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Förord 
Inledningsvis vill vi tacka de företag som medverkat i studien. Vi tackar framförallt 

våra respondenter som har delat med sig av sina erfarenheter. Utan er medverkan 

hade denna studie ej kunnat genomföras. 

 

Att skriva kandidatuppsats har varit både spännande och utmanande. Därför vill vi 

även tillägna ett stort tack till våra handledare, Lars-Olof Johansson och Ewa 

Zimmerman, för all hjälp och vägledning vi fått under uppsatsarbetet.  

 

Vi vill även passa på att tacka de handledare och opponenter som under seminarierna 

bidragit med synpunkter och givande förbättringsförslag på vårt arbete. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett givande samarbete. 

 

 

 

Halmstad, juni 2017 
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Abstrakt 
Användarutbildning är en viktig faktor vid affärssystemsimplementation, eftersom 

det kan bidra till att företag når önskade fördelar med sitt nya affärssystem. Därför är 

användarutbildning en betydande faktor under hela affärssystems-

implementationen från pre-implementationen till post-implementationen.  Trots 

användarutbildningens betydelse vid affärssystemsimplementation är den 

användarutbildning som genomförs bristande, då den inte skapar förutsättningar för 

användaren att effektivt och självständigt nyttja affärssystemet efter att utbildningen 

avslutats. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur användarutbildning genomförs under 

affärssystemsimplementation och identifiera utmaningar som beställar-

organisationer ställs inför i samband med användarutbildning. Studien utgick från en 

kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes.  

 

Resultatet indikerar att den användarutbildning som genomförs pre-implementation 

skiljer sig från den som sker under post-implementation. Den huvudsakliga delen av 

utbildningen genomförs pre-implementation och består av formella 

utbildningsmetoder. Under post-implementationen genomförs ingen eller lite formell 

utbildning, men visst informellt lärande sker. Att genomföra användarutbildning 

under affärssystemsimplementation kan innebära utmaningar. Studien visar att 

följande utmaningar kan identifieras för beställarorganisationer i samband med 

användarutbildning “otydlig ansvarsfördelning gällande användarutbildning”, 

“ansvarsåtagande i rollen som nyckelanvändare”, “användarens ansvar för lärande” 

samt “användarens motivation och engagemang”. 

 

Nyckelord: Användarutbildning, affärssystemsimplementation, utmaningar, formell 

utbildning, informellt lärande 
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Abstract 
End User Training (EUT) is an important part of the implementation of an Enterprise 

Resource Planning system (ERP system), since it is a prerequisite for companies to 

reach the expected benefits of their new ERP system. Therefore, EUT is an important 

factor during the whole ERP implementation, from pre-implementation to post-

implementation. Despite the importance of EUT during ERP implementation the 

conducted EUT is inadequate since it does not create conditions for the users to 

effectively and independently use the ERP after the completion of training. 

 

The purpose of this study is to examine how EUT is conducted during ERP 

implementation and to identify challenges that client organizations face in connection 

with EUT. This study was based on a qualitative approach in which semistructured 

interviews were conducted. 

 

The result indicates that the EUT provided pre-implementation differs from that 

which occurs during post-implementation. The main part of the EUT is conducted 

pre-implementation and consists of formal training methods. During post-

implementation, none or little formal training is performed, but some informal 

learning takes place. To conduct EUT during ERP implementation can entail 

challenges. In this study, following challenges can be identified for client 

organizations connected to EUT: "unclear responsibility for EUT", "responsibility in 

the role of key user", "user responsibility for learning," and "user motivation and 

commitment" 

 

Keywords: End User Training (EUT), ERP implementation, challenges, formal training, 

informal learning 
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1. Inledning 
Företag implementerar affärssystem med önskade fördelar som exempelvis 

minskade kostnader, ökade intäkter, bättre stöd för beslutsfattande och erhållna 

konkurrensfördelar (Chou, Chang, Lin, & Chou, 2014; Chang, Chou, Yin & Lin, 2011). 

Ett affärssystem är en betydande investering och implementationen en omfattande 

process (Chou et al., 2014; Hedman, Nilsson & Westelius, 2009). Användarutbildning 

är en viktig faktor som påverkar företags möjligheter att nå de önskade fördelarna 

med affärssystemsimplementationen (Chayakonvikom, Fuangvut & Prinyapol, 2016; 

Ha & Ahn, 2013; Bhatti, 2005; Fui-Hoon Nah, Lee-Shang Lau & Kuang, 2001; Shanks 

et al., 2000). Tidigare forskning visar på att användare inte nyttjar affärssystem till 

sin fulla potential vilket hindrar företag från att uppnå önskade fördelar med det 

implementerade affärssystemet (Chou et al., 2014; Boudreau, 2003). Därför är det av 

betydelse att utbilda användarna för att ge dem nödvändiga färdigheter i 

affärssystemet, för att således möjliggöra realisering av affärssystemets fördelar 

(Chou et al., 2014). Ha och Ahn (2013) beskriver att önskade fördelar från ett 

affärssystem först kan inhämtas efter affärssystemet tagits i drift. 

 

En affärssystemsimplementation består enligt Ross och Vitale (2000) av tre faser: 

tiden innan idrifttagandet av systemet sker, pre-implementation, tiden då 

affärssystemet tas i drift, idrifttagande och tiden efter idrifttagandet, post-

implementation (Ross & Vitale, 2000). Albadri och Abdallah (2010) beskriver att 

användarutbildning traditionellt betraktats som en isolerad aktivitet som sker under 

pre-implementationsfasen. O’Leary (2000) förespråkar däremot en syn där 

användarutbildning istället ses som en pågående aktivitet under hela 

affärssystemsimplementationen.  

 

Användarutbildning avser utbildning som syftar till att lära användare att bruka 

datorbaserade program, som affärssystem (Gupta, Bostrom & Huber, 2010). Trots att 

användarutbildning identifierats som en viktig påverkande faktor för företags 

möjligheter att nå önskade fördelar med affärssystemet ges aktiviteten för lite tid och 

resurser under affärssystemsimplementationen (Gallivan, Spitler & Koufaris, 2005; 

Scott, 2005). Chayakonvikom et al. (2016) beskriver den användarutbildning som 

genomförs som bristande, inte bara utifrån tilldelningen av tid och resurser utan även 

eftersom den inte skapar förutsättningar för användaren att effektivt och 

självständigt använda affärssystemet efter utbildningen avslutats. Att användaren 

har nödvändiga kunskaper i affärssystemet för att kunna utföra arbetsrelaterade 

uppgifter är ett av målen med användarutbildning (Gupta et al., 2010; Compeau, 

Olfman, Sein & Webster, 1995). Ytterligare ett mål är att motivera användaren att 

fortsätta utveckla sina kunskaper (Gupta et al., 2010). Enligt ett ramverk av Compeau 
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et al. (1995) ska användarutbildning ske i tre faser, för att säkerställa att användaren 

får de kunskaper som krävs för att kunna använda affärssystemet: initieringsfas, 

utbildningsfas och post-utbildningsfas. I initieringsfasen utvärderas 

utbildningsbehovet (Gupta et al., 2010). Vidare genomförs användarutbildningen i 

utbildningsfasen och slutligen utvärderas den i post-utbildningsfasen (Gupta et al., 

2010).  

 

Trots att användarutbildning framhålls som en viktig faktor både innan 

affärssystemsimplementation och under post-implementationen är den 

användarutbildning som genomförs otillräcklig både avseende innehåll och 

omfattning (Chayakonvikom et al., 2016; Ha & Ahn, 2013; Gallivan et al., 2005). 

Kaplan-Mor, Glezer och Zviran (2011) och Gupta et al. (2010) poängterar ett behov 

av vidare forskning om användarutbildning. Då tidigare forskning främst fokuserat 

på pre-implementationsfasen i en affärssystemsimplementation, men utbildning bör 

ses som en pågående aktivitet under hela implementationen, finns ett behov att 

vidare undersöka användarutbildning under hela affärssystemsimplementationen 

(Häkkinen & Hilmola, 2008; Gattiker & Goodhue, 2005; O’Leary, 2000). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användarutbildning genomförs under 

affärssystemsimplementation samt identifiera vilka utmaningar en 

beställarorganisation ställs inför i samband med användarutbildning. De 

identifierade utmaningarna kan användas av såväl beställarorganisationer som 

affärssystemskonsulter som arbetar med användarutbildning för att utveckla 

användarutbildning. Utifrån detta ställs följande undersökningsfråga: 

 

Hur genomförs användarutbildning under affärssystemsimplementation? 
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2. Affärssystemsimplementation och användarutbildning 
Inledningsvis beskrivs affärssystemsimplementation under rubrikerna pre-

implementation, idrifttagande och post-implementation. Vidare presenteras tidigare 

forskning kring användarutbildning. Avslutningsvis beskrivs användarutbildning under 

affärssystemsimplementation.

 

2.1. Affärssystemsimplementation 

En affärssystemsimplementation kan delas in i tre faser: pre-implementation, 

implementation och post-implementation (Li, Chang & Yen, 2017; Yu, 2005). Vidare i 

studien kommer tiden då affärssystem tas i drift benämnas som pre-

implementationsfas. Under implementationsfasen tas systemet i drift, kallat “go live”, 

eller idrifttagande (Yu, 2005; Ross & Vitale, 2000). Fortsättningsvis kommer termen 

idrifttagande användas. Idrifttagandet följs av post-implementationsfasen, tiden efter 

affärssystemet tagits i drift (Ha & Ahn, 2013).  

 

 
Figur 1.0 – Illustration av faser under en affärssystemsimplementation. Inspirerad av 

Yu (2005). 

 

2.1.1. Pre-implementation  

Det kan finnas olika skäl till varför ett företag väljer att implementera ett affärssystem 

(Chou et al., 2014; O’Leary, 2000). O’Leary (2000) kategoriserar anledningarna till att 

implementera affärssystem i fyra kategorier: tekniska orsaker, affärsmässiga orsaker, 

strategiska orsaker samt konkurrensorsaker. Tekniska orsaker kan till exempel vara 

problem med integration med det tidigare affärssystemet, eller att det befintliga 

affärssystemet inte har stöd för vidare tillväxt (O’Leary, 2000). I kategorin 

affärsmässiga orsaker inkluderar O’Leary (2000) exempelvis önskade 

kostnadsminskningar och personalminskningar med ett nytt affärssystem, samt ökad 

produktivitet (Ross & Vitale, 2000). Strategiska orsaker innefattar bland annat 

strävan efter bättre kundsupport och konkurrensorsaker kan exempelvis vara att 

samtliga konkurrenter använder ett affärssystem och att det därför är nödvändigt att 

implementera ett för att fortsätta kunna bedriva verksamheten (O’Leary, 2000).  
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Markus och Tanis (2000) beskriver att en projektgrupp för 

affärssystemsimplementationen sätts samman på företaget där nyckelanvändare 

(super users) ingår. Nyckelanvändare är representanter från företagets olika 

avdelningar som under implementationen bidrar med åsikter om hur affärssystemet 

kommer påverka deras avdelning (Davenport, 2000). Vidare hjälper 

nyckelanvändare till med testning och utbildning under 

affärssystemsimplementationen, men förväntas efter avslutad implementation 

återvända till sina dagliga arbetsuppgifter (Strong & Volkoff, 2010; Häkkinen & 

Hilmola, 2008). Enligt Chayakonvikom (2016) tar nyckelanvändarna ansvar för att 

utbilda användarna i det nya affärssystemet inom organisationen. 

 

När ett företag bestämt sig för att införskaffa ett affärssystem eller byta sitt befintliga 

sker valet av vilket affärssystem som skall implementeras (Gattiker & Goodhue, 2005; 

Markus & Tanis, 2000). Därefter beslutar företagen om de ska följa det nya 

affärssystemets arbetsprocesser, med resultatet att de får förändra sättet de tidigare 

arbetat på, eller om de vill fortsätta arbeta på samma sätt och istället förändra 

affärssystemet efter sina arbetsprocesser (Ross & Vitale, 2000). Vanligtvis leder en 

affärssystemsimplementation till förändrade arbetsprocesser och därför är det 

viktigt att inte se en affärssystemsimplementation som enbart en IT-aktivitet, utan 

som något som påverkar hela organisationen (Ha & Ahn, 2013; Fui-Hoon Nah et al., 

2001). Pre-implementationsfasen avslutas då affärssystemet tas i drift (se figur 1.0) 

(Ross & Vitale, 2000). 

2.1.2. Idrifttagande av affärssystem 

Idrifttagandet avser fasen då affärssystemet startas igång och börjar användas för 

första gången, vilket är en betydande händelse för företag (Maheshwari, Kumar & 

Kumar, 2010). För många användare sker den första kontakten med företagets nya 

affärssystem vid idrifttagandet och initialt kan användarna uppleva frustration när de 

inte hittar de funktioner de söker, eller för att det krävs väldigt många steg för att utföra 

en uppgift (Abdinnour & Saeed, 2015). Vidare beskriver Ross och Vitale (2000) 

idrifttagandet av ett affärssystem som att släcka ljuset i ett rum; människor vet inte var 

de är eller vart de är på väg. Även Maheshwari et al. (2010) skildrar idrifttagandet av 

ett affärssystem som en turbulent fas i affärssystemsimplementationen, då tekniska 

störningar kan kvarstå som ett resultat av fel i pre-implementationsfasen som inte 

upptäckts eller inte avhjälpts. De tekniska störningarna resulterar ofta i betydande 

förseningar för företaget, både gentemot leverantörer och kunder (Maheshawri et al., 

2010). Exempelvis kan det innebära att varor till kunder inte kan levereras i tid på 

grund av prestandaproblem i affärssystemet (Maheshawri et al., 2010).  
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För att kunna utvärdera en affärssystemsimplementations påverkan på en 

organisation och avgöra om implementationen av affärssystemet bidragit med de 

fördelar företaget önskat är det viktigt att ta hänsyn även till post-

implementationsfasen (se figur 1.0) då önskade fördelar först kan realiseras efter 

affärssystemet tagits i drift (Abdinnour & Saeed, 2015; Ha & Ahn, 2013; Häkkinen & 

Hilmola 2008).  

2.1.3. Post-implementation 

Tidigare forskning har främst fokuserat på tiden innan idrifttagandet av ett 

affärssystem, pre-implementationsfasen (se figur 1.0) (Häkkinen & Hilmola, 2008; 

Gattiker & Goodhue, 2005). Ahmad och Cucena (2013) beskriver att många företag 

ser affärssystemsimplementationen som avslutad då affärssystemet tagits i drift, 

vilket är problematiskt eftersom Ha och Ahn (2013) poängterar att det först är i post-

implementationsfasen ett företags önskade fördelar med affärssystemet kan 

realiseras.  

 

Abdinnour och Saeed (2015) beskriver att efter affärssystemet tagits i drift inleds post-

implementationsfasen (se figur 1.0) som enligt Ross och Vitale (2000) kan delas in i tre 

subfaser: stabilisering, ständig förbättring och omvandling. Stabiliseringsfasen är tiden 

omedelbart efter idrifttagandet av affärssystemet (Gattiker & Goodhue, 2005; O’Leary, 

2000). Fasen varar vanligtvis mellan fyra och tolv månader enligt Ross & Vitale (2000) 

och mellan tre och nio månader enligt O’Leary (2000). Stabiliseringsfasen är en 

infasningsperiod av det nya affärssystemet och innefattar bland annat aktiviteter som 

felavhjälpning, rensning av data samt hantering av temporära prestandaproblem i 

affärssystemet (Abdinnour & Saeed, 2015; Markus & Tanis, 2000; Ross & Vitale, 

2000).  Fel som uppmärksammas och avhjälps i stabiliseringsfasen kan vara resultatet 

av misstag som begåtts i tidigare faser i affärssystemsimplementationen (Markus & 

Tanis, 2000). 

 

Stabiliseringsfasen följs av fasen ständig förbättring; ett skede under post-

implementationen då företaget har genomgått affärssystemets infasning och istället 

fokuserar på att förbättra affärssystemet och dess omkringliggande processer (Ross & 

Vitale, 2000). Det är först under den sista subfasen, omvandling, ett företag kan 

realisera eventuella fördelar affärssystemet bidragit med (Ha & Ahn, 2013; Ross & 

Vitale, 2000). Vidare beskriver Markus och Tanis (2000) ett antal aktiviteter som bör 

ske under omvandlingsfasen men som sällan utförs av företag: utvärdering av vilka 

fördelar som varit möjliga att realisera med affärssystemet, ytterligare 

kompetensutveckling för användare och kontinuerlig förbättring av verksamheten. 
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2.2. Användarutbildning 

Begreppen End User Training (EUT) och Enterprise Resource Planning Training (ERP 

training) kommer i studien behandlas synonymt och termen användarutbildning 

kommer fortsättningsvis användas. Användarutbildning avser utbildning som syftar 

till att lära användare att bruka datorprogram, exempelvis affärssystem (Kroenke, 

2012; Gupta, Bostrom & Huber, 2010).  

