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Förord 
 
Detta är en C-uppsats utförd på IT-ekonomprogrammet, sektionen för Informationsvetenskap, 
Data- och Elektroteknik (IDE), vid Högskolan i Halmstad. Studien är genomförd av Christian 
Andersson, Christian Andreasson samt Sara Johansson, under vårterminen 2007. Handledare 
har varit Ewa Zimmerman. 
 
Vi vill tacka respondenterna på företagen Waco, Hydrauto samt Santex, för att de har tagit sig 
tid för våra intervjuer och varit samarbetsvilliga. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 
handledare för ett gott stöd och många bra idéer. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Postimplementering av affärssystem – en studie om användarkompetens.  
 
Den här studien handlar om användarkompetens vid postimplementering av affärssystem. 
Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som påverkar om användarnas kompetens 
kommer att omsättas till effektivare nyttjande och användande av affärssystemet. För att 
kunna göra detta har vi kartlagt hur ett antal företag arbetar med dessa frågor. Studien syftade 
också till att ta fram riktlinjer för hur företag effektivt bör hantera och utveckla användarnas 
kompetens under postimplementeringen. Studien består av en teoretisk referensram, som är 
uppdelad i fyra kategorier; ledningens roll, kompetensplanering, kompetensutveckling och 
användarmedverkan. Vi har i studien gjort en förstudie och en huvudstudie. Syftet med 
förstudien var att kontrollera att studien var relevant och genomförbar. Den visade på att 
postimplementeringen inte var ett prioriterat område i verksamheten. Resultatet av 
huvudstudien visade att det många gånger finns brister i hur användarnas kompetens nyttjas 
och utvecklas under postimplementeringen. Resultatet visar också brister kring ledningens 
medvetenhet om betydelsen för fortsatt utveckling av systemet. Utifrån resultatet tog vi fram 
ett antal riktlinjer som kan vara till hjälp för små och medelstora tillverkande företag att 
nyttja och utveckla användarnas kompetens. 
 
Nyckelord: Affärssystem, Postimplementering, Second Wave, Användarkompetens, 
Kompetensplanering, Kompetensutveckling, Användarmedverkan.  
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1. Inledning 
 
 
Många företag har de senaste åren implementerat affärssystem i form av standardiserade 
mjukvarupaket. Implementeringen kan delas upp i två olika faser, införande och 
postimplementering. I detta kapitel förs en diskussion kring vilken av att 
implementeringsarbetet inte stannar upp i och med att införandefasen avslutas. Diskussionen 
som vi för leder fram till frågeställningen och de syften som ligger till grund för studien. 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Många företag investerar och implementerar idag standardiserade affärssystem eftersom det 
anses vara en nödvändig ingrediens för att kunna upprätthålla den effektivitet, flexibilitet och 
tillgänglighet som krävs i dagens dynamiska affärsklimat (O’Brien, 2004). Marknaden för 
denna typ av affärssystem är en av de snabbast växande i mjukvaruindustrin (Sumner, 2005). 
Enligt analysföretaget Exido[1] beräknas affärssystemmarknaden i Sverige omsätta ca 17 
miljarder kronor 2007, varav en tredjedel av detta är programlicenser. Samma företag 
beräknar samtidigt att tillväxten under 2007 kommer att vara ca 5-7 % och att den kommer 
fortsätta med 5 % under 2008. Den kommer dessutom breddas som en följd av småföretagens 
intåg.  
 
Standardiserade affärssystem har flera fördelar, bland annat blir informationen från hela 
organisationen både aktuell och lättillgänglig i systemet. Ledtider och processer blir kortare, 
kontrollen förbättras, driftskostnader sänks, datakvalitén ökar, personalstyrkan kan minskas 
och kostnaderna reduceras (Magnusson & Olsson, 2005; Sumner, 2005). Dessa fördelar 
uppnås givetvis inte bara för att företaget byter system utan det krävs också en omfattande 
anpassning och konfiguration av system och verksamhet. Detta sker under implementeringen 
av systemet och kan i många fall få stora konsekvenser på uppbyggnaden av företagets 
processer och organisation.  
 
Deloitte Consulting (1999) gör en uppdelning av ett affärssystems livscykel i två faser. Den 
första fasen avser tiden fram till det att systemet är på plats och börjar användas skarpt i 
verksamheten, vilket kallas Go Live. Den andra fasen avser tiden efter driftstart till dess att 
systemet byts ut till fördel för ett nytt. I denna fas ska företaget enligt Deloitte Consulting 
(1999) fortsätta implementeringen i ett antal olika aktiviteter, i syfte att utveckla nyttjandet av 
affärssystemet. Detta arbete benämns olika i litteraturen, bland de begrepp som återfinns är 
några systemförvaltning, konfiguration och anpassning. Vi har valt att använda oss av 
begreppet postimplementering. Detta eftersom begreppet inte kan tolkas som något annat än 
att det sker i efterhand, i detta fall tiden efter att systemet är på plats i företaget och används 
skarpt i verksamheten. Det innebär att implementeringsfasen i ett affärssystemprojekt kan 
delas upp i två delar, införande och postimplementering.  
 
Enligt Magnusson och Olsson (2005) är det största hindret till framgång i ett 
affärssystemprojekt själva införandet av systemet i verksamheten. Författarna menar att 
denna fas står för de mesta kostnaderna relaterade till hela affärssystemet och det är under 
denna fas som de flesta stora misslyckandena sker. Detta är förmodligen anledningen till att 
införandet och problematiken förknippad med denna aktivitet har varit föremål för diskussion 
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och forskning i större utsträckning än vad postimplementeringen varit. Troligen är det inte 
enbart inom forskningen som postimplementeringen hamnat i skymundan, utan också i 
praktiken. Davenport (2000) skriver att de flesta företagen är benägna att ”tvätta händerna” 
och lägga implementeringen bakom sig när systemet väl är på plats i verksamheten. Detta gör 
postimplementering till ett mycket intressant område att studera, men det är samtidigt 
intressant av det faktum att det först är under denna fas som det finns möjlighet att skapa 
nyttoeffekter utöver de som från början fanns med i kraven. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Postimplementering innebär ett förändringsarbete som syftar till att utveckla och anpassa 
användningen och nyttjandet av det införda systemet. Huruvida postimplementeringen blir 
effektiv och lyckad är förmodligen beroende av flera faktorer. Enligt Lindell (2005) är den 
kanske viktigaste nyckeln till ett framgångrikt förändringsprojekt att tidigt involvera 
slutanvändarna. 
 
När affärssystemet är på plats i företaget kommer det att uppstå konflikter av varierande 
storlek mellan system och den dagliga verksamheten. Att lösa dessa konflikter är, enligt vår 
mening, en av postimplementeringens viktigaste uppgifter, eftersom det leder till effektivare 
nyttjande samt harmonisering av verksamhet och system. Användarna arbetar i systemet 
dagligen och kan verksamheten bäst, därför är det naturligt att det också är de som har den 
bästa kunskapen om konflikterna. Användarna har genom sin erfarenhet också förutsättningar 
att se lösningar som en utomstående inte är medveten om. Detta innebär att det uppkommer 
idéer och förslag hos användarna till ett utökat nyttjande av systemet. 
 
