordar också att systemutvecklarna och användarna 
samarbetar genom hela systemutvecklingsprocessen, då detta ger det bästa 
resultatet när användarna ska involveras. 
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4 Empiri 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera den empiri som vi har införskaffat 
under arbetet med denna rapport. Först presenteras de organisationer där vi valt att 
göra intervjuerna och efter varje organisationspresentation kommer 
sammanfattningen av den intervju vi gjort där.  
 

4.1 LO 
LO (Landsortsorganisationen) är ett organiserat samarbete mellan 16 
medlemsförbund. Dessa förbund organiserar arbetare inom både den privata och 
offentliga sektorn. En facklig medlem tillhör en förbundsavdelning inom det 
område där arbetsplatsen ligger och givetvis också beroende av vilket yrke hon 
eller han har. LO-förbundens medlemmar arbetar tillexempel inom vården, i 
butiker och på restauranger, målare, bilmekaniker och livsmedelsarbetare och så 
vidare. LO:s centrala kansli ligger i Stockholm och är med sina 170 anställda en 
organisation för samordning, utredningsarbete och opinionsbildning. På LO:s 
kansli arbetar cirka 170 anställda till det tillkommer omkring 30 centralt anställda 
distriktsombudsmän. LO har samordningsansvar för en rad områden. 
Kollektivavtal, löner och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar samt 
internationell verksamhet, ungdomsverksamhet och jämställdhet är bara några av 
de områden LO-organisationen jobbar med. LO är också organiserat regionalt och 
lokalt genom 19 LO-distrikt och 258 LO-sektioner. De är ett samarbete mellan 
olika fackliga avdelningar som tillhör LO-förbunden i ett län eller i en kommun. 
Uppgifterna för denna regionala organisation är bland annat att organisera den 
facklig-politiska samverkan dessa har med det socialdemokratiska partiet, att 
bevaka och driva regionala frågor som har fackligt intresse som till exempel 
arbetsmarknadsfrågor och att ansvarar för ungdomsverksamhets och 
skolinformation. Den sista december 2002 hade LO:s medlemsförbund 
sammanlagt 1.918.800 medlemmar, varav 54 procent var män och 46 procent 
kvinnor. (www.lo.se) 
 

4.1.1 Sammanfattning av intervju med A. Rönnbäck LO  
Vi har intervjuat en av LO distriktets ombudsmän i Luleå Anita Rönnbäck. 
Rönnbäck har tjänstgjort som ombudsman allt sedan 1 juni, 1999.  
 
Enligt Rönnbäck har fackets arbetssätt ändrats i och med att 
informationsteknologin allt mer har kommit till användning. Hon ser också att 
facket har en stor uppgift att fylla i denna utveckling. Rönnbäck ser både för- och 
nackdelar i denna utveckling. De nackdelar som ses med införande av 
informationsteknologin innebär att medlemmarna är mer tvungna att följa med 
utvecklingen vilket kan innebära större stress för medarbetarna. Men trots det 
väger fördelarna betydligt tyngre i och med att införandet av ny 
informationsteknologi ger stora möjligheter. Rönnbäck påstår vidare i och med 
detta att till exempel kommunikationen mellan medlemmarna, arbetsgivarna och 
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politiker har förbättrats. För att underlätta förståelsen samt att medlemmarna ska 
lättare kunna anpassa sig till informationsteknologin har LO-facket skapat en IT-
skola. Via IT-skolan kan medlemmarna få utbildning inom olika IT-områden. 
 
Enligt Rönnbäck har facket möjligheter att påverka införandet av nya 
informationssystem. Då genom att facket tillämpar de olika lagar som finns på 
arbetsmarknaden. MBL tillämpas då det berör en förändring för medarbetarna på 
en arbetsplats. En förändring som berör medlemmarna ska MBL-förhandlas. 
Enligt Rönnbäck ska ett informationssystem vara så bra som möjligt för 
medlemmarna vilka ska använda systemet. Informationssystemet ska vara lätt att 
förstå, tillgänglig för alla, men framförallt användarvänligt. Rönnbäck säger 
vidare att risken för olyckor och stress hos medlemmarna ökar om det saknas 
tillräcklig utbildning hos användaren av ett informationssystem. Arbetsgivarna är 
pliktiga enligt lag att ge sina arbetstagare tillräckligt med utbildning, vidare säger 
Rönnbäck att det är också en skyldighet för arbetstagaren att ta del av den 
utbildning som ges när nya informationssystem införs. Dessa faktorer regleras i 
arbetsrättens bestämmelser i Arbetsmiljölagen.  
 
De som har största möjligheterna att se vilka problem som finns med 
informationssystemen är enligt Rönnbäck brukarna. Det är ju de som är proffs på 
det dom gör. Det är därför de som borde ha de största påverkansmöjligheterna 
både vid införandet av ett system och när systemet väl har införts. Rönnbäck 
tycker att de arbetsgivare som inte lyssnar på vad brukarna av ett system har att 
säga begår ett stort misstag.  
 
Sammanfattningsvis påpekade Rönnbäck att LO på central nivå tillsammans med 
de 16 fackförbunden kontinuerligt diskuterar och analyserar 
informationsteknologins utveckling och framtid på arbetsplatserna. Enligt 
Rönnbäck ser LO-facket då hur arbetsmarknaden är på väg samt vilka 
utbildningar deras medlemmar är i behov av. LO-facket diskuterar och försöker 
att påverka även politiker på läns- och riksdagsnivå samt direkt med företag som 
utvecklar informationssystem.  
 

4.2 SIF 
Sif (Svenska industritjänstemannaförbundet) är Sveriges största fackförbund för 
tjänstemän. De ca 360 000 medlemmar jobbar inom industri, bygg-, fastighets-, 
IT-, medie-, energi- och konsultbranscherna. Sifs centrala uppgift är att tillvarata 
medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen. Det 
innebär att Sif arbetar med bland annat löner och allmänna anställningsvillkor, 
arbetsmiljö, arbetstid, pension och försäkringar, jämställdhet, yrkesfrågor, karriär 
och kompetensutveckling, arbetsorganisation och industriutveckling. Sif finns 
idag på över tusen arbetsplatser och på mer än 5000 företag finns en Sif-klubb 
eller ett arbetsplatsombud. Sif har 20 lokala avdelningar, alltifrån Sif Syd med 
avdelningskontoret i Malmö till Sif Norrbotten med kontor i Luleå. 
Avdelningarna ger service till sina klubbar och medlemmar inom regionen. De 
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medlemmar som inte har någon klubb på arbetsplatsen ingår i Sif-avdelningens så 
kallade allmänna grupp eller allmänna klubb. (www.sif.se) 
 

4.2.1 Sammanfattning av intervju med Christer Ejderberg SIF 
Christer Ejderberg är regionchef för SIF Norrbotten. Ejderberg tycker inte att 
fackets grundkoncept har ändrats i och med att IT har blivit allt mer vanligt i 
arbetslivet och samhället. Han beskriver fackets grundkoncept som att alla 
anställda har ett gemensamt intresse i förhållande till arbetsgivarna. Detta 
gemensamma intresse går ut på att ta ut en så stor andel av produktionsresultatet 
som möjligt utan att för den delen äventyra företagets existens. Ett annat 
gemensamt intresse är att ha någorlunda trygga jobb, Ejderberg säger någorlunda 
därför att han tycker att det inte går att skapa beständiga jobb i ett öppet 
markandsekonomiskt samhälle, med någon sorts livstidsgaranti. Ejderberg trycker 
också på att det ska råda en god arbetsmiljö på arbetsplatserna och att han tycker 
att arbetsorganisation och arbetsmiljö hänger ihop. Arbetsorganisationen 
konstituerar så att säga arbetsmiljön. Därför måste man ha en arbetsorganisation 
som bygger på människors långsiktiga förmåga att utföra det arbete som ska 
utföras. Det finns i och med det ett gemensamt intresse från arbetstagare och 
arbetsgivare att man får en utveckling i sitt arbete. Detta innebär att man inte ska 
stagnera i sitt arbete utan hela tiden utvecklas med hjälp av kompetensutveckling. 
Detta har blivit speciellt viktigt tycker Ejderberg när utvecklingen i samhället går 
allt fortare och fortare. Man kan sammanfatta detta med att säga att de 
grundkoncept som facket jobbar med består av att få en rättvisfördelning av 
produktionsresultatet, skapa en god human och utvecklande arbetsmiljö eller 
arbetsorganisation.  
 