 

Gupta et al. (2010) beskriver att användarutbildning består av tre faser: initiering, 

formell utbildning, samt post-utbildning. Albadri och Abdallah (2010) beskriver att 

användarutbildning består av fem faser: identifiering av utbildningsbehov, design av 

utbildning, leverans av utbildning, applicering av utbildning och utvärdering av 

utbildning. Det Gupta et al. (2010) inkluderar i första fasen, initiering, är utvärdering 

av behovet av utbildning samt designandet och skapandet av utbildningen. Detta 

fördelar Albadri och Abdallah (2010) på två separata faser: identifiering av 

utbildningsbehov samt design av utbildning. Enligt Nelson, Whitner och Philcox 

(1995) utvärderar färre än hälften av de företag som genomför användarutbildning 

utbildningsbehovet innan utbildningen genomförs. Utbildningsbehovet ska 

utvärderas för att identifiera användarutbildningens mål (Nelson et al., 1995). 

 

I fasen formell utbildning genomgår användaren utbildningen (Gupta et al., 2010). 

Albadri och Abdallah (2010) har fördelat användarutbildningens genomförande på 

två faser: leverans av utbildning, där användaren genomgår utbildningen, samt 

applicering av utbildning, där användaren tillämpar sin kunskap och utvecklar den 

genom att öva. I den sista fasen sker utvärdering av utbildning (Albadri & Abdallah, 

2010; Gupta et al., 2010). Den benämns av Gupta et al. (2010) som post-

utbildningsfasen, och av Albadri och Abdallah (2010) som utvärdering av utbildning. 

Vidare i denna studie kommer den benämning av faser Gupta et al. (2010) 

presenterar användas eftersom samtliga faser Albadri och Abdallah beskriver 

innefattas inom de tre faser Gupta et al. (2010) redogör för. Att utvärdera 

användarutbildningen är viktigt för att samla information om den utbildning som 

genomförts samt för att kunna utveckla framtida användarutbildning så den bidrar 

till att hjälpa företaget nå önskade mål med affärssystemsimplementationen 

(Chayakonvikom et al., 2016). Även Kaplan-Mor et al. (2011) poängterar betydelsen 

av att utvärdera den användarutbildning som genomförs men beskriver att i 

praktiken är de flesta utvärderingsaktiviteter begränsade. Den vanligaste 

utvärderingsaktiviteten, om utvärdering sker, är att samla in kommentarer från 

utbildningsdeltagarna, men i vissa fall genomförs ett examinerande prov för att testa 

den kunskap som användarna erhållit (Kaplan-Mor et al., 2011). Utvärderingen ska 

utgå från de mål med användarutbildningen som fastställts i initieringsfasen (Gupta 

et al., 2010; Nelson et al., 1995). 
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Gupta et al. (2010) definierar utbildningsmål för användarutbildning som “önskade 

resultat av utbildningen” (Gupta et al., 2010, s.13, vår översättning) och delar in 

utbildningsmål i fyra kategorier: färdighetsbaserade mål, kognitiva mål, affektiva mål 

och metakognitiva mål. Färdighetsbaserade mål fokuserar på användarens möjlighet 

att använda systemet genom att förstå och kunna utföra kommandon, samt sätta 

samman kommandon för att utföra en uppgift (Gupta et al., 2010). Kognitiva mål 

beaktar användarens möjlighet att kunna utföra uppgifter i en process och förstå 

systemets övergripande syfte samt hur olika delar i systemet är beroende av och 

påverkar varandra (Gupta et al., 2010). Affektiva mål rör användarens förståelse för 

systemets övergripande nytta för organisationen. Metakognitiva mål avser 

användarens medvetenhet om sitt eget lärande och uppfattning om sin förmåga att 

utföra uppgifter (Gupta et al., 2010).  

 

Innan användare kan avancera i sitt affärssystemsanvändande måste de först skapa 

en god förståelse för tekniken (Bourdeau, 2002). Användare lär sig använda 

affärssystem både genom formella utbildningsmetoder och genom informellt lärande 

(Chou et al., 2014; Bourdeau, 2002). 

2.2.1. Formella utbildningsmetoder  

Kaplan-Mor et al. (2011) presenterar tre olika formella utbildningsmetoder för 

användarutbildning: traditionell klassrumsundervisning, mentorsmetoden och 

demonstration-imitation.  Traditionell klassrumsundervisning utgår från 

instruktörsledda lektioner, där användare lyssnar eller ser det en utbildningsledare 

presenterar men själva är passiva (Kaplan-Mor et al., 2011). Grunden för traditionell 

klassrumsundervisning kommer från en akademisk utbildningsmetod där 

utbildningens roll är att överföra maximal mängd av utbildningsledarens kunskap till 

användaren (Kaplan-Mor et al., 2011). Många affärssystemsleverantörer utvecklat 

egna utbildningsupplägg som bygger på traditionell klassrumsundervisning 

(Chayakonvikom et al., 2016; Kroenke, 2012; O’Leary, 2000). Vanligtvis används 

affärssystemsleverantörens utbildningsupplägg av affärssystemskonsulterna vid 

affärssystemsimplementation eftersom upplägget säkerställer att inget steg glöms 

bort och att utbildningen går att upprepa på ett tillförlitligt sätt (Chayakonvikom et 

al., 2016). Albadri och Abdallah (2010) kritiserar den traditionella 

klassrumsundervisningen eftersom metoden är otillräcklig avseende att förbereda 

användarna för ett effektivt användande av affärssystemet. Även Chayakonvikom et 

al. (2016) framför kritik mot den traditionella klassrumsundervisningen och 

beskriver att majoriteten av användarna inte är nöjda med metoden eftersom de efter 

genomförd utbildning inte klarar att använda systemet själva.  
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I mentorsmetoden vägleder en specifik handledare en användare eller en grupp av 

användare (Kaplan-Mor et al, 2011). Chayakonvikom et al. (2016) beskriver train the 

trainer, en mentorsmetod där affärssystemskonsulterna utbildar nyckelanvändare på 

företaget, som i sin tur utbildar andra användare på företaget. Train the trainer är 

ytterligare en metod som vanligtvis ingår i affärssystemsleverantörernas 

utbildningsupplägg tillsammans med traditionell klassrumsundervisning 

(Chayakonvikom et al., 2016). Även train the trainer-metoden har kritiserats av 

användare enligt Chayakonvikom et al. (2016). Kritiken bestod i att användarna var 

missnöjda med nyckelanvändarnas förmåga att överföra kunskap och 

nyckelanvändarnas pedagogiska kompetens (Chayakonvikom et al., 2016).  

 

Demonstration-imitation utgår från beteendelärande, där lärande ses som steg i en 

process; först observerar användaren, lägger observationen på minnet, för att sedan 

återhämta kunskapen från minnet och slutligen använda den (Kaplan-Mor et al, 

2011). Även Gupta et al (2010) beskriver en utbildningsmetod som innebär att 

användare observerar för att på så vis lära sig utföra en uppgift. Observationen kan 

ske i ett klassrum eller genom betraktandet av exempelvis videofilm (Gupta et al., 

2010).  

 

Enligt Chayakonvikom et al. (2016) och O’Leary (2000) är traditionell 

klassrumsundervisning fortfarande den vanligaste utbildningsmetoden vid 

användarutbildning men Gupta et al (2010) motsäger detta och beskriver att 

organisationer har börjat frångå den traditionella klassrumsundervisningen för att 

istället använda teknikbaserade utbildningsmetoder. Gupta et al. (2010) beskriver 

två olika typer av teknikbaserade utbildningsmetoder: lärande med datorer och 

datorbaserad utbildning. I den metod Gupta et al (2010) betitlar som lärande med 

datorer används datorn som ett verktyg för inlärning, exempelvis genom att en 

utbildningsledare demonstrerar för användandet av ett system på en dator för en 

eller flera användare. Datorbaserad utbildning innebär att en dator används både 

som utbildningsledare och utbildningsverktyg, till exempel genom övningar i ett 

träningsprogram (Gupta et al., 2010). Skillnaden mellan de två teknikbaserade 

utbildningsmetoderna är om utbildningsledaren är en faktisk person och datorn 

endast ett verktyg för att presentera information (lärande med datorer) eller om 

datorn är utbildningsledaren och ger en möjlighet till interaktion för användaren 

(datorbaserad utbildning) (Gupta et al., 2010).  

2.2.2. Informellt lärande 

Endast formell utbildning är inte tillräckligt för att säkerställa långsiktigt kunniga 

användare (Albadri & Abdallah, 2010; Malloch, Cairns, Evans & O’Connor, 2010). En 

formell utbildningsmetod för användarutbildning kan vara ett lämpligt 

utbildningsupplägg då den information som tillhandahålls är ny och utbildningen 
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sker intensivt, medan informellt lärande ger användare möjligheter att praktisera och 

utveckla det som redan lärts ut (García-Peñalvo, Colomo-Palacios & Lytras, 2012). 

Informellt lärande kan definieras på olika sätt, till exempel: “spontant och icke-

strukturerat lärande som inträffar i vår vardag i olika kontexter” eller “aktiviteter som 

involverar strävande efter förståelse, kunskap eller färdigheter som sker utanför 

läroplaner eller workshops” (García-Peñalvo et al., 2012, s. 754, vår översättning). 

Användare sätter oftast egna lärandemål vid informella utbildningssammanhang och 

söker kunskap då de upplever att de behöver det (García-Peñalvo et al., 2012). 

Ytterligare karaktärsdrag för informellt lärande är att det är baserat på upplevelser 

och reflektion samt att det inte sker rutinmässigt (Malloch et al., 2010; Marsick & 

Watkins, 1990).  

 

En sorts informellt lärande är kontinuerligt lärande som avser kommunikation och 

överföring av kunskap mellan användare (Chang et al., 2011). Denna typ av lärande 

kan ske då användare hellre ber sina kollegor om hjälp när de stöter på problem än 

kontaktar affärssystemsleverantörens supportavdelning eller lokaliserar 

användarmanualer (Chang & Chou, 2011). Informellt lärande för affärssystem kan ske 

i olika former, exempelvis genom konversationer vid kaffeautomaten, frågor till mer 

kunniga användare och spontana demonstrationer av systemets funktioner 

(Boudreau, 2003). Det informella lärandet innefattar ofta olika aktiviteter som 

observerande av hur andra användare gör saker, frågeställningar, egna tester, 

utbytandet av historier med varandra samt avslappnade konversationer (García-

Peñalvo et al., 2012). Informell lärande initieras oftast av ett tillfälligt framträdande 

kunskapsbehov och är sällan något förutbestämt (Boudreau, 2003). I informella 

lärandesituationer kan en användare antingen inta en inofficiell lärarroll eller en roll 

som lärande (Boudreau, 2003).  

 

2.3. Användarutbildning under affärssystemsimplementation 

Affärssystem är komplexa och därför måste användare ges adekvat utbildning för att 

kunna använda systemen (Dezdar & Ainin, 2011; Bingi, Sharma & Godla, 2006). Det 

räcker inte att förstå hur en uppgift utförs i affärssystemet, användarna måste även 

förstå hur deras inmatningar i affärssystemet påverkar resten av företaget (Bingi et 

al., 2006). Flera studier påvisar att otillräcklig användarutbildning är en bidragande 

orsak till att företag inte når de fördelar de önskat med en 

affärssystemsimplementation (Ha & Ahn, 2013; Nicolaou, 2004; Wilder & Davis, 

1998). Enligt Nicolaou (2004) överraskas företag av differensen mellan den 

användarutbildning som genomförts och de färdigheter som krävs för att effektivt 

kunna nyttja affärssystemet. 
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Användarutbildning underbudgeteras vid affärssystemsimplementationer, trots sin 

betydelse (Scott, 2005). Markus och Tanis (2000) beskriver att inte tillräckligt med 

tid avsätts för utbildning och enligt Gallivan et al. (2005) är användarutbildning 

dessutom ofta är den första kostnaden som bortprioriteras då en 

affärssystemsimplementation drar ut på tiden eller riskerar att överskrida budgeten. 

Men varken den summa som investeras i användarutbildning eller den mängden 

utbildning användarna får kan som ensam faktor avgöra om utbildningen ger 

önskade resultat (Arasamni, 2016; Gallivan et al., 2005). Nelson et al. (1995) 

beskriver en problematik där behovet av användarutbildning inte utvärderas innan 

utbildningen genomförs och där resultatet av användarutbildningen inte utvärderas 

efter utbildningen genomförts. Detta medför risker som att resurser och 

ansträngningar satsas på användarutbildning utan att ha kartlagt behovet av 

utbildning och utan att få reda på om utbildningen gav önskvärt resultat (Nelson et 

al., 1995). 

 

För att användarutbildning ska ge önskvärda resultat måste utbildningen genomföras 

med hänsyn till individuella kompetensskillnader (Dorobăţ & Năstase, 2012). En 

utbildningsledare bör inte anta att alla användare lär sig på samma sätt eller att en 

utbildningsmetod kommer passa samtliga användare (Chayakonvikom et al., 2016). 

Vidare beskriver Chayakonvikom et al. (2016) att en misspassning mellan 

utbildningsmetod och användares inlärningssätt kan bidra till att 

kunskapsöverföring mellan utbildningsledare och användare misslyckas. Genom att 

utvärdera utbildningsbehovet innan utbildningen genomförs kan utbildningen kan 

designas för att bemöta användarnas utbildningsbehov och inlärningssätt 

(Chayakonvikom et al., 2016; Gupta et al., 2010). 

 

Användarutbildning har traditionellt betraktats som en isolerad aktivitet under pre-

implementationsfasen av ett affärssystem (Albadri & Abdallah, 2010). Men Albadri 

och Abdallah (2010) och O’Leary (2000) poängterar att användarutbildning är en 

fråga av betydelse genom hela affärssystemets implementation.    
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Figur 2.0 – Illustration av användarutbildning under affärssystemsimplementation. 

Inspirerad av Chayakonvikom et al. (2016) och Chang et al. (2011). 

 

2.3.1. Användarutbildning under pre-implementation 

Utbildning för användare genomförs vanligtvis enligt Chayakonvikom et al. (2016) och 

alltid enligt Chang et al. (2011) under pre-implementationsfasen. Inom organisationer 

ska användarutbildning levereras till flera olika användargrupper, exempelvis 

nyckelanvändare och användare (Dorobăţ & Năstase, 2012). Nyckelanvändare och 

representanter från projektgruppen utbildas tidigare än resterande användare och får 

också mer omfattande utbildning då de är delaktiga i testning av affärssystemet 

(Markus & Tanis, 2000). Chayakonvikom et al. (2016) beskriver att den utbildning 

nyckelanvändarna får ges av affärssystemkonsulter i form av train the trainer-metoden 

(se figur 2.0). Då utbildar konsulter nyckelanvändare som i sin tur utbildar övriga 

användare på företaget (Chayakonvikom et al., 2016). Den kunskapsöverföring som 

sker från konsulten till beställarorganisationen är betydelsefull då konsulten har 

kunskap om vilka funktioner som finns och hur arbetsprocesserna ser ut i det nya 

affärssystemet (Tomblin, 2010). Beställarorganisationen måste besluta om det nya 

affärssystemets arbetsprocesser ska följas eller om affärssystemet skall modifieras för 

att passa organisationens befintliga arbetsprocesser (Ross & Vitale, 2000). Vanligtvis 

medför en affärssystemsimplementation förändrade arbetsprocesser (Volkoff, Elmes 

& Strong, 2004). 

 

Enligt Chayakonvikom et al. (2016) är användare missnöjda med att utbildas av 

nyckelanvändare, då de saknar förmåga till kunskapsöverföring och saknar 

pedagogiska färdigheter. I Chayakonvikom et als. (2016) studie beskrivs en 

problematik där nyckelanvändarna inte kunde svara på användarnas frågor kring 

arbetsprocesser i affärssystemet och snarare var budbärare mellan användarna och 

konsulterna än utbildningsledare Därför hade användarna hellre blivit utbildade direkt 

av konsulterna (Chayakonvikom et al., 2016). Att förstå arbetsprocesserna i ett 

affärssystem är kritiskt då ett nytt affärssystem inte bara innebär ett systembyte utan 
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ofta även en förändring av arbetsprocesser för användaren (Volkoff et al., 2004). Den 

kunskapsöverföring som sker från medlemmar i projektgruppen, oftast 

nyckelanvändare, till användare måste därför innefatta både kunskap i att hantera det 

nya affärssystemet och förståelse för förändrade arbetsprocesser (Chayakonvikom et 

al., 2016; Volkoff et al., 2004). 

 

Den användarutbildning som bedrivs innan idrifttagandet av ett affärssystem är viktig 

och syftar till att lära användarna använda systemet (Chou et al., 2014). Vanligtvis 

utbildas användarna med en traditionell klassrumsundervisningsmetod, där 

undervisningen endast sker för standardprocesser i affärssystemet (Chayakonvikom 

et al., 2016). Den kunskap användarna kan få av traditionell klassrumsundervisning är 

enligt Gupta et al. (2010) en grundläggande förståelse för hur affärssystemet kan 

användas för att lösa en arbetsrelaterad uppgift. Vanligtvis lärs endast 

standardprocesser ut, vilket innebär att användare inte kan hantera andra händelser i 

affärssystemet, som exempelvis avvikande fall (Chayakonvikom et al., 2016). Detta gör 

att användare inte känner att de kan hantera systemet till fullo efter utbildningen utan 

att de fortfarande är beroende av affärssystemsleverantörens supportavdelning 

(Chayakonvikom et al., 2016). Vanligtvis sker nyckelanvändarnas utbildning av övriga 

användare i slutet av pre-implementationsfasen (se figur 2.0), innan affärssystemet tas 

i drift (Albadri & Abdallah, 2010). Den sker ofta intensivt, ibland under så kort tid som 

en vecka (Chayakonvikom et al., 2016). Den användarutbildning som genomförs i pre-

implementationsfasen är viktig enligt Chang et al. (2011) eftersom användare som lärt 

sig använda och förstå affärssystemet i ett tidigt skede kommer nyttja systemet mer 

omfattande än de som fått bristande förståelse för affärssystemet (Boudreau, 2003).  