Användarna besitter med andra ord en kompetens som, om den hanteras på rätt sätt, kan ge 
företaget mycket värdefull input i arbetet med postimplementeringen. Samtidigt är det så att 
införandet av ett affärssystem många gånger innebär ett helt nytt sätt att arbeta på för 
företaget. Glader (2004) menar därför att utbildning är en kritisk framgångsfaktor även efter 
det att systemet finns på plats i företaget. Ledningen måste styra och driva på kompetensen 
kring affärssystemet och vad det innebär för verksamheten i företaget. 
 
Att hantera kompetens i termer av att tillvarata den som finns samt att utveckla kompetensen 
där det finns brister är alltså en viktig del under postimplementeringen. Frågan är om 
kompetensen inte är den viktigaste? Vi tror att kompetens är en förutsättning för 
postimplementering. Om företaget ska kunna utveckla nyttjandet av systemet måste det 
finnas kunskap och medvetenhet om vad som ska utvecklas och vilka möjligheter som finns. 
Ett sätt att få denna kunskap är att lyssna till de som arbetar med systemet. För att de som 
arbetar med systemet ska kunna bidra med denna kunskap, måste de i sin tur ha kunskap om 
vilka möjligheter som finns och vad som skapar nytta för företaget som helhet. Därför tycker 
vi att en intressant och relevant frågeställning är: 
 

”Hur kan användarnas kompetens nyttjas och utvecklas effektivt under 
postimplementeringen?” 
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1.3 Syfte 
 

• Att undersöka hur företag tillvaratar och utvecklar den kompetens som finns hos 
användarna av affärssystemet. 

 
• Att belysa vilka faktorer som påverkar om användarnas kompetens kommer att 

omsättas till effektivare nyttjande och användande av affärssystemet. 
 

• Att ta fram riktlinjer för hur företag effektivt bör hantera och utveckla användarnas 
kompetens i syfte att utveckla nyttjandet av affärssystemet. 

 

1.4 Disposition 
 

1. Inledning – vi ger här en kortfattad bakgrund till 
ämnet med en efterföljande diskussion som sedan leder 
fram till en frågeställning samt studiens syften.  

 

2. Metod – i det här kapitlet presenteras 
tillvägagångssättet för studien och motiv för de val 
som avser studiens metod, litteratur och urval. 

 

3. Teoretisk referensram – kapitlet syftar till att 
redogöra för de begrepp och forskningsreferenser som 
är centrala för studiens problemområde. 

 
4. Resultat och reflektion av förstudie – presenterar 
de företag vi har studerat samt respondenterna på 
respektive företag. Därefter kommer resultat från den 
förstudie som vi genomfört samt en reflektion.  

 

5. Resultat och analys av huvudstudie – de intervjuer 
vi har genomfört presenteras i fyra kategorier, dessa 
kategorier analyseras sedan. 

 
6. Diskussion – i detta kapitel diskuterar vi de resultat 
som förstudien och huvudstudien har gett. 
Diskussionen leder fram till riktlinjer för hur företag 
effektivt kan nyttja och utveckla användarkompetensen 
under postimplementeringen. 

 
 

Inledning 

Metod 

Teoretisk referensram 

Resultat och reflektion 
av förstudie 

Resultat och analys av 
huvudstudie 

Diskussion 



Metod 

 
 

2. Metod 
 
 
I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet för studien och motiv för de val som avser 
studiens metod, litteratur samt urval av organisationer och respondenter. Slutligen kommer 
vi att kritiskt diskutera våra val av metoder och hur dessa val påverkar trovärdigheten för 
studien. 
 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Arbetet med studien påbörjades med en litteraturstudie om affärssystem, med fokus på tiden 
efter det att det nya systemet tagits i drift. Syftet med studien var att få en inblick i ämnet för 
att lättare kunna avgöra vilket problemområde vi ville undersöka i uppsatsen. Litteraturen 
bestod till största del av böcker och vetenskapliga artiklar. Resultatet av litteraturstudien blev 
att studien inriktades på hur företag arbetar för att nyttja och utveckla användarkompetensen, 
i syfte att utveckla affärssystemet. 
 
Vi valde att göra en förstudie, på plats hos företagen, för att ytterligare kunna ringa in 
problemområdet samt att kontrollera studiens genomförbarhet. Förstudien genomfördes även 
för att samla in kompletterande information så att vi på ett bättre sätt skulle kunna förbereda 
intervjuerna i huvudstudien. Förstudien bestod av tre intervjuer, en på varje företag. Efter 
förstudien stod det klart för oss att det fanns en problematik kring att nyttja och utveckla 
kompetensen hos användarna. Vi insåg att det fanns en brist i medvetenheten om 
postimplementering och nyttan av att nyttja och utveckla användarnas kompetens. 
 
Efter förstudien valdes respondenterna ut. Utifrån våra krav, att respondenterna arbetat en 
längre tid med systemet och helst varit delaktiga under införandet, fick företagen möjlighet 
att själva välja vilka som skulle intervjuas. Huvudstudien kom att innehålla sju nya intervjuer, 
samt resultatet från en av förstudieintervjuerna. De nya intervjuerna genomfördes på plats hos 
de tre företag som medverkade i förstudien.  
 
Resultatet från intervjuerna analyserades sedan med stöd från den teoretiska referensramen. 
Vi har sedan fört en diskussion där målet har varit att redogöra vad som har framkommit 
under studien och argumentera för hur små och medelstora företag bör nyttja och utveckla 
användarnas kompetens under postimplementeringen. 
 

2.2 Val av utformning 
 
Efter att vi arbetat fram en frågeställning försökte vi ta ställning till vilken utformning av 
undersökning som var mest lämplig för vår studie. Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika 
dimensioner av undersökningsupplägg att välja mellan. Är studien på bredden (extensiv) eller 
på djupet (intensiv)? Är studien beskrivande (deskriptiv) eller förklarande (kausal)? 
 
Det extensiva upplägget innebär att studien ska omfatta ett stort urval av enheter, vilket 
medför att studiens möjligheter att generalisera resultaten ökar. Det intensiva upplägget 
innebär att ett fåtal enheter väljs ut och analyseras på djupet. Det är då vanligast att 
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undersökningen sker i form av intervjuer. Det ideala upplägget är att undersöka många 
enheter samt att använda så många variabler som möjligt, men denna kombination är av 
resursmässiga skäl omöjlig (Jacobsen, 2002). Vi var därför tvungna att göra en avvägning 
mellan intensiv och extensiv utformning. Enligt Jacobsen (2002) ger den extensiva 
utformningen goda möjligheter att generalisera, men med en risk för att studien skulle ha lite 
relevant data. Den intensiva ger däremot goda möjligheter för relevant data men med en risk 
för sämre generalisering. 
 