Ejderberg tycker att informationssystemen i förstahand är en produktionsteknik 
och därför i förstahand ändrar på hur vi styr processer, och ökar därför i första 
hand vår förmåga att styra olika processer, genom exempelvis automatisering och 
fjärstyrning. Han tycker vidare att IT-utvecklingen har snabbat på 
produktionsutvecklingen. Det blir allt kortare och kortare mellan 
produktgenerationerna genom att konstruktion, produktion och marknadsföring 
har kortats ner tidsmässigt. Detta har lett till att produktiviteten har ökat som en 
manifestation av teknikutvecklingen. Detta har i sin tur lett till att det blivit allt 
viktigare att poängtera betydelsen av människors utveckling. Det individuella 
behovet av kompetensutveckling har alltså ökat och det är ett behov som facket 
måste bevaka. Samtidigt tycker Ejderberg att detta fortfarande inte har ändrat på 
fackets grundkoncept utan snarare har gett ett starkare fokus till just kompetens 
frågorna och därmed också arbetsorganisations frågorna.  
 
Ett av de problem som Ejderberg ser med Informationssystem och IT-teknik faller 
inom arbetsmiljöproblematiken ett område som fått mer och mer fokus de senaste 
femton tjugo åren. Från början var arbetsmiljöproblemen i stor utsträckning 
relaterade till den fysiska arbetsmiljön, med problem som belastningsskador och 
förslitningsskador. Men i takt med att man lärt sig förstå varför dessa problem 
uppstått, har de försvunnit. Det som har kommit i stället är de mentala problemen 
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som är en direkt följ av att man har fått en allt mer teknifierad arbetsorganisation. 
De mentala problemen visar sig i form av utbrändhet eller som det egentligen ska 
heta utmatningsdepressioner. Dessa mentala problem uppstår i och med att 
människor utsätts för informationsstress, man utsätts helt enkelt för, för mycket 
information utan att få tillräckligt med tid för återhämtning. Detta kan vara svårt 
att komma ifrån i den informationsvärld vi lever, när man först utsätts för en 
massa information på jobbet för att sedan komma hemma och sätta sig framför sin 
egen dator och utsätta sig för ännu mer information. Ett till problem som också 
kan leda till utbrändhet är om man har otillräckligt med kunskaper om de 
informationssystem som man ska jobba med och speciellt då om detta påverkar 
ens förmåga att utföra sitt jobb.  Detta har fått till följd att tjänstemannasektorn 
som tidigare varit rätt så befriad från arbetsmiljöproblem har fått en uppsjö av 
dessa, och att sjuk talen har fått en explosionsartad utveckling sedan mitten på 90-
talet.  
 
En sak som man bör påpeka när det gäller facket och införandet av ny teknologi är 
att facket generellt sett inte är emot införandet av ny teknik, utan det handlar 
snarare om att hela tiden föröka spåna i vad den får för effekter, vad är bra med 
den, vad är dåligt och hur tar man hand om det dåliga. Det är ju nästan alltid så att 
införandet av nya teknologier leder till en produktivitetsökning, vilket i sig kan 
leda till en förbättrad situation för de anställda. Detta kan ses som den stora 
positiva utvecklingen med att införa ny teknik. 
 
En av de negativa effekterna som teknikutveckling har är att om man stoppar in en 
miljard i exempelvis nya informationssystem, så är tumregeln att detta får till följd 
att en procent av jobben i den regionen försvinner. Alltså har det en negativ 
påverkan på sysselsättningen på kortsikt. Men om man ser det på lång sikt så visar 
det på att de anställda inte behövdes där utan de kan göra en bättre insats någon 
annan stans. Detta är en omställningsproblematik med ett klassiskt 
nationalekonomiskt resonemang.  
 
Det facket kan göra för att påverka införandet av ny teknik faller under två lagar 
medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Där det finns regler för hur man ska 
gå till väga när man ska införa ny teknolog. När ett nytt system ska införas på en 
arbetsplats är alltid arbetsgivaren skyldig att primärförhandla om detta med 
representanter för de anställda. Detta innebär att de anställda ska var med och titta 
på förutsättningarna för tekniken. Det man tittar på är vilka problem som tekniken 
ska lösa, vilka effekter kan tekniken kunna tänkas få, vilken är den bästa tekniken 
för den här arbetsplatsen och vad får den för effekter på arbetsorganisationen. Hur 
detta går till beror väldigt mycket på relationerna till arbetsgivaren och dennes 
inställning till detta. Man bör också påpeka att det är väldigt svårt att se 
problemen som en ny teknik kan skapa innan man har infört den, eller att den eller 
den tekniken är bättre i det långa loppet.  
 
Det man gör om man ska utveckla ett exklusivt system för en process är att man i 
stort sett alltid skapar referensgrupper på den arbetsplatsen där facket eller facken 
medverkar på något sätt. Facket eller facken kan medverka i dessa grupper på 
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flera sätt och på flera nivåer. Det kan ske genom att facket medverkar direkt som 
en part, dessutom kan facket ha representanter med från den lokala fackliga 
organisationen även genom att de tekniker som medverkar vid utvecklandet av 
själva systemet är fackliga medlemmar. Detta medför att facket kan få 
överlappande intern information om vad det är som pågår. 
 
Något man generellt sett kan säga om införandet av ny teknik är att det i stort sett 
alltid leder till en ny organisation och att det där i stort sätt alltid blir en 
övertalighet. Vid en omorganisation är det också naturligt att de som blir kvar får 
nya roller i förhållande till varandra och omvärlden. Att detta sedan kan leda till 
maktförändringar är helt naturligt och inte ett problem.  Det är också så att IT-
utvecklingen har bidragit till att många traditionella tjänster inom 
tjänstemannasektorn har automatiserats eller rationaliserats bort och därför inte 
behövs längre.  
 
Facket jobbar också med att påverka teknikutvecklingen på en högre nivå. Detta 
görs genom att man årligen avsätter pengar till forskning inom olika områden som 
har med teknikutvecklingen att göra. Denna forskning kan tillexempel vara sådan 
forskning som tittar på hur god teknik ska se ut för att vara användarvänlig. Man 
hoppas också att man genom att göra detta kunna påverka de normer och 
värderingar som finns.  
 
De krav facket tycker att man kan ställa på ett informationssystem är att det ska 
var användarvänligt, det vill säga att systemet ska vara uppbyggt på ett för 
människan logiskt och bra sätt. Ett system ska vara överskådligt och ha en tydlig 
sökstruktur/navigation detta för att undvika att användarna hamnar i situationer av 
stress och irritation som i sig kan leda till ohälsa.  
 