2.3.2. Användarutbildning under idrifttagande 

För många användare sker den första kontakten med företagets nya affärssystem vid 

idrifttagandet, då de tidigare utbildats i en testversion av affärssystemet med 

standardprocesser (Chayakonvikom et al., 2016; Maheshwari et al., 2010). Innan 

idrifttagandet har endast chefer samt medlemmarna i projektgruppen sett det faktiska 

affärssystemet under tiden de utvärderat ny funktionalitet (Markus & Tanis, 2000). 

Ross och Vitale (2000) framställer en problematik med att användarna utbildats i en 

testmiljö; det är först vid idrifttagandet av det faktiska affärssystemet som användarna 

upptäcker hur mycket deras arbetsprocesser förändrats. En 

affärssystemsimplementation har inte nått önskvärd effekt om affärssystemet fungerar 

precis som det är tänkt men användarna inte vet hur det ska brukas (O’Leary, 2000). 

Att affärssystemet tekniskt sett fungerar som det ska räcker inte för att företaget skall 

kunna nå de förväntade fördelarna med affärssystemet; användarna måste ha full 

förståelse för systemet och hur de ska använda det (Norton, Coulson-Thomas, Coulson-

Thomas & Ashurst, 2011). Därför bör inte en affärssystemsimplementation ses som 
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enbart ett IT-projekt, utan som ett verksamhetsprojekt som påverkar företaget både 

tekniskt och hur människor arbetar (Hedman et al., 2009) 

 

Enligt Ahmad och Cucena (2013) är ett vanligt problem att planen för 

affärssystemsimplementation bara sträcker sig tills att systemet tagits i drift (se figur 

2.0). Chefer anser idrifttagandet vara det sista steget (Ha & Ahn, 2013). Men 

användarutbildning bör även genomföras i post-implementationsfasen, efter 

idrifttagandet (Ha & Ahn, 2013; Norton et al, 2011). 

2.3.3. Användarutbildning under post-implementation 

I post-implementationsfasen övergår användarutbildningen från pre-

implementationens färdighetsbaserade fokus till fokus på djupare förståelse i och kring 

affärssystemet (Chou et al., 2014; Albadri & Abdallah, 2010). Den användarutbildning 

som genomförs pre-implementation är viktig för att användaren ska förstå 

affärssystemet och dess funktioner men även användarutbildningen post-

implementation har en betydande roll (Chang & Chou, 2011). För att kunna säkerställa 

ett effektivt användande av affärssystemet måste användare engagera sig i lärande 

efter affärssystemsimplementationens idrifttagande (Chou et al., 2014; Chang & Chou, 

2011).  

 

Det kontinuerliga lärandet påverkas av användarens motivation att lära sig 

affärssystemets funktioner och processer efter genomförd, formell användarutbildning 

(Arasanmi, 2016). Om företag kan motivera användare till kontinuerligt lärande kan 

det bidra till bättre nyttjande av affärssystemet som i slutändan även underlättar 

användarnas arbete (Arasanmi, 2016; Chou et al., 2014). 

 

Enligt Nicolaou (2004) har företag överraskats av hur svårt det har varit för användare 

att ta till sig affärssystemet efter idrifttagandet. Användarna hade inte förståelse för att 

deras handlingar påverkade efterföljande arbetsprocesser, vilket kan bero på att 

utbildningen givits för tidigt, att den var otillräcklig eller att fel typ av utbildning 

genomförts (Chayakonvikom et al., 2016; Nicolaou, 2004).  

 

Nicolaou (2004) identifierar en kritisk faktor både gällande användaracceptans och för 

den generella framgången av en affärssystemsimplementation. Detta relaterar till ett 

behov av kunskapsöverföring för att bibehålla de färdigheter och den kunskap som 

krävs för att effektivt kunna nyttja affärssystemet och uppnå förväntade fördelar 

(Tomblin, 2010; Nicolaou, 2004). Markus och Tanis (2000) beskriver att fel som 

uppmärksammas tidigt i post-implementationen kan vara resultatet av misstag som 

begåtts i tidigare faser i affärssystemsimplementationen. Bristande 

användarutbildning har visserligen uppmärksammats under pre-

implementationsfasen (Chayakonvikom et al., 2016; Gallivan et al., 2005) men 
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användarutbildning brister även under post-implementation (Häkkinen & Hilmola, 

2008). Under post-implementation (se figur 2.0) bör följande aktiviteter ske: 

utvärdering av vilka fördelar som kunnat realiseras med affärssystemet, ytterligare 

kompetensutveckling för användare och kontinuerlig förbättring av verksamheten 

(Markus & Tanis, 2000). Att genomföra utvärderingar i post-implementationsfasen är 

något som Häkkinen och Hilmola (2008) framställer som betydelsefullt då det kan 

förhindra att oupptäckta felaktigheter och problem eskalerar samt att det kan utgöra 

en grund för mätning av framgångar senare i post-implementationen (se figur 2.0). 
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3. Metod 
Inledningsvis i detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga ansats. Vidare redovisas 

tillvägagångssättet för litteraturstudie samt datainsamling. Studiens urval presenteras 

och därefter beskrivs vald analysmetod. Avslutningsvis förs en metoddiskussion och 

studiens etiska förhållningssätt beskrivs.

 

3.1. Vetenskaplig ansats 

Denna studie syftar till att beskriva hur användarutbildning genomförs under 

affärssystemsimplementation och identifiera vilka utmaningar en 

beställarorganisation ställs inför i samband med detta; därför har en kvalitativ ansats 

valts. Både användarutbildning och utmaningar är relaterade till en kontext, 

affärssystemsimplementation och Myers (2012) poängterar att beaktandet av 

kontexten är en av de främsta fördelarna med en kvalitativ ansats, en anledning till 

att metoden valdes för denna studie. Ytterligare en anledning till valet av en kvalitativ 

ansats är att användandet av den kan bidra med förståelse för hur människor agerar 

och vad de säger (Myers, 2012). Denna studies resultat bygger på respondenternas 

beskrivningar av hur användarutbildning genomförts och vilka utmaningar 

beställarorganisationer ställts inför och därför valdes en kvalitativ ansats. 

 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer för att möjliggöra insamlingen 

av en detaljrik och beskrivande empiri, en förutsättning för att kunna beskriva hur 

användarutbildning genomförs och vilka utmaningar som kan finnas. Genom 

intervjuer kunde respondenternas erfarenheter av användarutbildning och 

utmaningar inhämtas. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad ansats, 

för att möjliggöra för följdfrågor och be respondenten utveckla sina svar, vilket kan 

bidra till detaljrika beskrivningar (Myers, 2013).  

3.2. Litteraturstudie 

För att genomföra litteraturstudien har sökningar i olika databaser gjorts. 

Artikeldatabaserna Scopus, Högskolan i Halmstads databas One Search samt Google 

Scholar har använts. Sökningarna gjordes utifrån följande sökord: ERP education, 

ERP training, ERP End User Training, ERP learning, ERP implementation, ERP post-

implementation och ERP informal learning. Begreppen End User Training (EUT) och 

Enterprise Resource Planning Training (ERP-training) har behandlats synonymt och 

termen användarutbildning har använts i denna studie.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier (Rienecker & Jørgensen, 2014) har använts under 

litteratursökningen för att inkludera respektive exkludera resultat. Då sökningar 

gjordes i Scopus sattes inklusionskriterier medförande att endast artiklar 
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publicerade i Senior Scholars Basket of Journals visades. Då sökningar gjordes i One 

Search sattes exklusionskriteriet att ej publicerade artiklar inte skulle visas. Initialt 

studerades artiklarnas abstrakt och slutsats. Därefter gjordes ett urval baserat på 

artiklarnas rankning av mest citerade i respektive databas. Artiklarnas innehåll och 

nyckelord jämfördes med studiens nyckelord. De artiklar vars nyckelord 

överensstämde med denna studies nyckelord studerades vidare. Genom 

kedjesökning kunde vi även identifiera relaterade artiklar genom att studera de 

initialt lästa artiklarnas referenser och citeringar (Rienecker & Jørgensen, 2014). 

Övrig litteratur har lånats från Högskolan i Halmstads bibliotek. 

 

Litteraturstudien resulterade i två övergripande teman: 

affärssystemsimplementation och användarutbildning. Temat 

affärssystemsimplementation inkluderade följande underteman: pre-

implementation, idrifttagande samt post-implementation. Under temat 

användarutbildning inkluderades två underteman: formella utbildningsmetoder och 

informellt lärande. Litteraturstudien sammanställdes i ett operationaliserings-

schema (se bilaga 1) som användes som utgångspunkt för upprättandet av 

intervjuguider för att säkerställa intervjufrågornas relevans i förhållande till studiens 

problemområde (Eliasson, 2006). Två intervjuguider upprättades, en för 

konsultföretagen (se bilaga 2) och en för beställarföretagen (se bilaga 3).  

3.3. Datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningen och undersöka hur användarutbildning 

genomförs under affärssystemsutbildning har datainsamling skett genom intervjuer. 

Förståelse för människors agerande kan enligt Myers (2012) fås genom att tala med 

människor och då studien syftar till att beskriva hur användarutbildning genomförts 

och vilka utmaningar som kan finnas för människor har intervjuer valts som 

datainsamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad ansats 

(Myers, 2013), där ett antal frågor hade formulerats på förhand i en intervjuguide, 

men en öppenhet fanns för att ytterligare frågor kunde tillkomma under intervjuns 

gång. Användandet av en semistrukturerad ansats valdes för att ha en öppenhet för 

följdfrågor samt för möjligheten att be respondenten utveckla intressanta eller 

otydliga svar. Intervjufrågorna utgår från litteraturstudiens två huvudteman: 

affärssystemsimplementation med tre underteman pre-implementation, 

idrifttagande och post-implementation och användarutbildning med två underteman 

formella utbildningsmetoder och informellt lärande vilket synliggörs i 

operationaliseringsschemat (se bilaga 1).  Intervjuguiden skapades i syfte att 

underlätta strukturering av intervjuerna samt för att undvika att viktiga frågor 

utelämnades (Reinecker & Jørgensen, 2014).  
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Intervjuerna har genomförts på fem olika företag, varav två är konsultföretag och tre 

är tillverkande företag. Totalt har nio personer intervjuats fördelat på sex 

intervjutillfällen. Vid intervjun på IT-Konsult AB intervjuades båda konsulterna 

samtidigt och på Inredning AB intervjuades samtliga respondenter därifrån i grupp. 

Två olika intervjuguider upprättades, en för konsulter och en för respondenter från 

tillverkande företag. Eftersom de tillverkande företagen endast genomgått en 

affärssystemsimplementation och konsulterna medverkat vid flera skiljer sig 

intervjuguiden åt. De tillverkande företagen tillfrågades kring den 

affärssystemsimplementation företaget genomgått och den användarutbildning som 

genomförts i samband med detta. Konsulterna, som medverkat vid flera 

implementationer tillfrågades istället kring hur användarutbildning i samband med 

affärssystemsimplementationer generellt går till.  

 

Intervjuerna varade mellan 31 och 69 minuter, med en medellängd på 57 minuter. 

Alla intervjuer genomfördes på plats hos respektive företag. Samtliga intervjuer 

spelades in, efter godkännande av respondenterna, för att kunna ge respondenten full 

uppmärksamhet och för att möjliggöra för utförliga analysunderlag (Myers, 2013).  

3.4. Urval 

För att kunna besvara frågeställningen “hur genomförs användarutbildning under 

affärssystemsimplementation?” har denna studie genomförts på tre tillverkande 

företag samt på två konsultbolag. Att intervjua både respondenter från konsultsidan 

och beställarorganisationer ger möjlighet att återge olika perspektiv, något som enligt 

Myers (2013) är viktigt då intervjuer genomförs. På de tillverkande företagen 

efterfrågades möjligheten att intervjua en projektledare eller någon med 

övergripande bild över affärssystemet, en nyckelanvändare samt en användare i 

affärssystemet på respektive företag. Från konsultbolagen intervjuades en eller två 

konsulter med uppgift att genomföra användarutbildning.  

3.4.1. Urvalskriterier  

Urvalet av tillverkande företag har skett utifrån följande kriterier: (1) företaget ska 

ha implementerat ett nytt affärssystem för minst ett år sedan och (2) företaget ska ha 

implementerat ett affärssystem som riktar sig till medelstora och/eller stora företag. 

Urvalet av konsultbolag har skett utifrån följande kriterier: (1) konsultbolaget ska 

genomföra användarutbildning vid affärssystemsimplementationer och (2) 

konsultbolaget ska genomföra affärssystemsimplementationer som riktar sig till 

medelstora och/eller stora företag. Dessa kriterier sattes för att konsultbolag och 

beställarorganisationer skulle arbeta med liknande affärssystem för att möjliggöra en 

jämförelse av respondenternas svar. Det första kriteriet för tillverkande företag, att 

det ska vara minst ett år sedan affärssystemsimplementationen, syftar till att 
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säkerställa att de genomgått stabiliseringsfasen som enligt Ross och Vitale (2000) kan 

ta upp till tolv månader.  

 

Urvalet av respondenter på de tillverkande företagen har skett utifrån ett antal 

kriterier: (1) respondenten ska ha arbetat på företaget under 

affärssystemsimplementationen, (2) respondenten ska ha varit engagerad i 

affärssystemsimplementationen. Urvalet av intervjupersoner på konsultbolagen har 

skett utifrån följande kriterier: (1) respondenten ska ha medverkat under minst en 

affärssystemsimplementation, (2) respondenten ska ha arbetat med 

användarutbildningar under affärssystemsimplementation. Kriterierna för de 

tillverkande företagen sattes för att säkerställa att respondenterna var närvarande 

och aktiva under affärssystemsimplementationen. För respondenter från 

konsultbolagen sattes kriterierna ovan för att säkerställa att de närvarat under minst 

en affärssystemsimplementation och genomfört användarutbildning för att 

säkerställa att de har erfarenhet av användarutbildning. Vid första kontakten med 

företagen innan intervjutillfälle bokades tillfrågades tänkta respondenter om de 

uppfyllde respektive kriterier, vilket bekräftades av samtliga nio respondenter. 

3.4.2. Företag och respondenter  

Valet av företag och respondenter har gjorts enligt ovan nämnda urvalskriterier. IT-

Konsult AB och ERP AB arbetar med konsultation kring affärssystemsimplementation 

och Materialtillverkning AB, Avkoppling AB och Inredning AB är verksamma inom 

den tillverkande industrin. Namn märkta med asterisker (*) innebär att 

respondenten var nyckelanvändare under affärssystemsimplementationen.  

Person Företag Namn Roll Datum 

1 IT-konsult AB Lisa Projektledare  2017-03-10 

2 IT-konsult AB Anton Applikationskonsult 2017-03-10 

3 ERP AB Erik Utvecklare/lösningsarkitekt 2017-03-10 

4 Materialtillverkning AB Svante * Logistikchef  2017-03-22 

5 Materialtillverkning AB Pontus * Produktionschef  2017-03-22 

6 Avkoppling AB Maria * Säljare  2017-04-07 

7 Inredning AB Örjan  IT-chef  2017-04-12 

8 Inredning AB Judith * Projektkoordinator  2017-04-12 

9 Inredning AB Felicia Säljare 2017-04-12 

Tabell 1.0 - Respondenter. 
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IT-konsult AB är ett konsultbolag med cirka 700 anställda. De hade en årsomsättning 

på cirka 880 miljoner SEK år 2015. Konsultbolaget arbetar med Affärssystemet X som 

riktar sig till medelstora till stora kunder. Anton är applikationskonsult, specialiserad 

på supply chain management och Lisa är projektledare. 

  

ERP AB är ett mindre konsultbolag med en årsomsättning på cirka 20 miljoner SEK 

år 2015. Företaget arbetar endast med Affärssystemet X som riktar sig till medelstora 

till stora kunder. Erik arbetar idag som lösningsarkitekt men anställdes från början 

som utvecklare på ERP AB. 

 

Materialtillverkning AB är ett tillverkande företag med cirka 130 anställda och en 

årsomsättning på 150 miljoner SEK. De genomförde en affärssystemsimplementation 

för ett år sedan i Sverige och arbetar med ytterligare en affärssystemsimplementation 

på företagets andra fabrik i ett annat europeiskt land. Pontus arbetar som 

produktionschef och har haft ansvar för att utbilda samtliga produktionsanställda 

användare i Affärssystemet Y. Svante arbetar som logistikchef. Båda var 

nyckelanvändare under den affärssystemsimplementation som genomförts. 