Utifrån vår frågeställning ville vi ha svar på hur/vad som kan göras under 
postimplementeringen för att nyttja och utveckla användarnas kompetens effektivt. Denna 
frågeställning är utformad på ett beskrivande sätt. Frågeställningen svarar på hur och inte 
varför, vi har därför valt att göra en beskrivande studie på djupet, alltså deskriptiv och 
intensiv. Det finns enligt Jacobsen (2002) ett starkt samband mellan valet av kvalitativ ansats 
och ett intensivt undersökningsupplägg. 
 

2.3 Val av metod 
 
Bryman (2002) skriver att kvantitativ och kvalitativ forskning utgör olika angreppssätt när det 
gäller samhälleliga undersökningar och det finns några grundläggande skillnader mellan 
dessa två forskningsstrategier. Kvantitativ forskning kan betraktas som en strategi som 
betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Enligt författaren kan den 
kvalitativa forskningen, till skillnad mot den kvantitativa, uppfattas som en strategi som 
vanligtvis lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data. 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det både fördelar och nackdelar med en kvalitativ ansats. Den 
kvalitativa metoden har en öppenhet och lägger vikt vid detaljer, nyanser och det som är unikt 
hos varje uppgiftslämnare. Öppenheten innebär att den enskilda uppgiftslämnaren lägger 
fram den individuella och unika förståelsen av ett förhållande. Målet är att komma nära den 
som undersöks. Den kvalitativa ansatsen är flexibel, den data som samlas in analyseras 
efterhand och utifrån analysen går det sedan att ändra den fortsatta datainsamlingen. Jacobsen 
(2002) skriver att den största nackdelen med den kvalitativa ansatsen är att den är mycket 
resurskrävande. Intervjuer tar lång tid, vilket medför att få respondenter kan undersökas. 
Utformningen blir intensiv, många variabler prioriteras framför många enheter. Det finns 
även generaliseringsproblem, är de personer som undersöks representativa? Flexibiliteten kan 
också vara ett problem, många får en känsla av att aldrig bli klara eftersom det ständigt dyker 
upp ny information. Vidare skriver Jacobsen (2002) att kvalitativa ansatser kräver mycket 
resurser under både datainsamlingen och analysfasen, därför blir kvalitativa studier ofta 
intensiva genom att ett fåtal respondenter väljs ut.  
 
Vårt val av den kvalitativa metoden i form av intervjuer ger oss djupare insikter i ämnet än 
vad en kvantitativ metod hade gett oss. Detta eftersom en kvantitativ studie är fokuserad på 
att studera ämnet mer statistiskt i form av till exempel enkäter (Denscombe, 2000). 
 

2.4 Litteraturstudie 
 
Innan forskningsarbetet inleds är det viktigt att ta del av tidigare dokumentation och 
forskning inom det valda området. Denna studie görs således genom att söka information i 
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det befintliga kunskapsförrådet (Backman, 1998). Vi har sökt information med hjälp av 
böcker, vetenskapliga artiklar samt Internet. 
 
Området affärssystem har visat sig vara väldigt stort och det har därför varit svårt att hitta ett 
avgränsat problemområde. Vi har främst sökt efter litteratur som berör tiden efter att 
affärssystem har tagits i drift hos företag. Den forskning och teori vi hittat berör oftast 
implementering av affärssystem och då i synnerhet den tiden då det förs in i företagets 
verksamhet. Litteratursökningarna vi genomfört har visat att det finns få studier gjorda kring 
hur företag arbetar under postimplementeringen. Davenport (2000) menar dock att 
anpassning av systemet är något som aldrig tar slut. Vi har valt att söka efter information 
kring den problematik som finns för att effektivt nyttja och utveckla användarnas kompetens. 
 
Vi har sökt efter böcker i Halmstads högskolebiblioteks katalog och använt oss av databaser 
såsom ACM, IEEE och Google Scholar för att hitta vetenskapliga artiklar. När vi har sökt har 
vi använt oss av följande sökord: Affärssystem, ERP/Enterprise Resource Planning, ERP 
second wave, ERP post-implementation, postimplementering, kompetens, 
kompetensutveckling, utbildning och användarmedverkan. 
 
Litteraturstudiens granskning visar svagheter och brister i befintlig forskning och hjälper 
således till att öka relevansen i det tänka problemområdet. Granskningen ger oss också 
information om hur tidigare forskning har definierats, det är även viktigt att den ger ett 
historiskt perspektiv, dessa faktorer är en förutsättning för det fortsatta arbetet (Backman, 
1998). 
 

2.5 Insamling av data 
 
Enbart intervjuer kan i sig vara ett sätt att angripa den kvalitativa forskningsstrategin, man 
talar då om kvalitativa intervjuer. Detta angreppssätt är det vi har valt i denna studie. Det 
finns fördelar med intervjuer, exempelvis är det en mycket flexibel metod för insamling av 
data där justeringar av undersökningsinriktningen hela tiden kan göras (Denscombe, 2000). 
 
Kvalitativa intervjuer tenderar att vara mindre strukturerade än de intervjuer som kan 
användas i den kvantitativa strategin. Bryman (2002) menar att det finns två huvudsakliga 
typer av kvalitativa intervjuer, nämligen ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade 
intervjuer. Bryman (2002) menar att den ostrukturerade intervjun är lämplig om det finns en 
oro för att en intervjuguide kommer att vara ett hinder för att få en riktig bild av det synsätt 
som de intervjuade personerna har. Författaren anser att om forskaren inleder sin 
undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, istället för en allmän vilja om att utforska 
ett område eller tema. Då kommer han eller hon sannolikt att använda sig av semi-
strukturerade intervjuer för att kunna ta sig an specifika frågeställningar. Vi har ett tydligt 
fokus i vår undersökning och har därför valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer.  
 
Den semi-strukturerade intervjun är något mer styrd. Intervjuaren använder sig då av en 
intervjuguide innehållandes ett antal förhållandevis specifika teman som ska beröras, men 
intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2002). Frågornas 
ordningsföljd behöver inte följa intervjuguidens och följdfrågor som inte ingår i guiden kan 
ställas om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen sagt. I både ostrukturerad 
och semi-strukturerad intervju är intervjuprocessen mycket flexibel, intervjuerna görs inte 
efter några anvisningar som följs till punkt och pricka som i de kvantitativa intervjuerna. Vid 
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semi-strukturerade intervjuer finns ändå en form av manus till skillnad från de ostrukturerade 
intervjuerna (Bryman, 2002). Semi-strukturerade intervjuer har varit lämpligt i vårt fall 
eftersom en intervjuguide har varit en förutsättning för att säkerställa att vi undersökt samma 
teman under de olika intervjuerna. 
 