En av de konsekvenser informationssystemen har fått på fackets sätt att jobba är 
att man mer och mer har börjat se medlemmen i kollektivet i stället för att betrakta 
medlemmen som en del av kollektivet. Man har också märkt att 
informationssystemen har fått inverkningar på hur dagens organisationer ser ut. I 
och med att i stort sett all information har blivit mer lättillgänglig har 
organisationsstrukturerna plattats ut och varje individ har fått en större insikt i 
organisationen och informationen som finns runtomkring detta. Den nya tekniken 
har också lett till att individens arbetssätt har ändrats. Idag jobbar man närmare 
kunden och fått ett större inflytande men också ett större ansvar för det arbete som 
man utför i kollektivet. Om detta är bra eller dåligt kan Ejderberg dock inte svar 
på utan han konstaterar bra att det är så det är. 
 
När man ska investera i ett nytt informationssystem i en organisation så är det 
ganska så lätt att se vilka investeringar som kommer att krävas för att införskaffa 
detta. Det blir genast diffusare när man ska se vilka investeringar det gräver ifråga 
om utbildning för personalen. Ett krav som facket har är att om man inför ett nytt 
system så ska de som ska jobba med systemet få tillräckligt med utbildning för att 
klara av sina arbetsuppgifter. Men det är inte ett krav som facket tycker att de 
lyckats få fram och det kan bero på att det inte har ännu gått att lagstifta kravet. 
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Man ska också ha i åtanke att det inte är alla som vill utbilda sig. Ejderberg tycker 
inte heller att alla företag har insett att om man ska utnyttja ett system fullt ut så 
måste man också utbilda personalen för att klara av detta. Ett problem som kanske 
skulle kunna lösas om leverantörerna av systemen var duktigare på att informera 
om vilka kunskaper och utbildningar som krävs för att man ska kunna utnyttja 
deras system fullt ut.  Det ligger också på individens ansvar att hänga med i 
utvecklingen och att uppdatera sina kunskaper.  
 
Ejderberg avslutade intervjun med att belysa fackets sätt att arbeta. Facket agerar i 
efterhand det vill säga reaktivt så att om ett nytt informationssystem införs i en 
verksamhet, då är det oftast när systemet har tagits i bruk som kraven på 
förändringar kan komma tillstånd. 
 

4.3 SKTF 
SKTF (Svenska kommunaltjänstemannaförbundet) är ett fackförbund för 
offentligt och privatanställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting 
eller kyrka. De har i dagsläget cirka 180 000 medlemmar som är verksamma inom 
över 200 yrkesgrupper, och SKTF har därför delat upp verksamheten i 20 
verksamhetsområden för att kunna ta vara på medlemmarnas intressen. SKTF har 
sju regional kontor runt om i Sverige med personal föra att kunna ge stöd och 
service till avdelningarna, klubbarna och medlemmarna. Det regionalkontoret som 
finns i Luleå har Norrbottens och Västerbottens län som verksamhetsområden, 
regionalkontoret har cirka 12000 medlemmar utsprida på 23 lokalavdelningar 
samt ett antal sektioner och klubbar. Regionalkontorets uppgift är bland annat att 
arbeta med fackliga utbildningar, yrkesaktiviteter, förhandlingsstöd och 
rådgivning. Det finns också ett resurscenter i Stockholm som förhandlar och 
bevakar frågor som har ett nationellt intresse. Resurscentret driver också 
utvecklingsfrågor och central opinionsbildning. SKTF:s uppgift är att på bästa sätt 
främja medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Detta görs genom 
att man med olika medel försöker påverka arbetsgivarna. (www.sktf.se) 
 

4.3.1 Sammanfattning av intervju med Eva Nordmark SKTF 
Eva Nordmark är regionchef på SKTF i både Norr- och Västerbottens län. Enligt 
Nordmark så organiserar SKTF alla kommuner, landsting, kyrkor samt 
arbetsplatser i form av privata behandlingshem och folkhögskolor.  
 
Enligt Nordmark handlade fackets tidigare roll historiskt väldigt mycket om att 
förhandla och vara motpart på arbetsmarknaden gentemot arbetsgivarna. I och 
med att vi går mer och mer in i ett IT-samhälle har fackets roll i den frågan 
ändrats. Genom att det idag inom Facket talas om samverkan som ett ledord, där 
facket idag har insett större vinnig genom att försöka var en medarbetare på 
arbetsmarknaden och därigenom bidra med tankar synpunkter och erfarenheter. 
Enligt Nordmark handlar det idag inom facket att samverka med arbetsgivaren 
och att ingå i olika arbetsgrupper som tar fram system, för att kunna påverka hur 
det ska se ut och andvändas av sina medlemmar. 
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Nordmark anser att arbetssättet har ändrats i och med att ny teknik har underlättat 
kommunikationen mellan medlemmarna och facket där facket snabbare kan få 
fram åsikter utav sina medlemmar i olika frågor. Vidare har kommunikationen 
mellan facket och arbetsgivarna underlättats en del när det gäller kommunikation 
som inte kräver en dialog eller förhandling. I detta avseende har inte arbetssättet 
ändrats i och med införande av nya tekniker, utan sker nog på samma sätt som 
förut att man träffas, samverkar har möten och förhandlar. Men när det gäller 
frågor som inte kräver fysisk kontakt har nog arbetssättet ändrats enligt 
Nordmark. 
 
Enligt respondenten är fördelarna med mer IT basering att kommunikationen har 
blivit enklare och snabbare. Nordmark tar som exempel och beskriver hur 
situationen inför en avtalsförhandling ser ut, då ett nytt avtal mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren ska tecknas. Då är IT ett bra verktyg som underlättar 
kommunikationen med medlemmarna och att även arbetsgivarna kommunicerar 
då via IT med sina representanter.  
 
Enligt Nordmark finns det nackdelar med utvecklandet eller införande av 
informationssystem utifrån arbetsmiljöaspekten. I och med att ohälsotalen inom 
den offentliga sektorn har stigit upp i skyarna och en bidragande orsak till detta är 
informationssystemens ökade användning. Det är alltifrån nya 
dokumenthanteringssystem, nya telefonisystem med flera som innebär ökad stress 
bland medlemmarna i och med att dessa system har inneburit ett nytt sätt att både 
kommunicera och hantera det dagliga arbetet för medlemmarna. Ytterligare 
nackdelar enligt Nordmark är att kraven har ökat på medlemmarna idag av vad vi 
förväntas kunna ta in utifrån ny information. Tittar man vidare på medlemmar 
som arbetar inom den kommunala sektorn eller landsting så är arbetsbelastningen 
hög, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med utrymme att hinna med att 
lära sig och hänga med när nya informationssystem införs och ska tas i bruk. 
Samtidigt är det lätt att medlemmar som inte orkat eller hunnit med att utbilda sig 
för att hantera nya tekniker som tagits i bruk, riskerar snabbt att hamna utanför 
och inte ha kvar sina gamla arbetsuppgifter.  
 
Enligt Nordmark är utbildning en förutsättning för att arbetsgivarna ska kunna 
kräva att arbetstagarna ska hantera det nya informationssystemet. Facket driver 
idag hårt att kompetensutvecklingen ska finnas med och att utbildningar ska ges 
på arbetsplatserna. Vidare finns det ingen rättslig lag som direkt reglerar kravet på 
kompetensutveckling på arbetsplatserna. Däremot påpekar Nordmark att facket är 
väldigt noga att se till att skriva in kraven på kompetensutveckling som en viktig 
del när avtalen mellan arbetstagarna och arbetsgivarna tecknas.  
 