 

Avkoppling AB är ett tillverkande företag med cirka 100 anställda och en 

årsomsättning på drygt 170 miljoner SEK. Maria arbetar idag som säljare men var 

under affärssystemsimplementationen av Affärssystem Y nyckelanvändare. 

 

Inredning AB är ett tillverkande företag med cirka 180 anställda. De hade år 2015 en 

årsomsättning på 1 miljard SEK. Företaget arbetar med tillverkning och försäljning 

av inredningsprodukter. Örjan arbetar som IT-chef, Judith arbetar som 

projektkoordinator och var under affärssystemsimplementationen nyckelanvändare 

för säljavdelningen och Felicia arbetar som säljare. Inredning AB genomförde inte en 

affärssystemsimplementation i den bemärkelsen att ett nytt affärssystem köptes in 

och implementerades. För ett år sedan bytte de version på sitt befintliga affärssystem; 

processen kan enligt Erik på ERP AB likställas med en affärssystemsimplementation, 

då ett versionsbyte i Affärssystemet X innebär att ett företag genomgår samtliga de 

faser som en affärssystemsimplementation av ett nytt affärssystem innebär. I denna 

studie likställs därför Inredning AB:s versionsbyte med Materialtillverkning AB:s och 

Avkoppling AB:s affärssystemsimplementationer.  

3.5. Analysmetod 

En tematisk analys har utförts på det insamlade empiriska materialet. Enligt 

Vaismoradi, Turunen och Bondas (2013) är tematisk analys ett användbart verktyg 

som kan förse studien med en rik och detaljerad redogörelse av insamlat material. 
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Analysarbetet genomfördes utifrån sex faser: lära känna datan, skapa grundläggande 

koder, sök efter teman, se över teman, definiera och namnge teman samt producera 

rapport (Braun & Clarke, 2006).  

 

Inledningsvis transkriberades ljudfilerna från intervjuerna genom att avlyssna dem 

och dokumentera vad som sades i text. I transkriberingen gavs varje ny talare en ny 

rad för att göra materialet överskådligt och varje rad inleds med den talande 

personens första bokstav.  Eventuella skratt, harklingar eller hostningar markerades 

med asterisker, exempelvis: *skratt*. En tystnad eller tvekan hos respondenten 

markerades med tre punkter “...”. Vidare lästes det transkriberade materialet igenom 

upprepade gånger för att lära känna materialet (Braun & Clarke, 2006)  

 

Vidare skapades koder genom att transkriberingarna analyserades och 

organiserades med hjälp av kodning (Braun & Clarke, 2006). När kodningen 

genomfördes användes litteraturstudiens sammanfattande rubrik 

”användarutbildning under affärssystemsimplementation” som urvalskriterie för vilka 

delar av texten som skulle kodas. De delar av texten som relaterade till den 

sammanfattande rubriken beskrevs i en kod, där textens innehåll sammanfattades på 

ett meningsfullt, men kortfattat sätt. Exempel: “De sista veckorna innan “go live” och 

den första veckan efter “go live” så finns det nog inte en person i projektgruppen som 

inte jobbar dygnet runt kan det nog kännas som. Det är väldigt mycket och det är väldigt 

intensivt de här veckorna då” sammanfattades till “Sista veckorna innan go live är 

intensiva”. Memos, små självhäftande papperslappar, användes som verktyg under 

kodningsarbetet (Myers, 2013). Varje kod skrevs på en memo tillsammans med ett 

kod-ID som refererar till respektive intervju och det radnummer där koden inleds. 

Till exempel: Kod-ID “I2R123” refererar intervju två (I2) och radnummer 123 (R123) 

där koden inleds. De delar av materialet som inte relaterade till ”användarutbildning 

under affärssystemsimplementation”, exempelvis beskrivningar av respondenternas 

personliga intressen, kodades inte. 

 

Arbetet fortsatte med det Braun och Clark (2006) benämner som söka efter och se 

över teman, vilket gjordes genom att samtliga memos med koder sorterades in under 

teman. Innehållet i varje tema definierades, där varje identifierat tema namngavs och 

sattes i relation till övriga teman. Utfallet av tematiseringen blev två övergripande 

teman “användarutbildning under affärssystemsimplementation” från 

litteraturstudien samt “utmaningar” som identifierats i det empiriska materialet. 

Inom det övergripande temat “användarutbildning under 

affärssystemsimplementation” identifierades tre subteman “användarutbildning 

under pre-implementation”, “användarutbildning under idrifttagande” samt 

“användarutbildning under post-implementation”. Temat “utmaningar” innehöll fyra 
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underliggande teman: “utbildningsupplägg”, “ansvar”, “förutsättningar för lärande” 

samt “Planering, mål och utvärdering” (se figur 3.0). Ett exempel på tematisering: 

koderna “Fick hålla i internutbildningar själv efter implementation” och “Ytterligare 

utbildning från konsult efter implementation är en kostnadsfråga” sorterades in under 

temat “Användarutbildning under post-implementation”. 

 

 
Figur 3.0 - Presentation av teman. Övergripande teman är markerade i grönt och 

subteman markerade i gult. 

 

Ibland kunde koder anses passande under flera teman, så för att bedöma koder som 

berörde flera teman användes Pattons (1990, beskrivet i Braun & Clarke, 2006) 

tvåvägskriterier för bedömning av kategorisering: intern homogenitet och extern 

heterogenitet. Koder under samma tema skall vara tydligt associerade, medan klara 

skillnader skall kunna göras teman emellan (Braun & Clarke, 2006).  I fall då en kod 

kunde anses passande under flera teman valdes det tema som bäst överensstämde 

med kodens innehåll enligt tvåvägskriterierna med tydlig sammankoppling inom 

teman och klar skillnad gentemot andra teman (Braun & Clarke, 2006).  

 

Avslutningsvis beskrevs samtliga teman och deras innehåll och materialets 

kategorisering motiverades (Braun & Clarke, 2006). För att kunna skapa en god 

översikt gjordes detta i sammanfattande tabeller med följande innehåll: Namnet på 

ett tema, kod-ID, några exempel på kodningar inom det temat samt ett textutdrag som 

hör samman med nämnda kodning.  

3.6. Metoddiskussion 

En nackdel med kvalitativa undersökningsmetoder är avsaknaden av generaliserbara 

resultat då det insamlade materialet är från ett begränsat antal respondenter där data 

är innehållsrik men ej kvantifierbar (Myers, 2013). Vi inser att vi med en kvalitativ 

undersökningsmetod kan ha svårt att generalisera våra resultat men att resultaten 

kan bidra med att skapa en smal, men djup förståelse för användarutbildning under 

affärssystemsimplementation som inspirerar till vidare forskning. Då denna studie 

genomförts med en kvalitativ ansats finns möjlighet att studiens författare med 

tidigare kunskaper kan ha påverkat resultatet, utan att detta har varit avsiktligt 

(Myers, 2013). 
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Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer möjliggjorde insamlandet av en rik 

och beskrivande empiri (Eriksson & Hultman, 2014; Myers, 2013). Upplägget med 

semistrukturerade intervjuer gav intervjuarna möjlighet att ställa ytterligare frågor 

utöver de som inkluderats i intervjuguiden (Myers, 2013), för att förtydliga 

eventuella otydliga svar eller be respondenten utveckla något hon sagt. En risk med 

semistrukturerade intervjuer är att respondenten frångår intervjuns ämne (Eriksson 

& Hultman, 2014) vilket enligt Myers (2013) kan bero på att de frågor som ställdes 

var för öppna. Under intervjun på Avslappning AB frångick respondenten ämnet. De 

gånger respondenten fortfarande berörde affärssystemsrelaterade frågor lät vi 

respondenten fortsätta, men då respondenten helt frångick ämnet och pratade om 

privata angelägenheter användes intervjuguiden som stöd för att åter vägleda 

respondenten till frågor kring affärssystemsimplementation och användarutbildning 

(Rienecker & Jørgensen, 2014)  

 

Intervjuer har genomförts enskilt och i grupp. Samtliga gånger intervjuer genomförts 

i grupp, på IT-Konsult AB och på Inredning AB, skedde det på respondenternas 

begäran, på grund av tidsbrist. Myers (2013) beskriver att intervjuer med flera 

respondenter samtidigt kan ge både negativa och positiva effekter. Då de två 

konsulterna från IT-Konsult AB intervjuades kompletterade och utvecklade de 

varandras svar, medan då respondenterna från Inredning AB intervjuades upplevde 

vi en obalans i fördelningen av taltid (Myers, 2013). Under intervjun på Inredning AB 

försökte vi tydligt tilldela frågor till den vi ville skulle svara för att motverka detta. 

För att säkerställa att samtliga respondenter fått likvärdiga intervjusituationer kunde 

vi istället efterfrågat möjligheten att intervjua respondenterna individuellt. 

 

Då intervjuer hos de tillverkande företagen skulle genomföras bad vi om möjligheten 

att intervjua en projektledare eller någon med god överblick över affärssystemet, en 

nyckelanvändare och en användare. På Inredning AB fick vi möjlighet att intervjua 

samtliga tre roller som efterfrågats. På Avslappning AB gavs endast möjlighet att 

intervjua en nyckelanvändare och på Materialtillverkning AB intervjuades två 

nyckelanvändare. Myers (2013) beskriver att en risk med intervjuer är att endast 

personer med höga befattningar inom en organisation intervjuas. Trots önskan om 

att intervjua användare i samtliga tillverkande företag gavs vi endast möjlighet till 

detta på ett företag, vilket kan ha påverkat de svar vi fått eftersom risken är att en 

mycket vinklad information presenteras (Myers, 2013). Eftersom intervjuerna 

genomförts med fyra gånger så många nyckelanvändare som användare och 

projektledare finns det en risk att det övervägande är nyckelanvändarnas åsikter som 

återges i denna studie. Kritik kan riktas mot denna studie avseende avsaknad av 

spridning bland respondenternas ställningar på företaget (Myers, 2013). För att 
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bemöta denna kritik kunde intervjuer genomförts med användare på andra 

tillverkande företag, alternativt kunde uppföljningsintervjuer gjorts med den 

användare, respektive projektledare som redan intervjuats. 

 

Samtliga respondenter från konsultbolagen arbetar med Affärssystemet X. Vi 

kontaktade även konsulter för Affärssystemet Y som inte hade möjlighet att 

medverka i denna studie. Myers (2013) poängterar vikten av att olika perspektiv 

skildras vid intervjuer, varför det hade kunnat ge ytterligare bidrag till studien att 

intervjua ytterligare konsulter som arbetar med ett annat affärssystem än 

Affärssystem X. 

3.7. Etiskt förhållningssätt 

Det etiska förhållningssättet i denna studie har utgått från Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer [1]. Vetenskapsrådet poängterar betydelsen av att 

forskning bedrivs [1], men understryker vikten av att skydda individen i 

forskningssammanhang. Individskyddskravet syftar till att skydda individen från 

såväl fysisk som psykisk skada [1]. Individskyddskravet konkretiseras i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet [1]. 

 

Informationskravet [1] beaktades genom att samtliga deltagare i studien upplystes 

innan intervjuerna om studiens syfte. Vidare informerades respondenterna om att 

deltagandet i studien var frivilligt [1], samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan 

om de önskade (Myers, 2013). En samtyckesförfrågan lämnades till samtliga 

respondenter för godkännande och påskrift innan intervjun inleddes (se bilaga 4). 

Här efterfrågades respondentens samtycke till medverkan (Myers, 2013) samt deras 

godkännande av att intervjuerna spelades in. I samtyckesförfrågan informerades 

även respondenterna om att de skulle anonymiseras i kommande studie (Myers, 

2013) för att möta konfidentialitetskravet [1]. Under transkriberingen 

anonymiserades även eventuella personnamn eller företag respondenten nämnt och 

ersattes med fiktiva namn. Inspelningarna och transkriberingarna har förvarats 

lokalt på författarnas datorer, inte uppladdade till någon molntjänst eller skickade via 

mail, för att säkerställa att obehöriga ej kunnat ta del av informationen (Myers, 2013; 

Rienecker & Jørgensen, 2014). I presentationen av företag under rubriken “3.4.2. 

Företag och respondenter” har företagen beskrivits övergripande, för att ingen 

identifiering av företagen eller individerna skall kunna ske [1]. De uppgifter som 

insamlats för denna studie kommer inte att spridas vidare eller säljas [1], vilket 

respondenterna informerats om i samtyckesförfrågan (se bilaga 4). 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av genomförda intervjuer. Resultatet redovisas 

med rubriker från litteraturstudien för att kunna beskriva hur användarutbildning har 

genomförts under de olika faserna av affärssystemsimplementationen: 

“Användarutbildning under pre-implementation”, “Användarutbildning under 

idrifttagande” och “Användarutbildning under post-implementation”. 

 

4.1. Användarutbildning under pre-implementation 

Erik på ERP AB berättar att i den inledande delen av pre-implementationsfasen fattas 

beslut och upphandlas kring hur ansvaret ska fördelas kring den kommande 

utbildningen. Därefter bildas en projektgrupp tillsammans med 

beställarorganisationen, där ansvariga från varje avdelning finns representerade. När 

organisationer väljer att inleda en affärssystemsimplementation utses ett antal 

nyckelanvändare enligt Svante på Materialtillverkning AB. Nyckelanvändare 

benämns även super-users eller key-users i vissa intervjuer. Dessa personer är enligt 

Svante oftast avdelningsansvariga på beställarorganisationen. Valen av 

nyckelanvändare görs enligt både Svante och Judith, av chefer på 

beställarorganisationen. Nyckelanvändarna har även dagliga arbetsuppgifter utöver 

uppgifterna kopplade till rollen som nyckelanvändare: “vi är en slimmad organisation. 

Vi har våra dagliga sysslor att göra också. Vi kan inte bara hålla på med Affärssystem” 

- Svante, Materialtillverkning AB. Även Judith poängterar att arbetet som 

nyckelanvändare utfördes parallellt med de arbetsuppgifter hon vanligtvis gjorde. 

Vidare berättar Judith att hon inte fick speciellt mycket information om rollen som 

nyckelanvändare: “skulle jag ha delegerat det här till någon så skulle jag ha gett den 

mer info från början, såhär är upplägget” - Judith, Inredning AB. Även Maria på 

Avkoppling AB berättar under intervjun om avsaknad av information kring rollen 

som nyckelanvändare. Hon berättar att hennes kommande utbildningsansvar för 

interna användare aldrig förmedlades då hon tilldelades rollen.  

 

Erik beskriver att det först är mitt i pre-implementationsfasen planering för 

kommande utbildning sker: “det är egentligen först då som man börjar planera för 

utbildning. Så det är egentligen inte, först då som man börjar förstå vad det är man ska 

utbilda när man vet vad det är för sorts anpassningar man ska göra” - Erik, ERP AB. 

Vidare i pre-implementationsfasen skapar konsulten anpassningar i affärssystemet 

till beställarorganisationen: “och så fort de har hamnat på plats i systemet så att 

kunden och de här nyckelanvändarna kan börja testa, det är egentligen då utbildningen 

börjar.” - Erik, ERP AB. Vidare beskriver Erik hur nyckelanvändarna kontrollerar de 

anpassningar konsulterna skapat och samtidigt lär sig systemet: “utbildningen av 

‘key-userserna’ är egentligen deras testarbete” - Erik, ERP AB.  
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Örjan nämner att Inredning AB följde Leverantören av Affärssystem X:s 

projektmetodik då de genomförde affärssystemsimplementationen. Samtliga 

konsulter berättar att samma metodik används av både ERP AB och IT-konsult AB. 

Enligt Örjan står det i Affärssystemet X:s projektmetodik att användarutbildning bör 

ske tidigt i implementationen för att användarna ska förstå skillnaden på det gamla 

och det nya affärssystemet, men ingenting om hur den ska genomföras. Örjan berättar 

att deras nyckelanvändare och konsulterna tillsammans gick igenom skillnaderna 

mellan de olika affärssystemen genom att visa dessa på storbildsskärm. Judith och 

Örjan på Inredning AB minns upplägget av pre-implementationen som 

välstrukturerat men har båda invändningar på den estimerade tidsåtgången: “väldigt 

lärorikt och bra upplägg men som alltid så är det ont om tid och man hinner inte gå 

riktigt så djupt som man kanske ville” - Judith, Inredning AB. Vidare beskriver Judith 

att bristande förståelse för implementationsprojektets omfattning och komplexitet 

samt begränsningar kopplat till stramt schemalagda deadlines kan ha varit en 

bidragande faktor till känslan av tidsbrist. Anton berättar att då tiden eller resurserna 

för affärssystemsimplementationen börjar sina kan användarutbildning 

bortprioriteras:  

 

“Men ibland så känner man kanske att man ligger fel i förhållande till var man 

bör ligga i sin budget, och då kanske man inte drar in på standard, eller de 

planerade utbildningstillfällena, men man kanske säger att vi klarar oss på det 

här även om man kanske hade behövt kanske två dagar till” - Anton, IT-Konsult 

AB. 