2.5.1 Förstudie 
 
Förstudien genomfördes för att vi ville få en inblick i hur postimplementeringen hanteras på 
företag i praktiken, samt kontrollera att studien var relevant och genomförbar. Syftet var 
också att identifiera aspekter och problem som vi inte beaktat i det inledande skedet samt att 
samla in kompletterande information. Detta för att vi på ett bättre sätt skulle kunna förbereda 
intervjuerna i huvudstudien. Vi ville ha en diskussion kring hur företagen gått tillväga och 
vilka problem de stött på, därför valde vi att genomföra intervjuer. 
 
Vi valde att använda en semi-strukturerad intervjuguide under förstudien, där vi förberett 
vilka teman och frågor vi ville ta upp. Vi var flexibla när det gällde att låta respondenterna 
utveckla sina idéer och tala mer utförligt om ämnet. Detta gav öppna svar och gjorde att 
respondenten fick utveckla sina synpunkter fritt (Denscombe, 2000). Vi valde den här typen 
av intervju för att respondenten skulle kunna prata fritt om affärssystem och de frågor vi var 
intresserade av. Efter varje intervju användes outputen för att revidera och förbättra 
intervjuguiden.  
 

2.5.2 Huvudstudie 
 
Huvudstudien bestod av sju nya intervjuer på de tre företagen. Dessa intervjuer var precis 
som de i förstudien, semi-strukturerade. Intervjuerna var mer strukturerade än under 
förstudien eftersom vi ville få respondenterna att fokusera på de teman som var relevanta för 
våra syften. Vi valde att göra personliga intervjuer, dels för att det är lätt att lokalisera vem 
som har sagt vad och dels för att dessa är lätta att kontrollera (Denscombe, 2000). 
 
Vi tog, med utgångspunkt ur litteraturen och förstudien, fram en intervjuguide med relevanta 
teman. Denna intervjuguide har vi sedan haft som stöd när vi genomfört intervjuerna i 
studien. De hjälpmedel som vi använde oss av utöver intervjuguiden, under både förstudien 
och huvudstudien, var dator för inspelning av intervjuerna samt anteckningsblock. Detta för 
att vi skulle kunna återge respondenternas svar på ett så precist sätt som möjligt. Även om 
inspelningen är ett bra hjälpmedel för att dokumentera allt som sagts under intervjun, så kan 
den hämma respondenten (Denscombe, 2000). 
 

2.5.3 Utformning av intervjuguide 
 
De flesta kvalitativa intervjuer kräver någon form av intervjuguide vilken utvecklas genom 
pilotintervjuer. Det är viktigt att intervjuguiden är utformad på ett sådant sätt att frågorna inte 
leder in svaren i vissa bestämda riktningar (Svensson & Starrin, 1996). Den kvalitativa 
intervjun förutsätter att frågorna till en början ska vara så öppna som möjligt, eftersom 
intervjuaren vill erhålla så spontan information som möjligt om företeelser, attityder osv. 
Även om frågorna ska vara öppna måste intervjuaren fokusera dem, varpå det är av yttersta 
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vikt att intervjuaren vet vad det är för något han eller hon vill veta (Svensson & Starrin, 
1996). Författarna tar upp två typer av öppna frågor som är speciellt relevanta för kvalitativa 
intervjuer, den stora resan och den subjektiva upplevelsen. Den stora resan innebär att 
intervjuaren vill att respondenten ska rekonstruera en betydelsefull del av en erfarenhet, 
exempelvis att en fråga ställs om hur en normal dag ser ut för respondenten, vilket denne 
sedan redogör för. Den subjektiva upplevelsen innebär att intervjuaren ställer frågor om hur 
respondenten upplever eller upplevt en något mer specifik erfarenhet, exempelvis att 
intervjuaren ber respondenten berätta lite om hur denne upplever det nya sättet att arbeta på. 
 
Vid utformandet av intervjuguiden till studien har utgångspunkten varit den förstudie som 
genomfördes på de tre företagen, samt den teoretiska referensramen. Vi valde att börja 
intervjuguiden (se bilaga 1) med ett par övergripande öppna frågor av typen den stora resan, 
där respondenten bland annat fick redogöra för hur arbetet med affärssystemet fungerade. 
Därefter utformades frågorna mer efter typen den subjektiva upplevelsen. För att undvika att 
leda in svaren i bestämda riktningar försökte vi utforma frågorna så att respondenten fick 
redogöra för sin upplevelse om olika företeelser. Detta garderat med följdfrågor så att svaret 
inte enbart kunde vara ja eller nej. Vidare har vår ambition varit att kontinuerligt utveckla 
guiden varefter intervjuerna har löpt, så kallade responsive interviews. 
 

2.6 Urval 
 
Det går väldigt sällan att undersöka allt som forskaren skulle vilja. Detta är ett grundläggande 
problem, speciellt för kvalitativa ansatser. På grund av detta behöver urval göras, vilka får en 
stor betydelse för undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på vilka personer som ska medverka i studien, respondenterna måste lämna 
korrekt information och ha en god kännedom kring ämnet som undersöks (Jacobsen, 2002). 
Urvalet av organisationer och respondenter presenteras i kommande avsnitt.  
 

2.6.1 Val av organisationer  
 
Vi har valt organisationer som har använt sitt affärssystem under några år. Detta för att de ska 
ha haft tid att lära känna systemet ordentligt och genomfört eventuella förändringar i 
organisationen. Vi har valt att rikta in oss på medelstora tillverkande företag med 50-100 
anställda. Eftersom vår studie är en kvalitativ studie, som ska vara beskrivande på djupet, så 
har vi valt att undersöka ett mindre antal företag. Vid val av organisationer har vi försökt 
rikta in oss på företag i Halmstad med omkringliggande område. Detta för att vi skulle kunna 
genomföra intervjuer på plats. 
 

2.6.2 Val av respondenter 
 
Vi har valt att intervjua användare och ledning på de tre företagen. Användarna har vi valt 
eftersom de använder systemet dagligen och därmed är väl insatta i systemet. De har också 
insikt hur deras kompetens nyttjas och utvecklas. Anledningen till att vi har valt att intervjua 
ledningen är att vi ville få svar på hur de nyttjar och utvecklar användarkompetensen samt 
hur arbetet med postimplementeringen generellt genomförs. Utifrån våra krav fick företagen 
möjlighet att själva välja vilka respondenter som skulle intervjuas. 
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2.7 Analys av data 
 
Jacobsen (2002) skriver att den kvalitativa analysen av data består av tre delar, varpå vi har 
använt de två delar som vi tycker passat in på vår studie. Dessa delar är beskrivning samt 
systematisering och kategorisering. Den första delen, beskrivning, går ut på att undersöka 
insamlad data och försöka få ut en grundlig och detaljerad beskrivning. Beskrivningen ska ha 
mycket detaljer, analyser och variationer. Detta gjordes genom att vi började med att 
transkribera allt datamaterial som samlats in under intervjuerna. Vi valde att presentera 
materialet under kategorierna ledningens roll, kompetensplanering, kompetensutveckling och 
användarmedverkan. Dessa kategorier kan återfinnas i vår sammanfattande modell över den 
teoretiska referensramen (se figur 3.3) och samtliga frågor i intervjuguiden kan sorteras in 
under dessa kategorier. Eftersom vi i huvudstudien har använt resultatet av åtta intervjuer 
uppdelat på tre olika företag, så har vi haft mycket data att presentera. Vi valde därför att 
presentera resultatet under frågorna från intervjuguiden. Denna struktur på resultatet 
underlättade en jämförelse mellan respondenterna inom samma företag, för att se om de hade 
samma uppfattning kring de olika teman som togs upp. 
 