Enligt Nordmark utses fackliga representanter som är kunnig i det område där det 
ska införas något nytt på arbetsplatsen. Det är viktigt att medlemmarna förstår 
varför det är viktigt att införa ett nytt informationssystem, samt att medlemmarna 
kommer att kunna hantera det nya systemet.  
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Enligt den intervjuade ser facket idag en koppling mellan samhällets ohälsotal och 
en ökad användning av informationssystem på arbetsplatserna. I och med att 
regeringen under de senaste åren har gjort en mängd nedskärningar inom den 
offentliga sektorn och då istället ersatt ny informationssystem. Detta har inneburit 
att medlemmarna har fått ett ökat ansvar där man idag ska kunna hantera mer 
information har man i en större utsträckning satsat på att införa 
informationssystem. Facket har det senaste året presenterat flera rapporter till 
regeringen som pekar på just detta. Inte då direkt informationssystemen i sig utan 
man har insett att tiden inte räcker till för att ta in de kunskaper som behövs för att 
kunna hantera de nya systemen. Vidare påpekar Nordmark att facket har sett att 
det finns en övertro på användandet av informationssystemen i samhället. För 
vissa yrkesgrupper inom den offentliga sektorn har administratörerna helt tagits 
bort i tron att informationssystemen ska vara så pass till hjälp att de som jobbar 
inom den yrkesgruppen ska kunna sköta sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt 
som dessa i sin tur ska se till administrationsuppgifterna runtomkring 
verksamhetens huvuduppgifter sköts. Enligt den intervjuade finns det exempel på 
hur man i två olika kommuner har haft en för stor tro på att informationssystemen 
ska kunna ersätta människor. Men facket har åstadkommit bevis genom att ta fram 
faktaunderlag för att sen diskutera fram sina önskemål med arbetsgivarna. 
Arbetsgivarna insåg senare att informationssystemen inte kunde uppfylla de 
personer som avskedades och återanställde de flesta av dem igen. Vidare säger 
hon att det är viktigt att facket reagerar snabbt om ett informationssystem inte 
uppfyller kraven, med tanke på att det lätt uppstår oro och stress bland 
medlemmarna samt att ohälsotalen inom den offentliga sektorn är alldeles för hög 
och har snart nått smärttröskeln.   
 
Enligt respondenten finns det situationer då facket går in och påverkar 
utvecklingen eller införandet av ett informationssystem. �Det kan vara enskilda 
medlemmar som ställer krav på förbättring, men det kan även vara medlemmar 
som ger information till sina fackliga företrädare om att nu måste vi göra något åt 
felet och facket tar i sin tur upp detta med arbetsgivaren och diskuterar dessa 
frågor.� När det för facket gäller att påverka om ett informationssystem inte är 
tillfredställande, då är opinionsbildningen ett sätt. Då diskuterar facket med de 
politiker som är högst ansvariga inom branschen. Vidare säger hon att när det 
gäller mer avancerade frågeställningar som ska diskuteras då kontaktar man 
experter inom ett specifikt område, som kan förklara mer om ett system. 
Arbetsmiljölagens regler är väldigt tydlig när det gäller nymodigheter på 
arbetsplatserna och tillämpas alltid i sådana situationer.  Enligt Nordmark finns 
det lagen om medbestämmande (MBL) som är väldigt central när det rör sig om 
förändringar på arbetsplatsen. MBL reglerar för det första att när en större 
förändring på en arbetsplats kommer att tas upp i diskussion, då ska detta 
tillkännages åt medlemmarna på arbetsplatsen, samt den reglerar att facket har rätt 
att vara part vid en större förändring. Arbetsgivaren har inte rätt att ensamt 
bestämma om en större förändring utan facket ska vara en naturlig samtalspartner 
eller förhandlingspartner i det avseendet.  
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Enligt Nordmark kan man tydligt se ett samband mellan organisationsförändringar 
och införande av nya informationssystem. Inom den offentliga sektorn finns det 
exempel, då arbetsgivarna har infört nya informationssystem och fackets 
medlemmar har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.  
 
Det negativa med införande av nya informationssystem inom den offentliga 
sektorn är för det första att arbetsgivarna kan ha en övertro i vad ett 
informationssystem ska klara av att hantera. Vidare påpekar hon att det är skillnad 
på branscher att man bör tänka på att kommen inte är en bransch som tillverkar 
produkter utan ska upprätthålla kvalité och service. Till sist påpekar den 
intervjuade att när det ständigt kommer nya tekniker eller informationssystem och 
ett antal medlemmar kan ha svårt att ta till sig detta, är det lätt att oro och stress 
ökar. Alla dessa synpunkter bidrar till ohälsa bland medlemmarna och det är 
sådana saker som facket enligt Nordmark vill påverka till det bättre på 
arbetsplatserna. 
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5 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel ska vi koppla samman empirin med den teoretiska referensramen, 
genom vår analys, samt att vi för en diskussion runt det vi tar upp. Vi har delat in 
denna analys och diskussion under fyra huvud rubriker fackets roll då och nu, 
fördelar och nackdelar, påverkan och när, med vad, hur. Dessa rubriker 
(grupperingar) samt de under rubriker vi använder oss av i detta kapitel har 
samtliga vuxit fram under vårt arbete med det material som ligger till grund för 
analysen (se 2.4).  
 

5.1 Fackets roll då och nu 
Fackets grundvärderingar innebär att facket utgör en kollektiv protest, där fackligt 
medlemskap utgör en möjlighet att kollektivt få inflytande över organisationen så 
att en negativ situation förbättras. (Hellgren & Sverke 2002) Enligt Nordmark 
handlade fackets roll historiskt tillbaka mer om att förhandla och vara motpart på 
arbetsmarknaden gentemot arbetsgivarna. Enligt (Bansler 1990) var 
fackföreningsrörelsen under tiden efter andra världskriget positiv inställd till 
effektiviseringar och teknisk utveckling, eftersom det ständigt ledde till stigande 
materiell standard. Men i slutet av 60-talet ändrades fackföreningarnas positiva 
inställning till effektiviseringar och ny teknik. Fackförbunden började kritisera 
utvecklingens konsekvenser, och påpekade att arbetsgivarna och arbetstagarna 
inte helt och hållet har samma intressen för den tekniska utvecklingen. Förbunden 
kritiserade bland annat att arbetsgivarna använder datatekniken för att stärka sin 
makt i företaget och för att skaffa sig en ännu hårdare kontroll och effektivare 
utnyttjande av sina anställda. Tittar vi då på hur fackets roll ser ut idag när den 
nya tekniken eller informationssystemen används i betydligt större omfång än 
tidigare. Enligt respondent Nordmark har fackets roll ändrats i och med att vi går 
mer och mer in i ett IT-samhälle. Både Rönnbäck och Nordmark poängterade att 
facket idag samverkar på arbetsplatserna tillsammans med arbetsgivarna. Enligt 
Nordmark handlar det idag inom facket att samverka med arbetsgivaren och ingå i 
olika arbetsgrupper som tar fram nya informationssystem, för att på så sätt lättare 
kunna påverka systemutvecklingen av ett informationssystem. Däremot ser 
Ejdeberg trots att fackets roll idag har ändrats i jämförelse med tidigare att dess 
grundvärderingar är densamma. Ejderberg påpekar att det gemensamma intresset 
för arbetstagarna fortfarande i förhållande till arbetsgivarna fortfarande går ut på 
att ta ut en så stor andel av produktionsresultaten som möjligt utan att för den 
delen äventyra företagens existens. 
 