 

Konsultens roll i användarutbildningssammanhang består huvudsakligen av att 

utbilda nyckelanvändare som i sin tur utbildar användare på beställarorganisationen, 

enligt Anton. Vidare berättar Pontus att “affärssystemet Y:s filosofi är ju liksom att de 

utbildar någon super-user, sen är det upp till företaget själva att utbilda sin egen 

personal, och det var ju det vi gjorde.” - Pontus, Materialtillverkning AB. Olika 

konsulter ansvarar för olika områden inom affärssystemet och vid pre-

implementation utbildas nyckelanvändare i beställarorganisationen av sin 

motsvarighet på konsultsidan. Lisa berättar: “så vi utbildar egentligen så få människor 

som möjligt /.../ Men utbildar dem väldigt, väldigt grundligt” - Lisa, IT-Konsult AB. 

Anton berättar att han som konsult även kan hålla i utbildning av övriga användare 

på beställarorganisationen också, inte bara för nyckelanvändare, men att det sällan 

sker och att det är problematiskt:  

 

“Det händer att man kör sån här klassrums… femton pers sitter och lyssnar, 

oftast brukar resultatet inte bli så bra då, just för att det är ju samma som 
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vanliga lärare har till elever i skolan, man kan inte ge fokus till alla och alla 

kommer ha frågor, för det är nytt för dem och det…det brukar inte bli bra helt 

enkelt. Ehm, ju…vi brukar föredra att ha så få som möjligt just för att det är 

bättre att en lär sig riktigt bra än att fem lär sig halvdant och så måste man göra 

om allting igen” - Anton, IT-Konsult AB. 

 

Ingen konsult på ERP AB är anställd som lärare, berättar Erik, vilket innebär att varje 

konsult själv utformar den utbildning som ges nyckelanvändarna. Anton och hans 

kollega Lisa berättar att utbildningar för nyckelanvändare oftast genomförs i 

konferensrum där de demonstrerar de olika lösningarna på en bildskärm. 

Utbildningen består främst av direkta demonstrationer i affärssystemet men de 

använder sig även av PowerPoint-bilder i presentationssyfte. Under tiden får 

nyckelanvändarna möjlighet att anteckna för att i sin tur skapa egna 

utbildningsmaterial.  

 

Även Erik berättar hur nyckelanvändarna samtidigt som de testar anpassningar i 

systemet brukar passa på att skapa egen dokumentation. “De kan göra lathundar. Det 

gör vissa kunder. Vissa kunder gör det lite mer avancerat och skriver ner hela 

dokumentationen att ‘för att göra det här’ och så skriver de ner det i steg”. - Erik ERP 

AB. Både Erik och Anton beskriver att konsulter kan göra lathundar som kunden 

sedan kan använda i sin interna utbildning, men Erik ser helst att nyckelanvändare 

på beställarorganisationen gör det själva. Materialtillverkning AB:s nyckelanvändare 

har skapat lathundar som grundar sig i Affärssystem Y:s så kallade 

“standardinstruktioner” och Svante beskriver att dessa innefattar både detaljerade 

instruktioner och övergripande processkartor för affärssystemet. Maria från 

Avkoppling AB har skapat egna lathundar som, med skärmdumpar och text, stegvis 

visar hur olika rutiner ska genomföras. Dessa lathundar används som stöd vid 

utbildning av nyanställda men kan även nyttjas av Marias kollegor. Vidare berättar 

hon att mer arbete förläggs på henne om hon inte framställer dessa lathundar. “Gör 

inte jag de här lathundarna så får jag göra jobbet… Så jag måste hjälpa dem så att de 

slipper sitta på kö in till mig” - Maria, Avkoppling AB. 

 

Maria på Avkoppling AB berättar att den utbildning hon gavs som nyckelanvändare 

skedde både på plats på Avkoppling AB samt hos systemleverantören. Även Pontus 

berättar om den utbildning han fick som nyckelanvändare:  

 

“Jag tycker det var ganska tråkigt också *hehe* /.../  Det som var lite dåligt 

kanske var liksom inte att… Vi skulle haft en varsin dator och suttit vid /.../ Nu 

var det egentligen mer att vi hade på en projektor och så visade han och så satt 

man och skrev ner lite i sitt block /.../ Det var väl inte sådär kanske. Jag gillar 
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mer och knappa. Jag vill både ha teori och så vill jag ha praktik” - Pontus, 

Materialtillverkning AB.  

 

Tidigare hade Avkoppling AB ett äldre affärssystem som de arbetade i och Maria 

beskriver att de första testerna av affärssystemet var präglade av en rädsla då det nya 

affärssystemet skilde sig mycket från deras tidigare affärssystem. “Först var det 

ganska mycket rädsla för då hade de ju kört samma svarta skärm med grön text i 

massvis av år och innan dess var det /.../ kalkylpapper. Då skrev man allt för hand och 

skickade sån där rörpost till varandra. Så när vi implementerade Affärssystem Y var vi 

ju ganska långt in i framtiden då” - Maria, Avkoppling AB.  

 

Pontus på Materialtillverkning AB berättar att det aldrig sattes några tydliga mål inför 

den användarutbildning som genomfördes pre-implementation. Enligt honom var 

målet med den interna utbildningen för användarna att de skulle bli bekväma i den 

nya miljön medan målet med den utbildningen som gavs nyckelanvändarna var att 

kunna “go live”.  Anton beskriver att ett mål med användarutbildningen är att 

användarna ska kunna acceptanstesta affärssystemet “Så självklart så ligger det ju i 

vårt intresse att utbilda dem så gott som möjligt för att om de inte kan systemet så kan 

de heller inte testa och då kan de heller inte säga ‘ni har levererat det som ni har lovat 

ni ska leverera’” - Anton, IT-Konsult AB 

 

Erik berättar att användarutbildningen kan skilja sig åt beroende på hur intresserad 

användaren är. En del användare är mer intresserade och behöver då endast en 

enklare visning i affärssystemet och sedan testar de själva. Andra, mer försiktiga, 

användare kan behöva exakta checklistor med en tydligt instruerad navigering i 

affärssystemet. “Jag menar det finns ju fall där användarna är livrädda för att ens ta i 

systemet och då måste de ha exakta checklistor som visar ‘tryck där’ och så pekar det 

på det där, och då kan de bara skylla på den där checklistan när det går åt skogen” - 

Erik, ERP AB. Vidare berättar Anton att utbildningen kan variera beroende på vad 

kunden önskar samt vilka färdigheter de har kring informationsteknologi:  

 

“Man märker att mycket är ju faktiskt relaterat till de .. de som har läst eller inte 

har läst på högskolan. Har man gjort det är man typiskt ganska van vid att det 

går fort och man måste vara med och anteckna, medans andra bara sitter och 

kollar i systemet och sen ‘aa, men hur var det nu man gjorde?’” - Anton, IT-

Konsult AB 

 

Anton berättar om den utbildning konsulterna ger nyckelanvändarna tidigt i pre-

implementationsfasen; den sker på standardlösningar med de konfigurationer och 

anpassningar som har kunnat genomföras i affärssystemet. Senare genomförs även 
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utbildningar på de lösningar som är unikt anpassade för beställarorganisationens 

affärsprocesser. Enligt Lisa genomförs dessa utbildningar så nära idrifttagande av 

affärssystemet som möjligt för att säkerställa goda kunskaper i det nya affärssystemet 

“för att de, när vi går live då, ska kunna börja använda systemet” - Lisa, IT-konsult AB. 

Erik beskriver sista tiden innan idrifttagandet: “kunden jobbar lite från sitt håll med 

intern utbildning då… och då brukar man helt enkelt göra så att… nyckelanvändarna i 

varje område håller interna utbildningar för sina anställda /.../ … användarutbildning 

gör nästan alltid kunden själv”. - Erik, ERP AB. Vidare beskriver Erik att han som 

konsult inte har någon insikt i hur deras kunder väljer att genomföra sina 

användarutbildningar. Anton säger: “jag tror inte de lägger så mycket fokus på det 

faktiskt. Tyvärr” - Anton, IT-Konsult AB.  

 

På Inredning AB finns en intern utbildningsansvarig på företaget som håller i all 

användarutbildning i affärssystemet: “så alla säljare i hela koncernen som kommer hit 

och får utbildning internt” - Örjan, Inredning AB. Örjan berättar att den 

utbildningsansvarige var föräldraledig under majoriteten av pre-implementationen 

av det nya affärssystemet och därför inte var närvarande under den utbildning som 

konsulterna gav nyckelanvändarna. Judith berättar att på grund av den 

utbildningsansvariges frånvaro var nyckelanvändarna tvungna att genomföra en del 

användarutbildning. Inredning AB ger en veckas introduktionsutbildning för alla 

nyanställda på företaget som genomförs av den utbildningsansvarige. Felicia berättar 

att hon fick introduktionsutbildning först fyra månader efter hon anställdes där 

grunderna i Affärssystem X. 

 

Judith berättar att det ibland kan förekomma motstånd i användarutbildning då 

användaren inte ser fördelarna med det nya affärssystemet eller att de upplever 

förändringen som tråkig, mer som ett nödvändigt ont. Hon berättar då att den som 

utbildar får motivera affärssystemet bättre och förklara varför användaren behöver 

de nya färdigheterna för att kunna utföra sitt arbete. I vissa fall jämför användare det 

nya affärssystemet med det gamla. “System är aldrig så bra som det är när man 

avslutar det” - Felicia, Inredning AB. Felicia arbetade aldrig i Inredning AB:s gamla 

affärssystem men beskriver att hon tidigare arbetat i en äldre version av Affärssystem 

Y och har, då de olika versionerna liknar varandra, därför kunnat ta med sig en 

förkunskap och förståelse för affärssystemet. Konsulten Erik ser sällan 

nyckelanvändares motivation som ett problem vid användarutbildning.“Key-userna 

är ju oftast en person som är vald av till exempel deras chef och då behöver ju den 

personen ta sitt ansvar oavsett hur kul de tycker att det är eller inte” - Erik, ERP 

AB.  Vidare berättar Anton kring nyckelanvändares deltagande i utbildningen:  
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“För de som är med på utbildningen kanske inte nödvändigtvis är de som vill 

vara där, för de sitter och är stressade över nånting annat för … ‘kan inte det här 

vara klart snart för jag måste faktiskt hinna med innan jag ska åka och hämta 

på dagis’/.../ Måste du gå halv fyra så får du se till att någon av de andra som är 

här kanske kan lära dig sista en och en halv timmen. Men mer än så kan man ju 

inte göra som utbildare för att...i slutändan är det ju deras intresse att vilja lösa 

det på nåt sätt” - Anton, IT-Konsult AB. 

 

Anton berättar om förberedelserna inför användarutbildning: “oftast så brukar det 

kräva ganska mycket förberedelser för att köra dem. Ehm… systemet måste ju vara 

parametersatt på ett visst vis, man måste veta exakt vilka data man ska använda” - 

Anton, IT-Konsult AB. Utvärdering av användarnas förkunskaper eller förmåga att ta 

till sig ny information är inget som genomförs innan användarutbildning. Däremot 

berättar Anton att han känner av under utbildningens gång vilken nivå som 

användarutbildningen bör genomföras för att möta användarnas kunskapsnivå. 

 

I Materialtillverkning AB:s fall är flesta användare produktionsanställda, operatörer 

som sköter olika maskiner i fabriken och registrerar utförda arbeten i affärssystemet. 

Pontus genomförde utbildning med operatörerna i två omgångar där de gavs tre 

timmars utbildning i affärssystemet. Under utbildningen demonstrerade Pontus 

samtidigt som operatörerna satt själva eller två och två vid datorer och kunde testa 

de funktioner Pontus visade. Vidare berättar Pontus att han upplevt det som svårt att 

vara pedagogisk och genomföra utbildningen på rätt sätt: “jag är så trött på att utbilda 

*skrattar* så jag orkar inte göra det mer. Nä, det är så… jag tycker det är så tråkigt. Du 

vet när man har stått och upprepat sig 20 gånger samma sak” - Pontus, 

Materialtillverkning AB. Resultatet från dessa användarutbildningar varierade, då 

vissa användare lärt sig mer än andra, men Pontus beskriver att han hellre 

genomförde ytterligare utbildning när affärssystemet väl tagits i drift än att överdriva 

utbildningen pre-implementation. Den användarutbildning som användare ges är 

enligt Svante inte lika bred som den utbildning nyckelanvändare får. I vissa fall har 

särskilda användare fått mer utbildning än andra användare om de haft svårigheter 

med att lära sig det nya affärssystemet.  

 

När Maria genomför användarutbildningar är målet att användaren ska lära sig 

använda affärssystemet. Utbildningarna sker där hon, tillsammans med den nya 

användaren, sitter framför en dator, där hon demonstrerar de olika funktionerna i 

affärssystemet. Maria tycker det är roligt att utbilda andra men har ibland upplevt att 

personen hon lär upp inte alltid fångar upp den information hon förmedlar. Enligt 

henne kan det bero på att hon demonstrerar för fort eller att utbildningen blir för 

intensiv. Maria betonar att det samtidigt är personens eget ansvar att ställa frågor när 
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denne inte förstår. “Det hänger inte bara på utbildaren. Det hänger även på den som 

ska utbildas. Fråga! /.../ Fråga om ni inte fattar” - Maria, Avkoppling AB.  

4.2. Användarutbildning under idrifttagande 

Erik på ERP AB beskriver idrifttagandet av affärssystem som en mycket intensiv 

period och vidare beskriver han att viss utbildning kan ske på plats hos 

beställarorganisationen i denna fas. Även Svante på Materialtillverkning AB berättar 

att vid idrifttagandet av affärssystem ges användare utbildning i det nya 

affärssystemet av nyckelanvändare. “För övriga användare så utbildade vi så nära ”go 

live”-datumet som möjligt /.../ för att verkligen komma ihåg allting när vi startar då” - 

Svante, Materialtillverkning AB.  

 

Felicia på Inredning AB beskriver idrifttagandet som hektiskt och att det inte fanns 

någon direkt tid för utbildning. “Min första vecka satt jag och förflyttade ordrar mellan 

gamla och nya systemet. Vilket var väldigt lärorikt” - Felicia, Inredning AB. Inredning 

AB genomförde idrifttagande av sitt nya affärssystem under semestertider men de 

anställdas engagemang var trots detta framstående. “Mitt i semestertider och ändå var 

det ingen tvekan på att personalen ställde upp” - Felicia, Inredning AB. 

 

Erik beskriver att utbildningsinsatser precis vid idrifttagande av affärssystem brukar 

bestå av att finnas på plats hos beställarorganisationen och svara på frågor tills 

användarna känner sig bekväma med systemet. I slutet av idrifttagandefasen 

beskriver Erik att implementationen utvärderas och att utbildningen utgör en del av 

utvärderingen. Vidare berättar han att “det kan ju vara missförstånd i kommunikation, 

för de kan ju tycka att ‘nej, men vi kan ju inte det här för det har ni inte lärt oss det’… 

medan de inte riktigt har kopplat att ‘nej, det är ju faktiskt ert ansvar att lära er det här 

under projektets gång för att ni ska kunna lära ut’” - Erik, ERP AB. 

4.3. Användarutbildning under post-implementation 

Efter idrifttagandet beskriver Erik först att “det är inga särskilda utbildningar som 

sker utan när man väl har gått live, för det ska vara klart då /.../ Annars så… har man 

misslyckats *skrattar*” - Erik, ERP AB. Senare i intervjun poängterar Erik att viss 

utbildning, exempelvis relaterat till en beställarorganisations Business Intelligence-

lösningar kan förläggas efter idrifttagandet av affärssystemet. Även Anton berättar 

att viss utbildning kring specifika funktioner i affärssystemet kan förläggas till post-

implementationsfasen: “så det finns ett par sånna punkter, men det är ju inte så många, 

men vi har lämnat ett par utanför, medvetet /.../ Och de är ju inte beställda från kunden 

heller utan vi har sagt att när ni vill att vi ska göra det här så får ni beställa det” - Anton, 

IT-Konsult AB. 
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Enligt Anton skiljer sig användarutbildning pre-implementation från den 

användarutbildning som bedrivs post-implementation. Enligt honom bedrivs 

utbildning efter idrifttagande på en annan nivå då användarna har en mer omfattande 

kunskap och färdigheter i affärssystemet när de arbetat i det en längre tid.  

 

“Det är lite som att jag skulle utbilda en kollega som inte jobbar med just mitt 

kompetensområde, jag vet ju att han eller hon kan ju Affärssystemet X väldigt 

bra, men kan inte just där jag jobbar. Så att då hänger de ju med på ett annat 

sätt än någon som aldrig har sett det innan. Och ungefär på samma sätt blir det 

om man utbildar efter de gått live” - Anton, IT-konsult AB.  