Den andra delen, systematisering och kategorisering, innebär att insamlad data ska 
systematiseras samt reduceras. Denna del är viktig så att det blir möjligt att förmedla 
insamlad data. När vi presenterat resultatet har vi enbart fört in de svar som är väsentliga för 
den aktuella frågan. Detta har gjort att vissa frågor ibland saknar svar från någon respondent. 
Eftersom vi har tagit med allt som är väsentligt så har vi bibehållit informationsrikedomen, 
vilket är viktigt enligt Backman (1998). Vi har även gjort språkredigeringar för att öka 
läsbarheten i resultatet. 
  
Analysen har delats in i samma kategorier som resultatet. Vi har också valt att placera de två 
delarna under samma kapitel. Först presenteras resultatet och efter det presenteras analysen 
på den aktuella kategorin. Detta i syfte att underlätta för läsaren så att han/hon lättare ska 
komma ihåg resultatet i den aktuella kategorin, när han/hon läser analysen. I analysen jämför 
vi teorin med resultatet. Enligt Backman (1998) ska analysfasen inte besvara 
frågeställningen, utan den delen kommer först i tolkningen. Därför har vi varit noga med att 
inte ha med några egna antaganden eller tolkningar i analysen, enbart det vi kan konstatera 
utifrån den teoretiska referensramen. 
 

2.8 Kritik mot studien 
 
Här redogörs för vad vi har gjort för att minimera problem som har att göra med bland annat 
studiens trovärdighet. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa ansatsen kritiskt måste 
granskas när det gäller bedömning om det går att lita på slutsatserna. Validitet och reliabilitet 
är begrepp som vissa anhängare förkastat när det gäller kvalitativa metoder. Dessa anser att 
det är begrepp som är anpassade till kvantitativa metoder. Enligt Patel och Tebelius (1987) 
passar begrepp som trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet bättre till kvalitativa 
metoder. 
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2.8.1 Trovärdighet 
 
Begreppet trovärdighet syftar till att beskriva resultatets pålitlighet (Patel & Tebelius, 1987). 
För att öka trovärdigheten har vi valt att spela in intervjuerna, detta för att vi ska kunna återge 
resultatet så exakt som möjligt. Vi har även ställt följdfrågor under intervjuerna för att 
ytterligare klargöra respondenternas svar. Efter att ha utfört dessa åtgärder är det vår 
förhoppning att vi har eliminerat risken för slarv vid nedtecknande och tolkning av data.  
 
Kritik kan riktas mot att ledningen på respektive företag har fått välja ut respondenter, men vi 
anser inte att det har haft någon större inverkan på undersökningen. Något som kan vara 
missvisande är respondenternas åsikter om affärssystemet, då de kanske inte vill kritisera det 
egna företaget av olika skäl. Under intervjuerna upplevde vi inga tecken på något sådant, då 
respondenterna uttryckte både positiva och negativa åsikter. 
 
Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att forskaren tänker på att presentera sig själv på ett 
sätt som inte stöter bort eller förargar respondenten. Vi har därför varit noga med att vara 
artiga och tillmötesgående. Vi har anpassat vårt språk och därmed försökt undvika begrepp 
och uttryck som respondenterna inte är bekanta med. För att inte upplägget i undersökningen 
ska ha för stor påverkan på respondenterna har vi under intervjuerna försökt agera på ett 
neutralt sätt. Vi har försökt se till att sammanhanget där intervjuerna ägt rum varit naturligt 
och utan störande inslag, vilket vi anser oss ha uppnått genom att de har skett i 
konferenslokaler på de aktuella företagen. Vi tycker att ovanstående åtgärder ger studiens 
reslutat en hög trovärdighet. 
 

2.8.2 Rimlighet 
 
Begreppet rimlighet används för att beskriva överensstämmelse mellan vad forskaren utgick 
från, vad han/hon sökte och det denne slutligen erhöll. Rimligheten i tolkningar kan bedömas 
efter hur informationens mångfald och variationsbredd utnyttjas (Patel & Tebelius, 1987). 
För att öka rimligheten har vi under planeringsstadiet kopplat intervjuguiden till den 
teoretiska referensramen. Vi har utformat frågor utifrån valda teman som var relevanta, i 
förhållande till vår frågeställning, för att få en bra koppling till teorin och därmed undersöka 
det vi ville. Vi har i resultatet tagit med allt material som är väsentligt för att besvara våra 
syften och därmed anser vi att vi har utnyttjat informationens mångfald och ökat rimligheten.  
 

2.8.3 Samvetsgrannhet 
 
Samvetsgrannhet är ett begrepp som beskriver noggrannhet och definieras som i vilken grad 
forskaren har använt sig av ett konsekvent förhållningssätt, med hänsyn till det som studien 
ska undersöka. Det kan vara sådana aspekter som om forskaren på ett ärligt och samvetsgrant 
sätt bedömt om han har påverkat resultatet (Patel & Tebelius, 1987). Vi har under 
intervjuerna försökt vara neutrala och har använt så öppna frågor som möjligt för att inte 
påverka svaren i en bestämd riktning. Vår strävan har varit att ge en så klar och rättvis bild av 
studien som möjligt och därför har inget material som skulle ge en annan bild av företagen 
undanhållits.  
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Under intervjuerna har vi använt en semi-strukturerad intervjuguide för att kunna vara säkra 
på att vi kan jämföra de svar respondenterna ger. En semi-strukturerad intervjuguide ger 
möjlighet att ändra frågorna under processen vilket kan göra det svårare att jämföra 
intervjuerna. Vi har dock försökt behålla samma frågor och enbart ändrat sättet vi ställt 
frågorna på. Detta för att vi skulle kunna jämföra de olika respondenternas svar på ett bättre 
sätt. 
 