Vi ser att fackets roll på arbetsmarknaden har ändrats när det gäller att försöka 
påverka arbetsutvecklingen. Genom att fackets roll historiskt sett handlade 
betydligt mer om att förhandla och vara en motpart medan facket idag ser 
arbetsgivaren mer som en samverkanspartner. Vi kan se orsaker till att parterna 
idag samarbetar mer istället för att helt jobba emot varandra som förr. Därför att 
idag används lagarna på arbetsplatserna betydligt mer än på 70-talet, samt enligt 
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(Iseskog 1997) har lagarna ändrats ett flertal gånger så att de idag är mer 
utformade för att kunna användas på ett bättre sätt än tidigare. Vi kan också se att 
idag tas det förgivet att det finns lagar som reglerar arbetsförhållanden vilket inte 
togs på så stort allvar tidigare. Men samtidigt ser vi att fackets grundkoncept inte 
har ändrats i det avseende när det gäller kraven från facket på fördelningen av 
produktionsresultaten. Genom att vi tror att skulle inte fackets grundkoncept 
innebära kraven på rättvisfördelning som fortfarande är den samma idag som förr 
då skulle fackets roll på arbetsmarknaden försvinna. 
 

5.2 Fördelar och nackdelar  
Varför tar vi upp fördelar och nackdelar med IT-utvecklingen ur ett fackligt 
perspektiv, när syftet med det här arbetet är att se om och hur facket kan påverka 
införandet/utvecklingen av informationssystem? Anledningen till att vi gör det är 
att vi vill visa på fackets syn på IT och de konsekvenser den har fått eller kan få 
för facket. Denna syn tolkar vi sedan som en av de faktorer som ligger till grund 
för hur och om facket påverkar införandet och/eller utvecklingen av 
informationssystem.  
 
Innan vi tar upp fördelar och nackdelar ska vi nämna att respondenterna generellt 
sett inte ser facket som någon motståndare till införandet av ny teknik. Det är 
snarare så att de ser det som en naturlig utveckling som måste finnas med om 
företagen ska kunna överleva på den fria markanden.  
 
Alla tre respondenterna ser både fördelar och nackdelar med att IT blir allt 
vanligare i dagens samhälle. Samtliga respondenter tycker att förmågan att 
kommunicera har ökat och förbättrats i och med den ökade användningen av IT. 
De ser också stora möjligheter i IT-utvecklingen, som kan leda till en förbättrad 
situation för deras medlemmar.  
 
De största nackdelarna med IT-utvecklingen som respondenterna ser är att den 
kan leda eller har lett till ökad stress och att den har lett till ökade krav på 
medlemmarna. Alla respondenter är överens om att kravet på att hänga med i 
utvecklingen genom till exempel utbildning är en av faktorerna som kan leda till 
stress. Ejderberg och Nordmark ser dessutom att den ökade 
informationssystemsanvändningen har lett till att ohälsotalen har ökat, och att det 
är IT-utvecklingen som ligger bakom denna ökning.  Ejderberg och Nordmark har 
dock lite olika syn på hur den ökade användningen av informationssystem har lett 
till att ohälsotalen ökat. Att de har olika syn på detta tror vi beror på att 
medlemmarna i deras respektive fackförbund använder sig av informationssystem 
på olika sätt. Nordmark säger att den ökade användningen av informationssystem 
indirekt har lett till en ökad stress och därigenom lett till ökade ohälsotal. 
Ejderberg säger däremot att det är informationssystemen i sig som har lett till de 
ökade ohälsotalen. Deras teori om att införandet av ny teknik har lett till ökade 
ohälsotal finns det också stöd för i det Bansler (1990) skriver. Detta då också 
Bansler tar upp de samband som finns mellan införandet av ny teknik och en 
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ökning av ohälsotalen. Bansler skriver bland annat om hur ett ökat 
teknikanvändande historiskt sett har lett till ökade ohälsotal. 
 
En annan negativ faktor som den ökade användningen av informationssystem har 
lett till och som alla våra respondenter tar upp är att alla inte kan eller vill hänga 
med i den utvecklingstakt som denna indirekt har lett till. Att man inte vill eller 
kan hänga med i den utvecklingstakt som detta har lett till kan bero på flera 
orsaker, några faktorer som respondenterna tar upp är att medlemmarna helt 
enkelt inte vill lära sig nåt nytt, det kan också bero på att man som användare av 
ett informationssystem inte har fått någon utbildning eller för dålig utbildning, det 
kan också bero på att arbetstagarna på grund av den höga arbetsbelastningen som 
råder inte får tillräckligt med utrymme att lära sig eller hänga med, det kan också 
bero på att arbetstagaren inte klarar av att tillgodogöra sig eller bearbeta den 
information som den nya tekniken tillhandahåller, eller så kan det helt enkelt bero 
på att medlemmen i fråga inte har de förutsättningarna som krävs för att kunna 
lära sig han tera de nya informationssystemen. Att man som arbetstagare inte 
klarar av de krav som ställs på en kan enligt respondenterna få förödande 
konsekvenser för arbetstagaren då detta i värsta fall kan leda till att man får 
sparken.  
 
Den sista negativa faktorn som vi tänker ta upp här och som våra respondenter har 
tagit upp är informationssystemens påverkan på sysselsättningen. Alla tre 
respondenterna har i någon form påpekat att införandet av informationssystem 
påverkar graden av sysselsättning. Nordmark säger att flera tjänster inom den 
offentliga sektorn har ersatts av informationssystem, hon ger också några 
exempel. Nordmark vill också påpeka att vissa arbetsgivare har en övertro på hur 
många arbetstagare ett informationssystem kan ersätta. Ejderberg ser en direkt 
koppling mellan satsningar i nya informationssystem och nedskärningar av 
arbetskraften. Han tar upp en tumregel som säger att om man satsar en miljard i 
nya informationssystem försvinner en procent av jobben i den regionen. Att det 
finns kopplingar mellan införandet av ny teknik och färre arbetstillfällen finns det 
också stöd för i det Bansler (1990) skriver, detta då också han ser kopplingar 
mellan införandet av ny teknik och färre arbetstillfällen.  
 
Varför ligger då dessa negativa faktorer till grund för hur facket agerar i sitt 
förhållande till informationssystemen? Jo som vi som vi ser det så är fackets 
uppgifter att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsmarkanden. Därför 
ligger det i fackets intresse att se till så att medlemmarna får ut så mycket positivt 
som möjligt av teknikutvecklingen samtidigt som facket försöker eliminera så 
många problem som möjligt. Detta skulle innebära att facket inte bara kan se till 
de negativa konsekvenserna av införandet och utvecklingen av nya 
informationssystem utan man måste också väga detta mot de positiva effekter som 
detta kan få. Därför ligger det i fackets intresse att försöka påverka de negativa 
effekterna av införandet av informationssystem i så stor grad som möjligt. Att det 
är på det viset finner vi stöd för i det Bansler (1990) har skrivit om fackets 
inställning till ny teknik men även i det Hellgren & Sverke (2002) skriver om 
fackets roll. Bansler (1990) skriver bland annat att målet för den fackligt politiska 
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traditionen är att öka de anställdas inflytande över sin arbetssituation. Hellgren & 
Sverke (2002) skriver att facket som kollektiv kan användas för att få inflytande 
över en organisation, så att en negativ situation förbättras. Det är också för att 
stödja facket i dessa stävanden som MBL och arbetsmiljölagen tillkommit.  
 