 

Vidare berättar Anton att användarutbildning vanligtvis inte genomförs av konsulter 

efter idrifttagandet, men att konsulterna kan utbilda om företaget önskar det: “i 

värsta fall skulle jag väl säga att man åker ut och utbildar, men det är väldigt sällsynt 

för oftast är det så små utbildningsinsatser att det kostar helt enkelt dem för mycket att 

boka upp oss en hel dag när det tar oss en och en halv timme att skriva en manual som 

de kan ha” - Anton, IT-Konsult AB. Erik berättar att om konsulter av en händelse skulle 

uppmärksamma att beställarorganisationens användare inte kan hantera 

affärssystemet ordentligt kan de i vissa fall föreslå ytterligare användarutbildning:  

 

“Det kan faktiskt vara så att vi kan känna att den här avdelningen förstår 

uppenbarligen inte vad de gör och då kan vi tycka… av nästan ren 

självbevarelsedrift att *skrattar* /.../ då brukar vi kontakta någon 

nyckelanvändare, deras chef eller någon internt och föreslå att vi behöver nog 

göra något åt den här situationen” - Erik, ERP AB.  

 

Erik beskriver att beställarorganisationen ibland upplever att de inte utbildat 

tillräckligt bra “så de sitter där med en massa anställda som inte riktigt vet vad de håller 

på med” - Erik, ERP AB. Vidare berättar han att då åker den ansvarige konsulten ut till 

beställarorganisationen och förklarar hur de ska och inte ska arbeta med 

affärssystemet. Svante belyser en del problematik med användare som inte förstår 

varken affärssystemet eller det större sammanhanget; deras påverkan i det 

övergripande processflödet. “...så förstår de inte riktigt sammanhangen då utan /.../ 

Vissa är ju… obildbara tyvärr.” - Svante, ERP AB. Denna problematik beror enligt 

Svante troligtvis på en mentalitet hos användaren men berättar även en upplevd 

skillnad där yngre människor har lättare för att lära sig nya affärssystem än äldre 

människor. Varför äldre människor har svårare att lära sig nya affärssystem tror 

Svante beror på att äldre kan vara rädda för att de inte förstår systemet. 
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Felicia berättar att det dagligen sker en form av utbildning på arbetsplatsen där 

användare tar hjälp av varandra när de får problem eller undrar över något i 

affärssystemet: “vi på avdelningen tar ju mycket hjälp av varandra, jag menar att vi 

alla har ju våra styrkor och våra svagheter”. Detta är något som Pontus även kunnat 

se på Materialtillverkning AB då de yngre, mer datorkunniga användarna hjälper de 

äldre användarna. Vidare tillägger Pontus att han helst inte vill att den typen av 

utbildning ska förekomma. “Det är väl egentligen att då blir det en vana, då är det alltid 

någon annan som ska hjälpa den personen /.../ då kommer den personen att skita i det 

till slut och då tar man inte ansvar för sitt jobb /.../… när den personen som hjälper inte 

är där den dagen då kommer inte den personen klara sig själv” - Pontus, 

Materialtillverkning AB. Följden av detta kan enligt Pontus bli felregistreringar i 

affärssystemet som i sin tur leder till felaktigt inlevererat material.  

 

Erik berättar att det händer att han får genomföra en form av utbildning då användare 

på beställarorganisationen kommer med frågor när konsulterna är där i andra 

ärenden. “Faktum är att det kan faktiskt vara så att de aldrig frågar den där grejen om 

de inte möter mig vid kaffeautomaten /.../ Det kan ju till och med vara så att när man 

sitter sådär i stora grupper så kanske inte alla vågar räcka upp handen” - Erik, ERP AB. 

Även Anton berättar att han genomfört utbildningsinsatser efter idrifttagandet som 

inte varit planerade: “deras säljchef ringde ju mig, för några veckor sen, så att man bara 

på typ 45 minuter någonting sätter sig och går igenom, inget förberett eller nånting, 

såhär vet jag att det funkar, så man får rita på Whiteboard och förklara”- Anton, IT-

Konsult AB 

 

Ingen av beställarorganisationerna har gjort någon utvärdering eller uppföljning av 

den användarutbildning som genomförts. Både Svante och Pontus på 

Materialtillverkning AB säger att det är något som borde göras för att säkerställa 

användarnas kunskaper och färdigheter i affärssystemet. Att ingen utvärdering 

genomförts på Inredning AB beror på tidsbrist, enligt Judith. Erik på ERP AB nämner 

att utbildningen utgör en del av utvärderingen efter ett affärssystem tagits i drift men 

att det inte är användarutbildningen i sig som utvärderas. “Vi utvärderar inte 

utbildningen, men vi utvärderar projektet” - Erik, ERP AB. Även Anton berättar att 

ingen specifik utvärdering av användarutbildningen genomförs: “självklart så mäter 

vi något som kallas nöjd-kund-index, det är ju generellt över hela våra leveranser, så det 

har ju ingenting specifikt med utbildningen att göra” - Anton, IT-Konsult AB.  

 

Om beställarorganisationen önskar mer utbildning efter idrifttagandet av 

affärssystemet beror det enligt Erik på ERP AB exempelvis på att 

beställarorganisationen upplever problem eller fel någonstans i systemet eller att de 

inte behärskar uppgifter de tycker att de borde behärska. Vidareutbildning från 
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konsultsidan är en kostnadsfråga, enligt Anton. “Vi kostar ju ganska mycket mer än 

vad det kostar att ha en internutbildning så…så de försöker ju göra det i största möjliga 

mån. Behövs det… ja, då kliver vi in och gör lite punktinsatser” - Anton, IT-konsult AB. 

Utbildningen som bedrivs då är enligt Erik lösningsfokuserad, konsulterna utgår från 

kundens problem och svarar på frågor för att komma med lösningar på deras 

problem.  
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras resultatet genom att jämföra insamlat empirisk material 

med resultatet av litteraturstudien. Analysen presenteras utifrån temat “utmaningar”. 

Temat “utmaningar” innehåller fyra underliggande teman, vilka återfinns som rubriker 

i analyskapitlet: “utbildningsupplägg”, “ansvar”, “förutsättningar för lärande” samt 

“planering, mål och utvärdering”. Kapitlet avslutas med en presentation av 

identifierade utmaningar.

 

5.1. Utbildningsupplägg 

Av resultatet framgår att den användarutbildning som bedrivs pre-implementation 

vanligtvis ges av konsulter till nyckelanvändare som i sin tur håller i interna 

utbildningar för beställarorganisationens användare, vilket överensstämmer med 

den beskrivning Chayakonvikom et al. (2016) ger av användarutbildning pre-

implementation. Nyckelanvändarna utbildas tidigare och får mer omfattande 

utbildning än övriga användare, enligt Svante, likt det Markus och Tanis (2000) 

beskriver. Den utbildning Maria och Pontus berättar att de fått av konsulterna följer 

train the trainer-metoden som Chayakonvikom et al. (2016) beskriver, där en konsult 

utbildar en eller ett fåtal nyckelanvändare. Svante berättar att anledningen till att 

nyckelanvändarna får utbildning tidigt i systemet är för att de ska kunna genomföra 

tester i affärssystemet. Enligt Strong och Volkoff (2010) är testning en uppgift 

nyckelanvändarna utför, men enligt Erik utgör testningen nyckelanvändarnas 

utbildning.  

 

Både Örjan och Pontus beskriver att utbildningen av nyckelanvändare skett genom 

att konsulter visat affärssystemet på en skärm och nyckelanvändarna betraktat. 

Pontus uttrycker missnöje med utbildningsupplägget och berättar att han hellre hade 

använt affärssystemet själv samtidigt som utbildningen gavs. Den utbildning 

nyckelanvändarna beskriver har likheter med det Gupta et al. (2010) benämner 

som lärande med datorer, där datorer används som stöd i undervisningen men 

utbildningsledaren är en fysisk person. Maria använder en liknande metod när hon 

utbildar användare; hon demonstrerar affärssystemet på en dator och användarna 

sitter bredvid. När Pontus berättar hur han genomfört användarutbildning säger han 

att han demonstrerar och användarna sitter enskilt eller parvis vid datorer och kan 

testa samtidigt. Även Felicia berättar att under den utbildning hon fått av Inredning 

AB:s interna utbildare satt samtliga utbildningsdeltagare vid egna datorer i en 

testmiljö och kunde använda systemet, samtidigt som utbildningsledaren visade. 

Felicia poängterar att hon uppskattar möjligheten att testa själv samtidigt som 

affärssystemet demonstreras då hon ges möjlighet att öva. Utbildningsmetoden som 

Pontus och Felicia beskriver har likheter både med den traditionella 
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klassrumsundervisningen, då en fysisk person demonstrerar för användare, och med 

lärande med datorer, eftersom användarna sitter framför datorer. Anton kritiserar 

utbildning av många användare samtidigt i klassrumsmiljö. Han beskriver att 

användarnas lärande inte når önskad nivå. Antons kritik av den traditionella 

klassrumsmetoden liknar den kritik Chayakonvikom et al. (2016) framför gällande 

metoden; användarna kan inte själva nyttja affärssystemet efter denna typ av 

utbildning. 

 

Enligt Anton genomförs först en utbildning med nyckelanvändarna i 

standardsystemet, likt Chayakonvikom et al. (2016), men sedan berättar Anton att 

nyckelanvändarna även utbildas på de lösningar som är framtagna för 

beställarorganisationens affärsprocesser. Detta är något som inte beskrivs i 

litteraturstudien men som utpekas som ett behov av Chayakonvikom et al. (2016). 

Felicia berättar att hon haft möjlighet att arbeta i ett testsystem innan affärssystemet 

togs i drift. Hon ser positivt på möjligheten med testsystem eftersom hon kunnat öva 

där. Felicias åsikter överensstämmer inte med Abdinnour och Saeeds (2015) 

beskrivning, att användarna blir frustrerade över att de inte hittar funktioner i det 

nya affärssystemet eller att användarna först vid idrifttagandet då de använder det 

riktiga affärssystemet för första gången upptäcker hur mycket deras arbetsprocesser 

förändrats (Ross & Vitale, 2000).  

 

Felicia beskriver att ingen utbildning skedde vid idrifttagandet eftersom det inte 

fanns tid. Lisa däremot poängterar att användarutbildning bör genomföras så nära 

idrifttagande som möjligt för att säkerställa användarnas kunskaper i systemet och 

Svante berättar att användarutbildning genomfördes nära inpå idrifttagandet på 

Materialtillverkning AB. Enligt Nicolaou (2004) bör användarutbildning inte ges för 

tidigt och resultatet indikerar att mycket av den användarutbildning som ges 

användarna internt på företaget sker en kort tid innan idrifttagande av affärssystemet 

för att användarna ska minnas allt när affärssystemet väl är på plats och kan börja 

användas. Konsultbolagen och Inredning AB nämner att de använder sig av en 

specifik projektmetodik med ursprung i Affärssystem X:s leverantör, men denna 

projektmetodik beskriver inte hur användarutbildningen ska genomföras. Även 

Chayakonvikom et al. (2016) beskriver att konsulter vanligtvis använder sig av 

affärssystemsleverantörens utbildningsupplägg, men den beskrivning 

Chayakonvikom et al. (2016) ger är att det finns instruktioner för hur utbildningen 

ska genomföras. Den beskrivning av användarutbildning som enligt Örjan finns i 

projektmetodiken är att utbildningen ska genomföras tidigt i 

implementationsprojektet för att säkerställa användarnas färdigheter i 

affärssystemet, men inga vidare instruktioner finns om hur utbildningen ska 

genomföras.  
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Erik poängterar först att ingen utbildning ska behöva ske efter idrifttagandet och att 

han ser det som ett misslyckande om det behövs. Senare under intervjun ändrar sig 

Erik och berättar att viss utbildning kan ske i post-implementationsfasen kring 

specifika funktioner i affärssystemet. Även Anton berättar att genomförandet av viss 

formell utbildning medvetet från konsulternas sida planeras efter idrifttagandet. 

Markus och Tanis (2000) poängterar vikten av att användare vidareutbildas i post-

implementationsfasen men enligt både Anton och Erik sker utbildning i post-

implementationsfasen främst som felavhjälpning. En problematik Erik beskriver i 

post-implementationsfasen är att beställarorganisationer upplever att de inte har 

utbildat tillräckligt bra, likt Nicolaou (2004) beskriver att företag överraskas av hur 

svårt det är för användare att ta till sig affärssystemet då det tagits i drift. Då kan 

konsulterna tillfrågas att genomföra ytterligare utbildning, alternativt kan 

konsulterna själva föreslå ytterligare utbildning då de märker att användarna inte 

förstår, berättar Erik. Inredning AB utbildar alla nya användare i affärssystemet med 

en veckas introduktionsutbildning, vilket innebär att på Inredning AB kan formell 

utbildning ske även i post-implementationsfasen. Felicia är den enda av studiens 

respondenter som beskrivit att hon deltagit i någon formell användarutbildning efter 

affärssystemets idrifttagande. 

 

I post-implementationsfasen beskriver Maria att användare kan söka upp henne med 

frågor och att hon då förklarar. Även Felicia poängterar att användare hjälper 

varandra på arbetsplatsen. Både Erik och Anton berättar att de fått utföra viss 

oplanerad utbildning i post-implementationsfasen i form av svar på frågor eller 

förklaringar till användare. Erik ser betydelse i dessa utbildningssituationer och 

berättar att användare vågar ställa frågor då de möter honom vid kaffeautomaten 

som de kanske aldrig vågat ställa annars. Pontus däremot beskriver att han inte vill 

att användarna ska utbilda varandra då det kan resultera i att den som ber om hjälp 

inte utvecklar ett eget lärande, utan istället är beroende av den som lär ut. Studiens 

resultat tyder på att det förekommer en form av informellt lärande som kan liknas vid 

det Chang och Chou (2011) beskriver där användare hellre ber sina kollegor om hjälp 

när de stöter på problem än att kontakta support eller lokalisera 

dokumentationsmaterial (Chang & Chou, 2011). Felicia och Marias beskrivningar av 

att användare hjälper varandra liknar det spontana och icke-strukturerade lärande 

som García-Peñalvo et al. (2012) beskriver. I resultatet framgår också att ett 

informellt lärande även kan ske mellan användare och nyckelanvändare samt mellan 

konsult och användare. 

 

Resultatet indikerar att utbildningsmetoderna som används är otillräckliga både 

avseende hur användarna uppfattar metoderna samt användarnas uppnådda 

kunskapsnivå efter genomförd utbildning. Vidare beskrivs i resultatet att ingen, eller 
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ytterst lite utbildning sker i post-implementationsfasen och att den utbildningen som 

sker snarare är felavhjälpning än vidareutbildning. Från resultatet kan två 

utmaningar identifieras relaterade till utbildningsupplägg: “otillräckliga 

utbildningsmetoder” samt “otillräcklig användarutbildning under post-

implementationsfasen”.  

5.2. Ansvar 

Enligt Erik upphandlas tidigt i pre-implementationsfasen hur ansvaret för 

användarutbildning ska fördelas. Trots detta beskriver Erik en problematik där 

beställarorganisationer efter att affärssystemet har tagits i drift kan tycka att 

konsulten inte lärt ut det som behövs, men Erik poängterar att det är 

beställarorganisationens ansvar att lära sig under projektets gång. Det är enligt 

konsulterna på IT-Konsult AB konsulternas ansvar att utbilda nyckelanvändare men 

samtliga konsulter uttrycker att det är nyckelanvändarens ansvar är att utbilda 

användare om inget annat beslutats. Enligt Anton kan konsulterna ha ansvar för att 

genomföra användarutbildning för samtliga användare beroende på vilket 

ansvarsåtagande de har, men att det är ovanligt. 

 

Nyckelanvändarna utses enligt Svante av chefer på beställarorganisationen och 

vanligtvis genomför nyckelanvändarna intern användarutbildning. Inredning AB har 

en intern utbildningsansvarig som ansvarar för all användarutbildning, men då han 

var föräldraledig under implementationsprojektet förflyttades utbildningsansvaret 

även på Inredning AB till nyckelanvändarna. Enligt Svante och Judith har 

nyckelanvändaren inte bara ansvar för att utbilda användare, skapa lathundar och 

testa affärssystemet; de har även vanliga arbetsuppgifter som utförs parallellt med 

arbetet som nyckelanvändare. Likt det Häkkinen och Hilmola (2008) beskriver utför 

nyckelanvändarna uppgifter som testning och användarutbildning, men Strong och 

Volkoff (2010) beskriver att nyckelanvändaren återgår till sina vanliga 

arbetsuppgifter efter att affärssystemsimplementationen genomförts, medan 

resultatet indikerar att de vanliga arbetsuppgifterna utförs parallellt med 

arbetsuppgifterna i rollen som nyckelanvändare. Enligt Chayakonvikom et al. (2016) 

tar nyckelanvändarna ansvaret för att utbilda användarna i det nya affärssystemet 

inom organisationen men enligt Maria var utbildningsansvar något hon tilldelades; 

dessutom beskriver Maria att hon inte informerades om kommande 

utbildningsansvar då hon utsågs till nyckelanvändare. Även Judith beskriver att 

informationen om rollen som nyckelanvändare och vad det innebär har varit otydlig. 

 

Enligt Maria har användaren själv ett ansvar att lära sig; ansvaret ligger inte bara på 

utbildaren. Även Pontus beskriver att användaren har ett ansvar att lära sig. Dezdar 

och Ainin (2011) poängterar vikten av att användaren ges adekvat utbildning, och 
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Chayakonvikon et al. (2016) beskriver att det är utbildarens ansvar att anpassa 

metoden efter användarens inlärningssätt. Först i post-implementationsfasen 

poängterar Chang och Chou (2011) samt Chou et al. (2014) att användare själva 

måste engagera sig i lärande.  