2.8.4 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarheten hos en studie innebär att resultatet gäller även för andra individer än de 
som förekom i studien (Patel & Davidsson, 2003). Generaliserbarheten är det största 
problemet med den kvalitativa ansatsen, då få respondenter gör att det blir svårt att applicera 
resultatet på den stora massan (Jacobsen, 2002). Då vi har genomfört intervjuer med öppna 
frågor försvåras möjligheten att reproducera vårt resultat. Eftersom vi har använt oss av flera 
företag anser vi att vi har uppnått en relativt godtagbar generaliserbarhet. Vi tror att de 
slutsatser vi har kommit fram till gäller även för många andra medelstora tillverkande företag 
som fört in affärssystem i sin verksamhet. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Den teoretiska referensramen syftar till att redogöra för de begrepp och forskningsreferenser 
som är centrala för studiens problemområde. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
informationssystem, vilket följs upp med affärssystem. Därefter presenteras kompetens, 
ledningens roll, kompetensplanering, kompetensutveckling och användarmedverkan. 
 

 

3.1 Informationssystem 
 
Ett informationssystem samlar, omvandlar och sprider information i en organisation 
(O’Brien, 2004). Avison och Fitzgerald (2003) säger att informationen kan innehålla allt som 
rör verksamheten, bland annat kunder, leverantörer och produkter. Författarna menar att 
informationssystem tillhandahåller information som är användbar för medarbetare och kunder 
samt gör verksamheten effektivare. Andersen (1994) skriver att ett informationssystem 
existerar för att tjäna verksamheten och har som uppgift att ta fram information för att 
underlätta beslutsfattandet. Ett bra informationssystem ska förbättra kommunikationen 
mellan människor. Människor är en viktig del av ett informationssystem eftersom det är de 
som samlar och tolkar information samt tar initiativ till ny informationsbehandling och 
därmed skapar ny information. O’Brien (2004) menar att utöver människor, så är mjukvara, 
hårdvara, nätverk och data viktiga resurser i ett informationssystem. 
 
Avison och Fitzgerald (2003) skriver att ett informationssystem hjälper organisationer att 
analysera verksamheten och dess omgivning för att kontrollera att företaget uppnår sina mål. 
Systemet kan hjälpa företaget att öka effektiviteten i dess processer och ta bättre och snabbare 
beslut. Informationssystem förändrar sättet människor jobbar tillsammans, systemet 
integreras i nästan alla delar av verksamheten och skapar affärsmöjligheter och nya strategier. 
Pearlson och Saunders (2004) anser att systemet också kan användas för att skapa fördelar i 
förhållande till konkurrenterna och är därmed en viktig resurs för organisationen. En typ av 
verksamhetsövergripande informationssystem är de så kallade affärssystemen eller Enterprise 
Resource Planning (ERP) systems som de många gånger benämns. 
 

3.2 Affärssystem 
 
Affärssystem är enligt Davenport (1998) en samling standardiserade programvaror som 
integrerar all information som finns i en organisation. Ett affärssystem har som syfte att 
förbättra beslutskvalitén och effektivisera processerna (Magnusson & Olsson, 2005). 
Systemet hjälper organisationen att hantera bland annat inköp, lager, kundorder, 
produktionsplanering, leveranser och bokföring (Nelson & Somers, 2003). Affärssystemet 
har flera fördelar, exempelvis att informationen från hela organisationen är både aktuell och 
lättillgänglig i systemet. Ledtider och processer blir kortare, kontrollen förbättras, 
driftkostnaderna sänks, datakvaliteten ökar, personalstyrkan kan minskas och kostnaderna 
reduceras (Magnusson & Olsson, 2005; Sumner, 2005). O’Brien (2004) menar att 
affärssystem idag anses vara en nödvändig ingrediens i många företag för att kunna 
upprätthålla den effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet som krävs för att vara framgångsrik 
i dagens dynamiska affärsklimat. Enligt Davenport (1998) krävs det anpassningar av 
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företagets processer, organisation och styrning, för att ett företag ska kunna maximera nyttan 
av affärssysteminvesteringen. Författaren menar att detta också krävs för att utnyttja den 
flexibilitet som är själva grundtanken med systemet. Detta arbete sker till stor del i samband 
med att det nya affärssystemet implementeras. 
 
För att lyckas med implementeringen av ett affärssystem krävs det att företaget har tänkt 
igenom investeringen och vad den innebär för företaget. Det är viktigt att analysera vilket 
affärssystem som ska väljas och vilka fördelar systemet beräknas ge för verksamheten. Andra 
viktiga frågor är hur affärssystemet påverkar organisationen och företagskulturen (Davenport, 
1998). Ett av de vanligaste misstagen som företag gör vid implementering av affärssystem är 
att anpassa det nya systemet efter verksamheten, vilket kan få betydande konsekvenser. Ett 
affärssystem är uppbyggt efter best practice, vilket innebär det bästa tillvägagångssättet för 
en viss process, verksamheten bör därför anpassas efter systemet (Sumner, 2005). 
 

3.3 Affärssystemets livscykel 
 
Affärssystemprojekt är ofta mycket komplexa och krävande, vilket har resulterat i att många 
misslyckats, åtminstone i termer av överskridna budgetar och tidsplaner. Enligt Sumner 
(2005) kan ett affärssystemprojekt i många företag vara den enskilt största investeringen i 
teknologi som någonsin genomförs. Storleken på projekten gör att de kräver oerhörda 
resurser i tid, pengar och personaluppoffring, vilket i sig innebär att projekten utgör en 
påtaglig risk för verksamheten som helhet. Det finns många faktorer som kan minska risken, 
men en utgångspunkt kan vara att använda sig av en projektmodell som definierar upp 
projektets olika delar. 
 
Ett populärt angreppssätt när ett traditionellt systemutvecklingsprojekts olika delar ska 
genomföras och beskrivas är att använda sig av Information System Development Life Cycle 
(SDLC), som ofta benämns vattenfallsmodellen (Avison & Fitzgerald, 2003). Denna 
utvecklingsmodell består i sitt grundutförande av sex olika steg eller faser: förstudie, 
systemutredning, systemanalys, systemdesign, implementering samt översyn och underhåll. 
Denna modell är i första hand anpassad för framtagande och utvecklande av nya 
informationssystem, därför är den inte fullt applicerbar på ett affärssystemprojekt/livscykel, 
eftersom själva systemet ofta köps som ett färdigutvecklat mjukvarupaket. Det har därför 
utformats andra modeller i syfte att beskriva ett affärssystems livscykel, där paralleller kan 
dras till SDLC. Dock råder det vitt skilda uppfattningar om längden och vilka olika faser som 
utgör denna cykel. En vanligt förekommande uppfattning är att livscykeln kan delas in i två 
huvudfaser, den första och andra fasen, ofta benämnda First- respektive Second-Wave 
(Magnusson & Olsson, 2005; Deloitte Consulting, 1999). 
 
Den första fasen anses vara avslutad när systemet är på plats och sätts i drift, kallat Go Live 
(Deloitte Consulting, 1999). Det innebär att den första fasen innehåller allt från beslut om att 
nytt system ska investeras, kravformulering, upphandling, implementering och driftsättning 
av det nya systemet. Den andra fasen kan sägas utgöra den tid som löper efter det att företaget 
satt det nya systemet i drift, fram till den tidpunkt då systemet anses vara uttjänt och får 
lämna plats för ett nytt system. 
 