5.3 Påverkan 
Enligt respondenterna kan facket påverka informationssystemen på flera sätt. Här 
kommer vi att ta upp de sätt som våra respondenter nämnt, vi har valt att göra 
detta genom att dela in påverkanssätten under tre olika rubriker förhandlingar, 
opinionsbildning och medlemmarna och användarmedverkan.  
 

5.3.1 Förhandlingar  
Det mest konkreta sättet som de nämner är förhandlingar. Dessa förhandlingar ska 
enligt respondenterna äga rum så fort ett informationssystem ska införas. 
Förhandlingarna ska ske i samverkan med arbetsgivaren och de lagar som facket 
stödjer sig på vid dessa förhandlingar är bland annat MBL och arbetsmiljölagen. 
Det syftet facket har med dessa förhandlingar är att försöka eliminera så många 
problem som möjligt för sina medlemmar som kan uppstå i samband införandet av 
informationssystemet, samt att på ett så bra sätt som möjligt försöka tillgodose 
medlemmarnas behov i samband med de förändringar som sker i verksamheten. 
Att förhandlingar är ett av fackets mer konkreta sätt att påverka arbetstagarnas 
situation framgår tydligt i det Bansler (1990) skriver om hur facket agerar, men 
också det Hellgren & Sverke (2002) skriver om fackets roll stödjer detta.  
 
Som vi ser det sker dessa förhandlingar oftast i samband med att arbetsgivaren vill 
införa ett nytt informationssystem, därför skulle resultatet av dessa framförallt 
påverka en systemutveckling i analysfasen och då framförallt den 
kravspecifikation som är resultatet av en sådan. Men vi ser också att de krav som 
en förhandling mellan facket och arbetsgivaren resulterar i kan komma att påverka 
de efterföljande faserna indirekt, genom att kraven i kravspecifikationen påverkar 
hur det fortsatta arbetet med ett informationssystem kommer att se ut. I de fall där 
det sker en förändring i arbetstagarens situation vid avvecklingen av ett 
informationssystem kan facket även där förhandla och då påverka avvecklingen 
av informationssystemet. Detta eftersom arbetsmiljölagen tar upp arbetstagarens 
rättigheter att få möjligheten att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation och i förändrings- samt utvecklingsarbete som rör dennes eget 
arbete. 
 

5.3.2 Opinionsbildning  
Den andra påverkansformen som facket har tillhands och som alla våra 
respondenter nämner är opinionsbildning. Alla våra respondenter nämner någon 
form av opinionsbildning som ett sätt att påverka informationssystemens 
utveckling, införande och/eller användning. Den opinionsform som alla 
respondenter nämner är att ett eller flera fackförbund går samman för att påverka 
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politiker på olika nivåer. Facket försöker även påverka arbetsgivarna direkt 
genom att bilda opinion i olika frågor som direkt och indirekt rör 
informationssystemen. Ejderberg påpekar även att facket årligen av sätter pengar 
för forskning inom olika områden, han säger att det till exempel kan vara sådan 
forskning som tittar på hur god teknik ska se ut för att vara användarvänlig. 
Ejderberg säger även att man hoppas kunna påverka de normer och värderingar 
som finns genom att avsätta pengar för forskning. Nordmark säger att samverkan 
har blivit ett ledord för facket och att man genom samverkan med arbetsgivare 
och att ingå i olika arbetsgrupper hoppas kunna påverka informationssystemen 
och hur dessa används av medlemmarna. Att de olika respondenterna har lite olika 
syn på hur de ska bilda opinion och vad de gör för att åstadkomma opinionen, 
tolkar vi återigen som att det beror på att de fack respondenterna tillhör har olika 
kategorier av medlemmar och dessa medlemmars behov ser olika ut. Att 
fackföreningar bildar opinion för att påverka sin omgivning finner vi också stöd 
för när Hellgren & Sverke (2002) beskriver fackets roll som en form av kollektiv 
protest som arbetsgivarna är pressade att lyssna till.   
 
Fitzgeral, et al. (2002) skriver om hur viktigt det är för en systemutvecklare att 
känna till den utvecklingskontext han/hon jobbar i och emot, för att 
systemutvecklaren ska lyckas med sitt arbete. De skriver att en detaljerad 
förståelse för denna utvecklingskontext är grunden för att varje 
informationssystemsutveckling ska lyckas. Utvecklingskontexten kan enligt 
Fitzgeral, et al. (2002) bestå av en organisations kulturella normer och 
värderingar, dessa normer och värderingar blir då avgörande för vad som är 
möjligt att genomföra inom denna organisationskultur. Andersen (1994) skriver 
också om hur viktigt det är att ta den yttre påverkan (kontexten) i beaktning för att 
en informationssystemsutveckling ska lyckas. Det är i denna kontext eller om man 
så vill som en yttre påverkan som vi ser fackets möjlighet att påverka 
informationssystemsutvecklingen genom opinionsbildning.  
 

5.3.3 Medlemmarna 
Alla våra respondenter har på något sätt sett sina medlemmar som en tillgång eller 
som ett sätt att påverka vid införandet/utvecklingen av informationssystem. 
Respondenterna ser medlemmarna, som finns på den arbetsplats där 
informationssystemet ska införas som en stor källa till information om hur ett 
informationssystem ska fungera och som en källa för information om vad det kan 
vara för problem med informationssystemet och de krav som de som användare 
kan ställa på ett informationssystem för att det ska vara användarvänligt.  
Rönnbäck säger att det är brukarna som är proffsen på det dom gör och det borde 
därför vara de som ska ha den största påverkansmöjligheten. Ejderberg menar på 
att om det ska utvecklas ett informationssystem exklusivt för en arbetsplats så 
skapas det i stort sett alltid referensgrupper på den arbetsplatsen och i dessa 
referensgrupper medverkar facket enligt Ejderberg på flera nivåer. Det kan vara 
som en direkt part eller genom representanter från den lokala fackliga 
organisationen, men det är ofta också så att de tekniker/utvecklare som jobbar 
med själva utvecklingen av informationssystemet är medlemmar i facket. 
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Ejderberg menar på att detta får tillföljd att facket kan få en överlappande intern 
information om vad som pågår vid informationssystemutvecklingen. Enligt 
Nordmark har samverkan blivit ett nytt ledord inom facket i och med den IT-
utveckling som har ägt rum i samhället. Facket samverkar med arbetsgivarna för 
att kunna påverka hur ett informationssystem ska se ut och användas och facket 
kan på det sättet få fram sina synpunkter och tankar samt att de kan bidra med den 
erfarenhet de har.  
 