 

Ansvarsfördelningen för användarutbildning är inte alltid tydlig. Konsulten kan i 

vissa fall ha ansvar för all användarutbildning, både för nyckelanvändare och övriga 

användare, men vanligtvis är det nyckelanvändarna som ansvarar för utbildningen av 

användare. En utmaning är att tydligt specificera vem som har ansvar för att 

genomföra användarutbildning - konsulterna eller nyckelanvändarna. Resultatet 

indikerar att ansvarstagandet i rollen som nyckelanvändare inte har kommunicerats 

tydligt, samt att nyckelanvändarna utför sina vanliga arbetsuppgifter parallellt med 

arbetet som nyckelanvändare. Litteraturstudien anger att det är utbildarens ansvar 

att ge användaren adekvat utbildning, men resultatet indikerar att användaren själv 

har ett ansvar för sitt lärande. Följande utmaningar har identifierats relaterade till 

ansvar: “otydlig ansvarsfördelning gällande användarutbildning”, “ansvarsåtagande i 

rollen som nyckelanvändare” samt “användarens ansvar för lärande”. 

5.3. Förutsättningar för lärande 

Erik beskriver att användarutbildningen kan skilja sig åt beroende på användarnas 

intresse för affärssystemet. För en intresserad användare räcker en visning av 

affärssystemet, sedan kan användaren själv testa sig fram, men för försiktigare 

användare kan tydliga instruktioner krävas. Maria berättar att när affärssystemet 

testades första gångerna upplevde vissa av användarna rädsla, då affärssystemet 

skilde sig markant från tidigare system och analoga kalkylpapper. Även Felicia 

beskriver att användare ibland jämför det nya affärssystemet med det gamla. Svante 

och Erik beskriver likt Maria att vissa användare upplevt rädsla vid kontakten med 

affärssystemet. Enligt Svante är det oftast äldre användare som känner rädsla inför 

ett nytt affärssystem, vilket Svante tror beror på att de inte förstår systemet. För att 

bemöta användarnas rädslor berättar Erik att detaljerade checklistor gjordes som 

användarna kunde följa. Vidare beskriver Erik att användare kan uppleva 

utbildningssituationen som obekväm, exempelvis att de inte vågar ställa frågor i en 

stor grupp. Erik beskriver möjligheten till informellt lärande som viktig; en fråga från 

en användare vid kaffeautomaten kanske aldrig hade uppkommit i en formell 

undervisningssituation. Chayakonvikom et al. (2016) poängterar att en 

utbildningsledare inte bör anta att samtliga användare lär sig på samma sätt eller att 

samma utbildningsmetod passar alla. Enligt Chayakonvikom et al. (2016) kan orsaken 

till att vissa användare behöver mer utbildning vara att utbildningsmetoden som 

valts av utbildningsledaren inte stämmer överens med användarens sätt att lära, 

vilket gör att kunskapsöverföringen från utbildningsledare till användare inte kan 
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ske. Genom att utvärdera utbildningsbehovet innan utbildningen genomförs kan 

utbildningen designas för att bemöta användarnas utbildningsbehov och 

inlärningssätt (Gupta et al., 2010; Chayakonvikom et al., 2016).  

 

Gupta et al. (2010) betonar vikten av att utvärdera utbildningsbehovet innan 

användarutbildning genomförs. Enligt Anton utvärderar han inte behovet av 

utbildning eller användarnas förkunskaper innan han genomför utbildning; istället 

anpassar han utbildningen efter användarnas kunskapsnivå under utbildningens 

gång. Anton berättar även att användare tillgodogör sig utbildningen olika bra 

beroende på om de läst på högskola eller inte. Han beskriver att de som studerat på 

högskola är vana vid ett högt tempo och att anteckna samtidigt som någon 

demonstrerar, medan användare som inte studerat på högskola inte får samma 

förståelse för affärssystemet. Svante och Pontus härleder användares möjlighet att 

tillgodogöra sig kunskapen som förmedlas till användarnas ålder, där de båda 

beskriver att äldre användare har svårare att lära sig det nya affärssystemet än yngre. 

 

Judith beskriver att användare inte alltid ser fördelarna med det nya affärssystemet 

och att de upplever förändringen som en nödvändighet. Ett av målen med 

användarutbildning är att skapa motiverade användare (Compeau et al., 1995) och 

Judith beskriver att det är upp till utbildaren att motivera användaren och förklara 

varför användaren behöver de nya färdigheterna för att kunna utföra sitt arbete. 

Inledningsvis säger Erik att nyckelanvändares motivation vid utbildning sällan är ett 

problem, men sedan tillägger han att nyckelanvändaren behöver ta sitt ansvar och 

delta i utbildningen oavsett om personen tycker det är roligt eller inte. Anton 

beskriver att nyckelanvändarna inte alltid vill delta i utbildningen och att deras fokus 

kan vara på annat än utbildningen, vilket påverkar vad de lär sig. 

 

Maria berättar att hon uppskattar att utbilda. Pontus däremot säger att han tycker det 

är tråkigt att upprepa samma sak och att han har tröttnat på det. Både Pontus och 

Maria ifrågasätter sina egna utbildningsmetoder; Pontus berättar att han har tyckt 

det varit svårt att vara pedagogisk och Maria beskriver att hon ibland är för snabb då 

hon demonstrerar. Chayakonvikom et al. (2016) beskriver en problematik där 

nyckelanvändarnas pedagogiska färdigheter ifrågasätts av användarna. Varken Maria 

eller Pontus nämner att de blivit ifrågasatta av användare, men ifrågasätter själva sin 

pedagogiska kompetens. Gällande den utbildning konsulterna tillhandahåller 

förklarar Erik att ingen på ERP AB är anställd som lärare, och det är därför upp till 

varje enskild konsult hur den utbildning som genomförs utformas. 

 

Resultatet indikerar att användarens motivation och engagemang i utbildningen kan 

påverka hur användaren tillgodogör sig kunskap. Både i resultatet och i 
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litteraturstudien behandlas utbildningsledarens pedagogiska kompetens en 

påverkande faktor vid användarutbildning. Anton, Svante och Pontus poängterar alla 

att användares olika behov och förutsättningar för lärande kan påverka hur de 

tillgodogör sig kunskap från användarutbildning. Tre utmaningar kan identifieras 

relaterade till förutsättningar för lärande: “användarens motivation och engagemang”, 

“utbildningsledarens pedagogiska kompetens” samt “bemötandet av användares olika 

behov och förutsättningar för lärande i utbildningen”. 

5.4. Planering, mål och utvärdering 

På IT-konsult AB kan konsulterna ibland förbereda presentationsbilder utöver det 

som demonstreras i affärssystemet under utbildningspassen. Ingen av 

respondenterna som genomfört utbildning berättar om att en utvärdering av 

utbildningsbehovet har genomförts. Den förberedelse som sker inför 

användarutbildning är enligt Anton av teknisk karaktär där affärssystemet förbereds 

för att kunna användas vid utbildning. Anton beskriver att han inte har ett behov av 

att utvärdera utbildningsbehovet och säger att han istället kan anpassa utbildningen 

om han märker att användaren inte förstår under utbildningspassets gång. Enligt 

Gupta et al. (2010) ska utbildningsbehovet kartläggas och utbildningsmål fastställs 

innan användarutbildning genomförs, men Nelson et al. (1995) poängterar att detta 

moment bortses från vid mer än hälften av de användarutbildningar som genomförs. 

Utbildningsbehovet skall enligt Gupta et al. (2010) kartläggas för att kunna anpassa 

utbildningen efter deltagarna, vilket Anton beskriver att han istället gör under 

utbildningens gång. 

 

Resultatet indikerar att inga konkreta utbildningsmål för användarutbildning 

fastställts på någon av beställarorganisationerna. Enligt Pontus fanns inga uttalade 

utbildningsmål men samtidigt uttrycker han att målet med användarnas utbildning 

var att de skulle bli bekväma i affärssystemet till skillnad från målet med 

nyckelanvändarnas utbildning som var att kunna ta affärssystemet i drift. Maria 

beskriver att målet då hon genomför utbildning är att användaren ska lära sig 

använda affärssystemet. Enligt konsulten Anton är ett mål med 

användarutbildningen att nyckelanvändarna lär sig affärssystemet för att kunna 

acceptanstesta och godkänna systemet. De mål Pontus och Maria beskriver med 

användarutbildning är enligt den kategorisering Gupta et al. (2010) presenterar 

färdighetsbaserade mål, vilka fokuserar på användarens möjlighet att använda 

affärssystemet. Det mål Pontus beskriver med nyckelanvändarnas utbildning berör 

inte användarnas kunskaper och färdigheter utan fokuserar på att affärssystemet ska 

kunna brukas, vilket inte inkluderas i någon av de fyra kategorier av utbildningsmål 

som Gupta et al. (2010) redogör för. Enligt Compeau et al. (1995) är målen med 

användarutbildning att användaren får nödvändiga kunskaper i affärssystemet för att 
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kunna utföra arbetsrelaterade uppgifter samt att användaren motiveras till fortsatt 

lärande. 

 

Konsulterna Anton och Erik beskriver båda att affärssystemsimplementationen 

utvärderas men att utbildningen specifikt och användarnas kunskaper inte 

utvärderas. I post-implementationsfasen beskriver både Anton och Erik att de kan 

uppmärksamma användares bristande kunskap och därifrån föreslå vidare 

utbildning men att ingen utvärdering sker för att identifiera eventuella ytterligare 

utbildningsbehov. Ingen av beställarorganisationerna har gjort någon utvärdering 

eller uppföljning av den användarutbildning som genomförts. Både Svante och Pontus 

på Materialtillverkning AB säger att det är något som borde göras för att säkerställa 

användarnas kunskaper och färdigheter i affärssystemet. Enligt Kaplan-Mor et al. 

(2011) råder enighet om vikten av att utvärdera den användarutbildning som 

genomförs men i praktiken är de flesta utvärderingsaktiviteter begränsade och består 

då oftast av deltagarnas feedback i slutet av ett utbildningspass.  En bidragande faktor 

till avsaknaden av utvärdering av användarutbildning på Inredning AB var enligt 

Judith tidsbrist. 

 

Resultatet indikerar att varken utbildningsbehovet eller användarnas förkunskaper 

utvärderas i någon av implementationsfaserna. Vidare saknas i praktiken 

fastställandet av utbildningsmål. Användarutbildningen utvärderas inte och inte 

heller användarnas kunskaper efter genomförd utbildning. Tre utmaningar har 

identifierats relaterade till planering, mål och utvärdering: “avsaknad av utvärdering 

av utbildningsbehov”, “avsaknad av mål med användarutbildning” samt “avsaknad av 

utvärdering av användarutbildning”. 
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5.6. Presentation av identifierade utmaningar 

Nedan presenteras de utmaningar som identifierats utifrån 

affärssystemsimplementationens tre faser: pre-implementation, idrifttagande och 

post-implementation. Utmaningar som ej infaller under en specifik fas presenteras 

under “oberoende av implementationsfas”. 

 

 
Figur 4.0 - Presentation av identifierade utmaningar. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras utifrån analysen hur användarutbildning genomförs under 

affärssystemsimplementation samt vilka utmaningar en beställarorganisation ställs 

inför i samband med användarutbildning. 

 
 

 
Figur 5.0 - Översikt av figur 2.0 och 4.0. 

 

Företag implementerar affärssystem med förväntan att affärssystemet ska bidra till 

fördelar av olika slag (Chou et al., 2014). Användarutbildning har traditionellt 

betraktats som en isolerad aktivitet under pre-implementationsfasen, men då 

användarutbildning har identifierats som en viktig påverkande faktor till företags 

möjligheter att nå de önskade fördelarna är användarutbildning av betydelse under 

hela affärssystemsimplementationen (Chayakonvikom et al. 2016; O’Leary, 2000). 

Resultatet indikerar att utbildning pre-implementation sker med formella 

utbildningsmetoder. Studien belyser att en kombination av traditionell 

klassrumsundervisning och lärande med datorer använts både då konsulter utbildat 

användare och då nyckelanvändare utbildat användare. Chayakonvikom et al. (2016) 

och Gupta et al. (2010) beskriver att antingen en traditionell 

klassrumsundervisningsmetod eller en teknikbaserad metod används, men 

majoriteten av respondenterna berättar att de antingen deltagit i eller utbildat genom 

med en kombination av traditionell klassrumsundervisningsmetod och en 

teknikbaserad metod i form av lärande med datorer. Under post-implementation bör 

användarutbildning utvärderas samt ytterligare användarutbildning ske (Markus & 

Tanis, 2000). Resultatet indikerar att visst informellt lärande i form av kontinuerligt 

lärande sker i post-implementationsfasen, men att ingen eller lite formell utbildning 

bedrivs.  

 



Användarutbildning under affärssystemsimplementation 

 44 

I resultatet beskrivs att i pre-implementationsfasen upphandlas hur 

ansvarsfördelningen för användarutbildning ska se ut. Konsulten Erik berättar att i 

vissa fall har upphandling kring användarutbildning resulterat i en otydlig 

ansvarsfördelning. Om ansvarsfördelningen inte är tydlig kring vem som ansvarar för 

att genomföra användarutbildning och vems ansvaret är att användarna kan nyttja 

systemet kan konflikt uppstå mellan konsultbolaget och beställarorganisationen. Ett 

affärssystem som fungerar rent tekniskt, men där användarna inte kan bruka 

systemet innebär att ett företag inte kan realisera önskade fördelar med 

affärssystemet (O’Leary, 2000). Konsulterna beskriver att målet med den utbildning 

som ges nyckelanvändarna att de ska kunna acceptanstesta affärssystemet och enligt 

samtliga konsulter utbildas nyckelanvändare genom sitt testarbete. I studien 

uttrycker konsulterna inget intresse av att användarna ska förstå affärssystemet mer 

än den förståelsen som krävs i syfte för acceptanstestning. I litteraturstudien 

återfinns ingen problematisering kring ansvarsfördelning mellan konsulter och 

beställare gällande användarutbildning varför “otydlig ansvarsfördelning gällande 

användarutbildning” kan betraktas som en ny utmaning för användarutbildning 

under affärssystemsimplementation. 

 

Chefer på beställarorganisationen utser vanligtvis avdelningsledare till 

nyckelanvändare, något som kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Vårt resultat 

indikerar att valet av nyckelanvändare genomförs baserat på personens position på 

företaget där ingen rekryteringsprocess genomförs och ingen hänsyn tas till 

individens kompetens. Detta skulle kunna innebära att personer som är bättre 

lämpade för nyckelanvändarrollen, men som har lägre positioner inom företaget, 

förbises. Vidare indikerar resultatet att de tänkta nyckelanvändarna inte tillfrågas 

kring valet utan att de tilldelats rollen av högre chefer. Respondenterna beskriver att 

nyckelanvändarens ansvarsåtagande kommunicerats bristfälligt, i vissa fall inte alls, 

då nyckelanvändaren tilldelats rollen. Nyckelanvändarens ansvarsåtaganden 

innefattar ansvar för testning av affärssystemet, användarutbildning internt på 

beställarorganisationen samt ansvar för sina vanliga arbetsuppgifter. En av de 

organisationer som deltog i studien utmärkte sig genom att ha en intern 

utbildningsansvarig som genomför all användarutbildning, men då den 

utbildningsansvarige var frånvarande övergick utbildningsansvaret till 

nyckelanvändare. Om nyckelanvändaren inte är införstådd med sina 

ansvarsåtaganden skulle det kunna påverka utfallet av den användarutbildning som 

genomförs. Rollen som nyckelanvändare innebär ett pedagogiskt ansvar att utbilda 

användare och då resultatet tyder på att det huvudsakliga urvalskriteriet för 

nyckelanvändare är deras roll som avdelningsledare beaktas inte den pedagogiska 

kompetensen då nyckelanvändaren utses. Det är därför inte säkert att 

nyckelanvändaren är lämplig för en roll som utbildningsledare; nyckelanvändaren 
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kan till och med känna en ovilja att utbilda andra, vilket en respondent indikerade. 

Strong & Volkoff (2010) beskriver att nyckelanvändaren förväntas återvända till sina 

ursprungliga arbetsuppgifter efter att uppdraget som nyckelanvändare slutförts, men 

resultatet påvisar att nyckelanvändaren förväntas genomföra sina ursprungliga 

arbetsuppgifter parallellt med de nya arbetsuppgifterna som nyckelanvändare. Detta 

kan resultera i ett splittrat arbetsfokus för nyckelanvändaren som kan uppleva 

tidsbrist i sitt arbete. Vårt resultat indikerar en problematik gällande 

nyckelanvändarens roll och ansvarsåtaganden, något som inte återfinns i 

litteraturstudien. Det kan därför finnas anledning att beakta “ansvarsåtagande i rollen 

som nyckelanvändare” som en ny utmaning.   