Många företag anser att affärssystemprojektet är avslutat när första fasen är avklarad och 
systemet används skarpt i verksamheten (Davenport, 2000). Med detta synsätt innebär det att 
den första fasen innehåller de fem första delarna i SDLC, från förstudie till implementering. 
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Den andra fasen skulle då enbart innehålla det sjätte steget, översyn och underhåll. Att ha 
denna syn på ett affärssystemprojekt och anse implementeringen avslutad i samband med 
driftstart kan vara riskfyllt och få stora konsekvenser för utfallet av investeringen som helhet. 
Magnusson och Olsson (2005) skriver att implementeringen inte är klar förrän verksamhet 
och system är harmoniserat och nyttjandet av systemet är helt institutionaliserat, vilket är 
något som torde vara omöjligt att uppnå fram till driftstart. Davenport (2000) menar att det är 
viktigt att se utveckling och anpassning av affärssystemet som något som ska ske 
kontinuerligt och inte upphöra bara för att systemet är på plats eller att projektet ansetts 
avslutat. Denna uppfattning bekräftas av Cantrell, Davenport och Harris (2004):  
 

”Bara för att företaget lyckats få systemet på plats behöver inte det betyda att 
man lyckats integrera sin information och sina processer till dess fulla 
potential.” (Cantrell et al., 2004, s. 19) 

 
Implementeringsarbetet är med andra ord inte något som ska avstanna bara för att företaget 
tar det nya systemet i drift. Det bör fortsätta, om inte under hela så i alla fall en betydande bit 
in i den andra fasen. Deloitte Consulting (1999) gör en uppdelning av den andra fasen i tre 
aktiviteter. Den första aktiviteten, stabilize, avser arbetet med det fortsatta 
implementeringsarbetet. Andra aktiviteten, synthesize, innebär tillförande och 
sammankoppling av möjligheter, som oftast inte är en del av det ursprungliga affärssystemet. 
Den tredje aktiviteten är vad författarna kallar synergize, där målet är att dra nytta av och 
nyttja den inbyggda flexibilitet som finns i affärssystemen. Arbetet i den andra fasen handlar 
med andra ord om att utveckla nyttjandet och användandet av affärssystemet, i syfte att kunna 
möta en dynamisk omvärld, vilket förhoppningsvis ska leda till fördelar för företaget. Ett 
annat vanligt förekommande begrepp som ofta används och som syftar till att beskriva de tre 
aktiviteter, som redogjorts för ovan, är postimplementering, vilket vi redogjorde för i de 
inledande kapitlet. 
 

 
 

Figur 3.1 – Modifierad och sammanslagen modell över relationen mellan SDLC (Avison & Fitzgerald, 2003) 
och First- och Second-Wave (Deloitte Consulting, 1999) 
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3.4 Postimplementering 
 
I figur 3.1 på föregående sida visas den traditionella vattenfallsmodellen (SDLC) i relation till 
modellen där ett affärssystems livscykel består av två huvudfaser. För att öka förståelsen för 
de begrepp som redogjorts för i ovanstående, har vi i bilden valt att dela in det traditionella 
implementeringssteget i två delar, införande och postimplementering. Införandedelen 
innehåller de aktiviteter som är förknippade med implementeringen, fram till dess att 
affärssystemet skarpt tas i drift i verksamheten. Postimplementeringen syftar till de aktiviteter 
som sker efter driftstarten för att utveckla nyttjandet och användandet av affärssystemet. Det 
kan vara aktiviteter som att företaget konfigurerar och trimmar in det nya systemet för de 
krav och behov som finns och som företaget inte lyckats göra under införandedelen. 
Aktiviteterna kan vara allt ifrån processdesign, byta plats på knappar i gränssnittet, ändra 
formatmallar på rapportutskrifter till utbildning av användare. Deloitte Consulting (1999) 
menar att det också kan innebära att användandet av systemet utvecklas/förändras för att 
bland annat möta nya krav i omvärlden, moduler läggs till, systemet sammanfogas med 
externa system osv. Postimplementeringen ska inte likställas eller sammankopplas med det 
som ofta benämns underhåll och drift, eftersom detta mer konkret berör frågor kring den 
dagliga driften, såsom att infrastruktur och mjukvara rent tekniskt fungerar, uppdateringar 
installeras osv. 
 

3.5 Kompetens 
 
Kompetens är ett svårfångat begrepp. I dess vidaste betydelse skulle det kunna definieras som 
förmågan att klara av olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet (Leion, 
1992). Kompetens som begrepp är större och mer innehållsrikt jämfört med begreppet 
kunskap. Kompetens förutsätter dock kunskap men det står också för delar som färdigheter, 
kontakter, attityder och värderingar (Nilsson, 1999; Nilsen & Högström, 1996; Askerfelt & 
Juell-Skielse, 1997; Leion, 1992; Antilla, 1997). Ellström (1992) definierar kompetens som 
en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 
Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt, enligt egna eller andras kriterier, utföra ett 
arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt utvidga det tolknings-, 
handlings-, och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. 
 
Enligt Nilsson (1999) är kompetens ett aktivt begrepp, något som visar sig när en individ gör 
något. Att enbart ha kunskaper, erfarenheter, förmågor och olika individuella egenskaper, 
betyder inte att individen besitter kompetens. Leion (1992) samt Nilsen och Högström (1996) 
säger att kompetensen kan konstateras när arbetet är effektivt och rätt utfört. Det är alltså den 
nyttjade kompetensen som bestämmer den faktiska prestationen. En organisation med hög 
kompetens har förmåga att anpassa sig och överleva tack vare att medarbetarna har stor 
lärande potential och är motiverade att lära sig nytt. Individens förmåga att klara dessa behov 
beror på hans färdigheter, värderingar, kunskap och engagemang. Men individen är inte alltid 
kapabel att skapa detta på egen hand. Individens möjlighet att utnyttja sin kompetens beror på 
den organisatoriska struktur individen tillhör, de verktyg som står till förfogande, de 
människor individen samarbetar med och de nätverk denne ingår i (Leion, 1992). 
 
Nilsen och Högström (1996) anser att kompetensbegreppet är dynamiskt till sin natur i den 
bemärkelse att individens förutsättningar för utveckling utgör en del av kompetensen. Om 
individen har lång erfarenhet, besitter stora kunskaper och yrkesskicklighet, men samtidigt är 
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negativt inställd till förändringar och inte vill lära sig något nytt, kan den inte sägas vara 
kompetent eftersom potentialen för utveckling är liten och obefintlig. Kompetens förutsätter 
alltså potential för kompetensutveckling.  
 
Enligt Hansson, Kahn, Nicou och Wästfelt (1997) finns det två typer av kunskapskapital i 
företag, individuell kompetens och företagskompetens. Den individuella kompetensen 
utvecklas i samverkan med medarbetare och kunder. Företagskompetensen står företaget för 
och det är ledningen som har ansvaret för utvecklingen. 
 