Det våra representanter säger här tycker vi stämmer bra överens med hur vi ser på 
användarmedverkan. Preece, et al. (1994) skriver att användarmedverkan eller det 
som i bland kallas den skandinaviska modellen betonar det viktiga med att 
slutanvändarna av ett informationssystem involveras vid designen av detsamma, 
detta för att det ändå är de som i slutändan ska använda informationssystemet. 
Preece, et al. (1994) skriver också att det är viktigt att användarna medverkar vid 
en informationssystemutveckling så att systemutvecklarna får med de �rätta� 
sociala och tekniska strukturerna, detta så att informationssystemet i slutändan ska 
stödja både de individuella och de organisatoriska behoven. Vi håller också med 
våra respondenter när de talar om hur viktiga användarna är och hur viktigt det är 
med samverkan och att bilda så kallade referensgrupper för att få med deras 
åsikter vid utvecklingen av informationssystem. Att det är så finner vi också stöd 
för i våra teorier, Dix, et al, (1998) menar på att användarna är den största 
informationskällan till kontexten det vill säga den miljö och omgivning inom 
vilken systemutveckling äger rum, för systemutvecklarna, och hur viktig det är att 
förstå kontexten har vi redan diskuterat under rubriken 5.3.3 (se ovan). Andersen 
(1994) skriver också om hur viktigt det är för systemutvecklarna och användarna 
att samarbeta under hela systemutvecklingen, detta för att systemutvecklingen ska 
uppnå ett så bra resultat som möjligt.  
 

5.4  Med vad, när, hur sker påverkan 
I och med att kritiken mot den tekniska utvecklingen och arbetsmiljöförhållandena 
växte kunde fackföreningsrörelsen få tillstånd en skärpt lagstiftning på 
arbetsmarknaden, vars syfte var att försöka få kontroll på 
arbetsmiljöförhållandena. (Bansler 1990). Medbestämmandelagen som då tillkom 
reglerar de förpliktelser som arbetsgivaren har gentemot facket och de rättigheter 
facket har gentemot arbetsgivaren. (Iseskog 1997). Även arbetsmiljölagen tillkom 
under samma period, Arbetsmiljölagens syfte är att styra arbetsmiljöutvecklingen 
åt rätt håll på en arbetsplats. Den är skriven för att trygga arbetarnas hälsa. 
(Lindberg 2003) Enligt respondenterna tillämpas MBL då det berör en förändring 
på arbetsplatserna. Det som också reglerar arbetsförhållandena på arbetsplatserna 
är förutom Arbetsmiljölagen och MBL, avtalet mellan arbetsgivaren och facket. 
Avtalet i sig har inga verkningar men dess innebörd som arbetsgivarna och facket 
har avtalsförhandlat fram har verkningar på arbetsplatsen (Iseskog 1997). 
Respondent Nordmark betonade att arbetsgivaren inte har rätt att ensamt 
bestämma om en större förändring på en arbetsplats, utan facket ska vara en 
naturlig samtalspartner eller förhandlingspartner. När det gäller Arbetsmiljölagen 
betonade både Nordmark och Rönnbäck att dess innehåll är väldigt tydlig när det 
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gäller införandet av nymodigheter som ett nytt informationssystem på en 
arbetsplats och tillämpas alltid i sådana situationer. När det gäller 
kompetensutveckling betonade Ejdeberg att det inte finns någon lag som gör 
arbetsgivarna skyldiga att kompetensutveckla sin personal. Men enligt Nordmark 
är facket väldigt noga vid avtalsförhandlingarna, för att försöka få in kraven på 
kompetensutvecklingen. Vi ser då att kraven på kompetensutvecklingen är 
indirekt lagstadgat om facket får in det i avtalet mellan arbetsgivaren. Att då bryta 
mot ett sådant avtal kan få allvarliga följder. 
 
När en verksamhet eller ett företag vill införa ett nytt informationssystem, då är 
det vanligt inom systemutvecklingen att systemutvecklaren använder sig av en 
systemutvecklingsmodell, som ska vara till hjälp under utvecklingen. En allmänt 
känd systemutvecklingsmodell bland systemutvecklare är Livscykelmodellen som 
innehåller 7 olika faser. För att vi ska kunna analysera och diskutera fackets roll 
och hålla oss till vårt syfte, behövs inte alla faser tas upp. Utan de faser som blir 
aktuella är faserna: förändringsanalys, analys, utformning, implementering och 
förvaltning/drift. Enligt (Andersen 1994) är de två första faserna 
förändringsanalys- och analysfasen som ska resultera i en kravspecifikation. En 
kravspecifikation är ett samlingsdokument för de krav som de blivande 
användarna av ett system kräver. Nästa fas innebär utformningsfasen, här tas det 
fram vilka tekniska lösningar som ska användas för att bemöta användarnas 
kravspecifikation. Fasen som följer efter utformning innebär 
implementeringsfasen, här ska det nya informationssystemet införas hos 
användarna. Sista fasen vi behöver ta upp för att vi ska kunna ge en tydlig analys 
och diskutera fackets roll är förvaltning/drift, här följs informationssystemet upp, 
allt för att systemet ska fungera så bra som möjligt.  
 
Om vi då återgår till det respondenterna säger så poängterade alla att när det gäller 
införandet av ett nytt informationssystem då innebär det att arbetsgivaren ska ge 
information om införandet till sina arbetstagare. Enligt Nordmark är arbetsgivaren 
skyldig att primärförhandla om ett eventuellt införande av ett nytt 
informationssystem med representanter för de anställda. Ejdeberg poängterade att 
när förhandling sker ska de anställda eller de som ska använda systemet få 
medverka och titta på vilka förutsättningar det finns med den nya tekniken. 
Respondent Ejdeberg poängterade då att man tittar på vilka problem som tekniken 
ska lösa, vilka effekter kan systemet kunna tänkas få samt att de fackliga 
representanterna undersöker vilka effekter kommer att uppstå på 
arbetsorganisationen. Går vi då tillbaka till de två första faserna i 
Livscykelmodellen det vill säga faserna förändringsanalys och analys, ser vi att 
arbetsgivaren är tvungen enligt MBL att ta kontakt med representanter för facket 
eller något fackombud, för att tillsammans analysera och komma fram till en 
kravspecifikation som ska ligga till grund för de krav som de blivande användarna 
kräver. Vidare kan vi se att här i denna fas kan facket eller deras representanter 
föra sina resonemang och krav kring ett tänkt informationssystem.  
 
Går vi till nästa fas, implementeringsfasen, då användarna ska börja lära känna 
systemet, hur det ska användas, samtidigt som eventuella förändringar kan komma 
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tillstånd om systemet inte uppfyller kraven i kravspecifikationen. Enligt våra 
respondenter fås den viktigaste informationen om förhållandet på arbetsplatserna 
av medlemmarna. Vi kan utifrån det sagda se att eftersom användarna som skall 
använda systemet, oftast är medlemmar i facket, kan facket här föra kraven på 
exempelvis användarvänligheten via medlemmarna i denna fas. 
 
Respondent Ejdeberg påpekade under intervjun att facket agerar reaktivt, det vill 
säga att när ett informationssystem införs eller utvecklas på en arbetsplats, då är 
det oftast efteråt när det nya informationssystemet är i drift som kritiken mot 
informationssystemet uppstår och då kan situationer om att förhandla fram en 
förbättring komma till stånd. Vi kan dra en historisk jämförelse med det som 
Ejdeberg säger angående det reaktiva agerande, om hur det såg ut mellan 50- och 
60- talet när effektiviseringar och den nya tekniken fick framfart på 
arbetsplatserna. Enligt (Bansler 1990) samarbetade fackföreningsrörelsen sida vid 
sida med arbetsgivarna under perioden mellan 50- och 60-talet vid genomförande 
av �produktivitetsbefrämjande åtgärder�. Först efter att de negativa 
konsekvenserna som försämrad arbetsmiljö och en ökning av arbetsbetingande 
sjukdomar började synas bland arbetarna vände fackföreningsrörelsens positiva 
inställning till effektiviseringar och den nya tekniken. Vidare påpekade 
respondent Ejdeberg att det är väldigt svårt för facket att i förväg kunna se vilka 
problem som en ny teknik eller ett nytt informationssystem kan skapa innan man 
har infört den i en verksamhet. 
 