 

Ingen av organisationerna som deltagit i studien har genomfört någon utvärdering av 

utbildningsbehovet innan användarutbildning genomförts. Utvärdering av 

utbildningsbehovet ska göras för att fastställa utbildningens mål samt ligga till grund 

för hur utbildningen utformas (Gupta et al., 2010). Eftersom utvärderingen är en 

förutsättning för fastställande av mål skedde inte heller detta hos någon av 

organisationerna. Att ingen utvärdering av utbildningsbehovet gjorts medför att 

utbildningsledaren inte har kännedom om användarnas förkunskaper, vilket innebär 

att ingen hänsyn kan tas till dessa aspekter då utbildningen utformas. Både 

respondenter från beställarorganisationerna och från konsultsidan beskriver att 

vissa användare behövt extra utbildningsinsatser efter den planerade 

användarutbildningen genomförts då de inte tillgodogjort sig den kunskap som 

förmedlats. Om en utvärdering av utbildningsbehovet skett innan utbildningen 

genomförts kunde utbildningens utformning och upplägg ha anpassats till 

användarens förutsättningar för lärande för att minska behovet av kompletterande 

utbildningsinsatser. Ytterligare ett scenario skulle kunna vara att utbildningsbehovet 

inte är så omfattande som utbildningsledaren förmodar, varför företagets resurser 

används till utbildning som inte behövs, vilket kunde undvikits om 

utbildningsbehovet hade utvärderats och utbildningen genomförts därefter. 

Utmaningarna “avsaknad av utvärdering av utbildningsbehov” och “avsaknad av mål 

med användarutbildning” bekräftar de utmaningar som Gupta et al. (2010) och Nelson 

et al. (1995) belyser gällande utvärdering av utbildningsbehov och mål med 

användarutbildning. 

 

Resultatet indikerar att användarutbildning genomförs av konsulter till 

nyckelanvändare tidigt i pre-implementationsfasen, likt Markus och Tanis (2000) 

beskrivning. Utbildningsmetoder för användarutbildning kritiseras både i resultatet 

och av Chayakonvikom et al. (2016). Respondenterna framför ingen kritik mot 

mängden utbildning, däremot kritiseras utbildningens genomförande gällande 

användarens passivitet då utbildningsledaren demonstrerar. Chayakonvikom et al. 
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(2016) framhåller att en utbildningsledare inte ska anta att alla användare lär sig på 

samma sätt eller att en utbildningsmetod kommer passa samtliga användare. Om 

utbildningsbehovet utvärderats innan utbildningens genomförande hade 

utbildningsledaren fått vetskap om användarnas förkunskaper och deras 

förutsättningar för lärande och utbildningen kunde anpassats därefter. Resultatet 

indikerar att ansvaret att utbilda användare tilldelas nyckelanvändarna. Då valet av 

nyckelanvändare sker utifrån deras position som avdelningsledare på företaget tas 

ingen hänsyn till nyckelanvändarnas pedagogiska färdigheter eller intresse för att 

utbilda andra. Chayakonvikom et al. (2016) beskriver en problematik där användare 

kritiserat nyckelanvändares pedagogiska färdigheter och uttryckt missnöje gällande 

nyckelanvändare som utbildningsledare. Ingen av nyckelanvändarna berättar om att 

ha blivit kritiserade av användare, men två nyckelanvändare beskriver hur de själva 

ifrågasatt sin pedagogiska kompetens. Av studiens resultat framgår inte om 

nyckelanvändarna på något sätt förbereds eller tränas att utbilda andra. En etisk 

aspekt att beakta är nyckelanvändarens upplevelse i rollen som utbildningsledare. 

Resultatet indikerar att nyckelanvändaren inte tillfrågas om hur hon ställer sig till 

utbildningsansvar, ibland informeras inte ens nyckelanvändaren om det. Om det 

sedan är så att nyckelanvändaren känner sig obekväm i rollen som utbildningsledare 

och inte ges någon förberedelse eller stöd inför uppgiften kan en väl fungerande 

avdelningsledare ha givits till en roll som icke-fungerande utbildningsledare. 

Utmaningarna “otillräckliga utbildningsmetoder” och “bemötandet av användares 

olika behov och förutsättningar för lärande” samt “utbildningsledarens pedagogiska 

kompetens” bekräftar den problematik Chayakonvikom et al. (2016) belyser.   

 

Både Chayakonvikom et al. (2016) och Albadri och Abdallah (2010) kritiserar hur 

formella utbildningsmetoder kan möta användarens olika förutsättningar för lärande 

och vikten av att användare ges adekvat utbildning poängteras (Dezar & Ainin, 2011). 

Även i resultatet återfinns en kritik mot utbildningsmetoder för användarutbildning 

men ytterligare faktorer identifieras som påverkande för användarutbildningens 

utfall: användarens motivation och engagemang samt användarens ansvar för 

lärande. Flera respondenter beskriver användare som varit rädda för affärssystemet 

och att användare inte förstått varför ett nytt affärssystem implementeras. En 

respondent beskriver att genom att ge användare förståelse för hur deras agerande i 

affärssystemet kan påverka andra kan utbildningsledaren motivera användarna. I 

litteraturstudien framställs betydelsen av att anpassa utbildningsmetoden efter 

användaren (Chayakonvikom et al., 2016), men respondenterna poängterar 

betydelsen av ytterligare en faktor för användarutbildningens resultat: användarens 

ansvar för lärande. Flera respondenter poängterar användarens eget ansvar för 

lärande, men ingenstans beskrivs om detta kommuniceras till användarna. Om 

användarna inte är medvetna om detta ansvar, och om det dessutom inte fastställts 
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några mål för användarutbildningen finns stora svårigheter för användarna att veta 

vad de förväntas uppnå med utbildningen. Vårt resultat indikerar att användarens 

motivation och engagemang är en påverkande faktor för användarutbildning och att 

användaren har ett eget ansvar för lärande, något som inte återfinns i 

litteraturstudien. Det kan därför finnas anledning att beakta “användarens motivation 

och engagemang” samt “användarens ansvar för lärande” som två nya utmaningar. 

 

Efter idrifttagande av affärssystem beskriver respondenterna att användarna inte ges 

någon formell användarutbildning utöver den som ges nyanställda på företaget samt 

den utbildning konsulter genomför som felavhjälpning. Om användare inte får 

ytterligare utbildning under post-implementationsfasen kan det försvåra 

inhämtandet av den djupare förståelsen för affärssystemet som Gupta et al. (2010) 

beskriver. Ur ett samhälleligt perspektiv kan detta agerande diskuteras - rent 

monetärt för företaget, men även för individens utveckling. Om företaget gjort en 

utvärdering av utbildningsbehovet innan användarutbildning genomförts hade 

utbildningen kunnat utformas för att överensstämma med användarnas 

kompetensnivå och individuella förutsättningar för lärande. Mål hade kunnat 

upprättas utifrån utvärderingen av utbildningsbehovet för användarutbildningen så 

både utbildningsledaren och användarna fått kännedom om utbildningens mål. 

Vidare hade en utvärdering av utbildningen och användarnas kunskaper efter 

utbildningen kunnat ske gentemot fastställda mål. Detta hade kunnat innebära att de 

resurser företag idag lägger på ytterligare utbildning till användare som inte 

tillgodogjort sig den kunskap som förmedlats vid ordinarie utbildningstillfällen hade 

kunnat läggas på ytterligare kompetensutveckling av användare i post-

implementationsfasen. Enligt Chang et al. (2011) kan informellt lärande kan ske 

under post-implementationsfasen i form av kontinuerligt lärande (se figur 5.0) vilket 

bekräftas av resultatet. På flera av organisationerna som deltagit i studien sker 

kontinuerligt lärande i post-implementationsfasen där användare lär av varandra, av 

nyckelanvändare eller konsulter (Chang & Chou, 2011). En av respondenterna 

uttrycker motvilja mot att användare lär av varandra då de kan bli beroende av andra 

användares kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, vilket innebär att 

användaren inte tar ansvar för sitt eget lärande. I resultatet framför endast en av 

nyckelanvändarna en negativ åsikt om kontinuerligt lärande, men om detta är en 

vanligt förekommande inställning bland nyckelanvändare finns en risk att 

användares kontinuerliga lärande motarbetas. Ur ett samhälleligt perspektiv kan 

detta ifrågasättas då det innebär en potentiell risk att användare inte får möjlighet till 

kontinuerligt lärande samt att det kan innebära en risk för samhörigheten och 

arbetsmiljön då användare inte uppmuntras till samarbete. Utmaningen “otillräcklig 

användarutbildning under postimplementationsfasen” beskrivs även av 

Chayakonvikom et al. (2016), Ha & Ahn (2013) och Gallivan et al. (2005). 
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Ingen av organisationerna som deltagit i studien beskriver att någon utvärdering av 

användarutbildningen skett. Konsulterna beskriver att användarutbildningen är del 

av en större utvärdering av hela affärssystemsimplementationen men att ingen 

utvärdering görs specifikt av utbildningen. Genom att utvärdera användarnas 

kunskaper efter utbildningen genomförs kan organisationen få en förståelse för om 

mer utbildning behövs och kring vad (Kaplan-Mor et al., 2011). Vidare kan en 

utvärdering av utbildningen ge kunskap om hur användarna upplevt utbildningen 

och utbildningsledaren, vilket ger utbildningsledaren underlag för förbättring samt 

företaget underlag för utveckling kring hur utbildningen kan utvecklas 

(Chayakonvikom et al., 2016). Resultatet indikerar att konsulterna inte heller 

utvärderar sin roll som utbildningsledare. Utmaningen “avsaknad av utvärdering av 

användarutbildning” bekräftar Kaplan-Mor et als. (2011) beskrivning av bristande 

eller total avsaknad av utvärdering av användarutbildning. 

 

Sju av de elva utmaningar som identifierats i analysen återfinns även i 

litteraturstudien. Fyra av utmaningarna - “otydlig ansvarsfördelning gällande 

användarutbildning”, “ansvarsåtagande i rollen som nyckelanvändare”, “användarens 

ansvar för lärande” samt “användarens motivation och engagemang” - återfinns inte i 

litteraturstudien. 
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7. Slutsats 
Studiens slutsats presenteras genom att besvara studiens frågeställning och beskriva 

hur organisationer genomför användarutbildning i samband med affärssystems- 

implementation. De utmaningar som identifierats presenteras. 

 
Syftet med studien var att undersöka hur användarutbildning genomförs under 

affärssystemsimplementation samt identifiera vilka utmaningar en 

beställarorganisation ställs inför i samband med att användarutbildning sker.  

 

Studien visar att den utbildning som bedrivs pre-implementation bygger på formella 

utbildningsmetoder, där konsulter vanligtvis utbildar nyckelanvändare som i sin tur 

utbildar övriga användare. Utbildningen som nyckelanvändarna ger användarna sker 

så nära idrifttagandet som möjligt. Vår studie visade att en kombination av två 

formella utbildningsmetoder används: traditionell klassrumsundervisning med 

inslag av lärande med datorer där användare betraktar det en utbildningsledare 

demonstrerar, men samtidigt har tillgång till en egen dator. I post-

implementationsfasen sker lite eller ingen utbildning. Konsulterna är sällan 

engagerade i utbildning efter idrifttagandet, och då det sker är det som felavhjälpning 

snarare än kompetensutveckling. Informellt lärande sker i post-

implementationsfasen inte bara användare emellan utan även mellan användare och 

nyckelanvändare samt mellan användare och konsulter. 

 

Studien visar att följande utmaningar kan identifieras för beställarorganisationer i 

samband med användarutbildning: “otydlig ansvarsfördelning gällande 

användarutbildning”, “ansvarsåtagande i rollen som nyckelanvändare”, “användarens 

ansvar för lärande” samt “användarens motivation och engagemang”. 

7.1. Framtida forskning 

Denna studie har fokuserat på att undersöka hur användarutbildning genomförs och 

vilka utmaningar en beställarorganisation kan ställas inför i samband med detta. Ett 

förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur de identifierade utmaningarna 

i samband med användarutbildning kan bemötas av en beställarorganisation. Det kan 

även vara intressant att undersöka hur organisationer kan arbeta med att skapa 

möjligheter för informellt lärande i post-implementationsfasen.  
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Bilaga 1 - Operationaliseringsschema 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide (A) 

Intervjuguide (A) - Konsultbolag 

Vi börjar med några generella inledande frågor för att skapa en avslappnad atmosfär 

och få en beskrivning av personen och dess arbetsuppgifter. Vid frågor där svaret är 

JA eller NEJ ber vi respondenten utveckla sitt svar. 

 

1. Berätta lite om företaget du arbetar på. 

2. Berätta lite om dig själv och din roll på företaget. 

Tema 1 - Affärssystemsimplementation 
3. Beskriv processen då en kund till er beställer och implementerar ett 

affärssystem. 

1. När är ni involverade som mest? 

2. Finns det olika faser i implementationsprojekt? 

 

Tema 2 - Användarutbildning 
4. Hur brukar ni utbilda vid affärssystemsimplementation?  

1. Vad använder ni för metoder? 

2. Hur långa är utbildningarna? 

3. Vad hoppas ni uppnå för resultat med utbildning? 

 

5. Hur tät kommunikation har ni med era kunder efter implementationen? 

 

6. Utför ni användarutbildningar efter go live? 

1. Vad ligger till grund för dessa utbildningar? 

 

7. Vad ser ni för skillnader mellan utbildning före och efter implementation? 

 

8. Utbildar ni alla på företaget likadant eller utbildar ni vissa som sedan 

utbildar vidare? 

 

9. Hur brukar företag agera efter implementationen, tas ni in för ytterligare 

utbildningsinsatser? 

1. När, hur och varför? 

 

10. Brukar ni utbilda nya användare (post-implementation) eller utbildas de 

internt? 



 

 

 

11. Bedrivs det någon utbildning på arbetsplatsen utöver den ni håller i? 

 

12. Utvärderas utbildningen på något sätt? 

 

13. Utvärderas användarnas kunskaper på något sätt innan/efter 

utbildningsinsatserna? 

 

14. Är det något övrigt Ni önskar tillägga kring implementation och utbildning i 

affärssystem? 

  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide (B) 

Intervjuguide (B) - Beställarorganisation 

Vi börjar med några generella inledande frågor för att skapa en avslappnad atmosfär 

och få en beskrivning av personen och dess arbetsuppgifter. Vid frågor där svaret är 

JA eller NEJ ber vi respondenten utveckla sitt svar. 

 

1. Berätta lite om företaget du arbetar på 

2. Berätta lite om dig själv och din roll på företaget 

Tema 1 - Affärssystemsimplementation 
3. Beskriv processen då ni implementerade ert nya affärssystem 

1. När implementerade ni? 

2. Hur lång tid tog det från upphandling av ert affärssystem till go live? 

3. Var projektet uppdelat i faser? Beskriv dessa. 

 

Tema 2 - Användarutbildning 
4. Hur genomfördes användarutbildningar innan go live? 

1. Vilka bedrev utbildningen/vilka deltog i utbildningen? 

2. Kunde/ville ni påverka utbildningsupplägget? 

 

5. Hur tät kommunikation har ni med konsulter nu efter implementationen? 

 

6. Har ni genomfört användarutbildningar efter go live? 

 

7. Vad ligger till grund för dessa utbildningar?  

1. Har ni använt några specifika utbildningsmetoder? 

2. Hur långa är utbildningarna? 

3. Vad är målet med utbildningen? 

 

8. Vad ser ni för skillnader mellan utbildning före och efter implementation? 

1. Skiljer sig målen med dessa utbildningar? 

2. Skiljer sig upplägget mellan dessa utbildningar? 

3. Skiljer sig längden på dessa utbildningar? 

4. Skiljer det sig vem/vilka som håller i dessa utbildningar? 

 

9. Utbildar ni alla på företaget likadant eller utbildar ni vissa som sedan 

utbildar vidare? 

 



 

 

10. Hur utbildar ni nya användare (avser post-implementation)? 

 

11. Bedrivs det någon utbildning på arbetsplatsen utöver den planerade? 

 

12. Utvärderas utbildningen på något sätt? 

 

13. Utvärderas användarnas kunskaper på något sätt innan/efter 

utbildningsinsatserna? 

 

14. Vad ser ni för risker med en otillräcklig utbildning av användare? 

 

15. Vad ser ni för utmaningar med att bedriva användarutbildning? 

 

16. Har ni stött på någon form av motstånd i utbildningssammanhang? 

 

17. Är det något övrigt Ni önskar tillägga kring implementation och utbildning i 

affärssystem? 

  



 

 

Bilaga 4 - Samtyckesförfrågan 

 

Samtyckesförfrågan 

Syftet med denna studie är att undersöka affärssystemsrelaterad utbildning. Vårt 

insamlade material kommer ligga till grund för en kandidatuppsats i informatik vid 

Högskolan i Halmstad. Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan avbryta din 

medverkan om Du önskar. Samtliga deltagare i studien kommer anonymiseras; inga 

egennamn eller företagsnamn kommer nämnas. Istället kommer fiktiva företags- och 

egennamn användas. De uppgifter som samlas in för denna studie kommer inte 

spridas vidare eller säljas. Intervjun kommer spelas in för att underlätta studiens 

vidare analysarbete. 

 

Jag samtycker till att delta i denna studie och godkänner att intervjun spelas in. 

 

 

Signatur:_________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________ 

Datum:___________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
Jennifer & Josefina 
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