Utifrån det kan vi se att när facket ska agera när det gäller införande eller 
utvecklande av ett informationssystem då innebär det att facket involveras redan i 
Livscykelmodellens första fas, det vill säga analysfasen, och att facket kan föra 
sina krav och argument med systemutvecklaren och arbetsgivaren. Men samtidigt 
ser vi att om det uppstår problem även i fasen förvaltning och drift när systemet 
används ute på arbetsplatserna då agerar facket reaktiv. 
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6 Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka om facket kan påverka 
införandet eller utvecklingen av ett informationssystem och om så är fallet även 
se på hur facket kan göra detta. Vi har gjort detta för att öka förståelsen för 
fackets roll och inverkan vid systemutveckling. Detta för att det vid all 
systemutveckling är viktigt för systemutvecklaren att förstå den kontext inom 
vilken informationssystemutvecklingen sker och att förstå de faktorer som kan 
påverka denna kontext och därigenom kan påverka informationssystemen. 
 
Det vi har sett under vårat arbete är att fackets roll på arbetsmarknaden i och med 
den ökade användningen av informationsteknologi har ändrats när det gäller att 
försöka påverka arbetsutvecklingen. Detta genom att fackets roll historiskt sett 
handlat om att förhandla och vara en motpart, emedan facket idag ser 
arbetsgivaren mer som en samverkanspartner. Samtidigt ser vi ingen förändring i 
de grundvärderingar som finns inom facket eller om man så vill det grundkoncept 
som facket bygger på.  
 
Att facket kan påverkar utvecklingen och införandet av informationssystem finns 
det inga tvivel om. Det vi har kommit fram till är att facket först och främst 
fungerar som en yttre påverkan på informationssystemen och den miljö eller 
kontext inom vilken dessa informationssystem utvecklas.  
 
Den påverkan som vi har sett att facket har på informationssystemen och den 
kontext inom vilken dessa utvecklas har vi dela in i tre kanaler, förhandlingar, 
opinionsbildning och medlemmarna. Det påverkanssätt som traditionell sett har 
varit det starkaste för facket har varit förhandlingar med arbetsgivaren, dessa 
förhandlingar ser vi som en direkt yttre påverkan på informationssystemen. De 
indikationerna vi har fått om förhandlingar tolkar vi som att facket har sett det 
som svårt att på ett bra och effektivt sätt påverka hur utvecklingen och införandet 
ser ut endast genom dessa förhandlingar. Detta då det kan vara svårt att se alla de 
aspekter som följer med ett informationssystem vid sådana traditionella 
förhandlingar. Då är den påverkan som facket har genom opinionsbildning och 
medlemmar bättre när det gäller att på ett effektivt sätt påverka hur 
informationssystemen ser ut och utvecklas.  
 
Att facket bildar opinion ser vi som en indirekt yttre påverkan på 
informationssystemen och den kontext som dessa utvecklas i, opinionsbildningen 
ser vi som ett sätt för facket att först och främst påverka hur omvärlden och 
samhället synsätt på informationssystem ser ut. Det kan handla om att bland annat 
påverka de normer och värderingar som finns om och runt informationssystemen, 
genom att till exempel stödja forskning runt informationssystem men det kan 
också handla om att genom opinion påverka de som författar de lagar och regler 
som i sin tur påverkar informationssystemen.  
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Medlemmarna är det tredje påverkanssättet som facket har och den påverkan som 
facket kan utöva genom sina medlemmar på informationssystem är den mest 
mångfasetterade av de tre påverkanskanalerna. Detta eftersom fackets medlemmar 
kan vara inblandade i systemutvecklingen på många sätt och på många nivåer 
men också för att det är medlemmarna som är användarna och det är också därför 
de till stor del utgör och kan den kontext inom vilken informationssystemet 
befinner sig. Medlemmarna involveras som användare i systemutveckling 
(användarmedverkan) och därigenom påverkar de informationssystemen men det 
kan också vara så att det är medlemmarna i facket som är experterna eller de 
utvecklare som ska utveckla själva informationssystemet.  
 
Genom sina påverkanskanaler för att påverka införandet och utvecklingen av 
informationssystem får facket också information och feedback om 
informationssystemen på flera olika nivåer. Denna information och feedback kan 
facket sedan använda för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om 
informationssystem och på så sätt kan facket utöka sin påverkan på 
systemutvecklingsprocessen och även informationssystemen mot de �mål� som 
facket har. 
 
När facket påverkar systemutvecklingsprocessen har vi sett att de har möjlighet 
att göra så i relation till livscykelmodellens alla faser. Detta dels eftersom 
livscykelmodellen förespråkar att användarna (medlemmar) skall i så stor 
omfattning som möjligt vara med och utveckla ett informationssystem, men också 
för att facket utgör och utformar en stor del av den kontext inom vilken de flesta 
informationssystem utvecklas och används. För att lyckas med ett 
systemutvecklingsprojekt är det nödvändigt att ha stor kännedom om kontexten 
och användarna. Facket förbehåller sig också en möjlighet att agerar reaktivt i 
förhållande till livscykelmodellen när problem uppstår i förhållandet med ett 
informationssystem vilket ger ytterligare en dimension till fackets 
påverkansmöjligheter på informationssystemen. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Vi tycker att det vore intressant att studera de kanaler för påverkan som vi har 
funnit hos facket för påverkan av informationssystem närmare. Detta genom att 
studera fackets roll och informationssystem i ett mer djupare perspektiv och i mer 
detalj utifrån de påverkans kanaler som vi påvisat. Detta skulle kunnas studeras 
genom exempelvis platsbesök hos olika organisationer/företag där nya 
informationssystem införs, och utifrån det studera i vilken omfattning facket 
påverkar informationssystem och hur i detalj de olika påverkans kanalerna 
fungerar.  
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Bilaga 1: Intervjuunderlag  
 
Detta är det intervjuunderlag som vi har använt oss av vid våra intervjuer med fackliga 
representanter. 
 
Presentation 

• Vi presenterar oss 
• Presentation av vårt arbete (Facket och informationssystem) 
• Den intervjuade får presentera sig 
• Frågan om anonymitet 

 
Intervjufrågor 
1 Fackets roll idag jämfört med för (den skandinaviska traditionen) 
Ansats: vi går mot ett mer och mer IT beroende/baserat samhälle. 
 

• Hur ser ni på fackets roll i denna utveckling. 
• Har fackets arbetssätt ändrats i och med att samhället blir mer och mer IT 

beroende/baserat och i så fall hur. 
• Vilka för och nackdelar ser facket med att IT börjar användas mer och mer. 
• Hur ser facket att detta påverkar arbetstagarnas situation.  

 
2 Informationssystemen och facket  

• På vilka sätt kan facket påverka införandet/utvecklingen av informationssystem. 
• Hur ser facket att nya informationssystem påverkar dess medlemmar (arbetstagarna) i 

deras arbetsroller. 
• När eller i vilka situationer kan facket gå in och påverka. 
• Finns det Metoder/Verktyg för detta (Arbetsrätt, kollektivavtal, MBL). 
• I vilken omfattning görs detta. 
• Exempel på erfarenheter. 

 
3 Organisationsförändringar vid införande av informationssystem 

• Ser facket något samband mellan organisationsförändringar och införandet av 
informationssystem. 

 
 
 
 