3.5.1 Kreativitet, kunskap och idéer 
 
Kreativitet handlar om förmågan att utveckla nya idéer och begreppet kännetecknas av 
idérikedom, flexibilitet, spontanitet och öppenhet. De flesta människor har potential för att 
vara kreativa om de bara får ordning på de resurser som främjar kreativiteten och vågar satsa 
på nya idéer och uppgifter (Evenshaug & Hallen, 2001). Kreativitet beskrivs som 
framställandet av nya och användbara idéer inom vilket område som helst (Amabile, Conti, 
Coon, Lazenby & Herron, 1996). Kreativitet är också att använda sin fantasi och göra något 
med den. En kreativ person kan finna nya vägar när det behövs och ibland när det inte 
egentligen behövs. Kreativitet kan ses som uppfinningsrikedom och förmågan att tänka på ett 
nyskapande sätt [2].  
 
Kunskap är information som har sammanställts och satts i sitt sammanhang och därmed fått 
ett värde. Det kan inkludera reflektioner, erfarenheter och sammanhang. Kunskaper är djupa 
och svåra att överföra mellan människor eftersom vi lägger in våra unika erfarenheter, 
värderingar och insikter (Pearlson & Saunders, 2004). 
 
En idé är en tanke som präglas av, för den aktuella individen som får idén, att den är ny och 
unik [2]. Idéer beskrivs också som plötsligt uppkommande tankar som ger en första överblick 
eller utgångspunkt över ett visst område eller för ett visst resonemang, ofta med betoning på 
nya eller originella koncept [3]. 
 

3.5.2 Sammanfattning av kompetens 
 
Vi har för avsikt att vidare använda oss av Nilssons (1999), Nilsen och Högströms (1996), 
Askerfelt och Juell-Skielses (1997), Leions (1992) samt Antillas (1997) definition av 
kompetens. Vi tycker dock att denna definition saknar begreppen kreativitet och idéer. Vi 
anser att dessa begrepp är en del av kompetens eller att det uppstår som en följd av det. 
Nedan, i figur 3.2, följer en sammanfattning av vår syn på kompetens. 
 

Kompetens: 
- Större och mer innehållsrikt än begreppet kunskap. 
- Förutsätter kunskap. 
- Färdigheter, kontakter, attityder och värderingar. 
- Kreativitet och idéer. 

 
Figur 3.2 – Sammanfattning över vår syn på kompetens. 
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3.6 Ledningens roll 
 
Magnusson och Olsson (2005) skriver att om arbetet med utvecklingen av affärssystemet ska 
fungera, bör individerna som är involverade ha kompetens inom såväl IT som verksamhet. 
Lindell (2005) håller med om att kompetens är viktigt och tillägger att förändringsledaren ska 
ha rätt kompetens. Engagemang från ledningen är också avgörande för projektets framgång 
(Lindell, 2005; Pearlson & Saunders, 2004; Sumner, 2005). Lindell (2005) menar att det är 
svårt för användarna att vara engagerade om de inte upplever att ledaren är det. Ett av 
människans djupaste behov är att bli sedd och uppskattad. Att tillfredsställa detta behov 
skapar lojala medarbetare som arbetar hårt och engagerat.  
 
Hansson et al. (1997) skriver att ledningens roll är att skapa förutsättningar för individerna i 
organisationen att utveckla sin kompetens. Det är viktigt att hitta en balans mellan kunskapen 
som är bunden till företaget och individerna. Ledningen måste hantera denna balans, finns det 
för mycket kunskap bundet till företaget menar författarna att det äventyrar kreativiteten, 
medan det motsatta förhållandet gör att mervärdet genom att arbeta tillsammans försämras. 
Enligt Nilsen och Högström (1996) är kompetens någonting som byggs upp genom att möta 
och lösa problem som är viktiga för verksamheten. Ledningens stöd är viktigt för att 
individen ska kunna skapa kompetens, eftersom viljan att utveckla och använda sin 
kompetens hör samman med det stöd den får. Det är enligt Nilsson (1999) ledningens ansvar 
att tillvarata och utveckla medarbetarnas individuella och samlade kompetens. Uggelberg 
(2004) konstaterar likt ovanstående författare och utrycker följande: 
 

”Utveckling innebär nästan undantagslöst ett stort mått av frihet för den enskilde 
individen att förändra, föreslå förändringar, ifrågasätta det bestående. Detta 
kräver att organisationen och ledarskap tolererar ifrågasättandet i utbyte mot 
möjligheterna till utveckling, nya lösningar och bättre arbetsförhållanden.” 
(Uggelberg, 2004, s. 23) 

 
I samband med att ett nytt affärssystem implementeras görs det ofta stora förändringar i 
organisationen. Det kan innebära att ledningen möjliggör nya sätt att arbeta för medarbetarna, 
det kan till exempel vara att arbeta i team och få ta mer beslut. Denna delegering är positiv 
eftersom det skapar en snabbare respons vid förändring och gör att medarbetarna använder 
sin kunskap på ett mer fullständigt sätt. Det är ledningens ansvar att se till att medarbetarna 
ser att förändringarna är i deras intresse så att de blir villiga att anstränga sig (Boddy, 
Boonstra & Kennedy, 2002).  
 
Bolman och Deal (2002) menar att det är viktigt att hantera de mänskliga resurserna som 
finns för att skapa en framgångsrik organisation. Detta kan göras genom att investera i 
människor och det handlar främst om att anställa rätt personer, belöna deras goda insatser, 
skapa trygga arbetsvillkor och en god miljö. Det handlar också om att utforma interna 
karriärvägar och göra dessa tillgängliga för anställda genom utbildning och 
kompetensutveckling.  
 
För att underlätta det fortsatta utvecklingsarbetet är viktigt att verksamheten har en 
förändringsbenägen kultur. En sådan kultur gör det lättare att genomföra de förändringar som 
krävs i organisationen (Angelöw, 1991; Magnusson & Olsson, 2005). Rapp (2007) 
konstaterar att det är en förutsättning att företaget har en förmåga och vilja att förändra i sina 
principer och arbetssätt. Ledningen bör investera tid i förändringsarbetet. Lundin och 
Wirdenius (1989) konstaterar att det krävs en stark förändringsbenägen kultur om initiativen 
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ska få genomslagskraft, detta styrs av ledningen. Lillrank, Shani och Lindberg (2001) anser 
att medarbetarna måste vilja, kunna och veta vad de ska förändra. Enligt Sumner (2005) är 
det viktigt att medarbetarna förstår och accepterar förändringar samt nya sätt att arbeta på, för 
att projektet ska bli framgångsrikt. Magnusson och Olsson (2005) menar att organisationer 
som inte klarar av att skapa en kultur med tillräckligt hög förändringsbenägenhet kommer 
inte heller klara av att förändra sig tillräckligt, för att kunna anpassa sig till ett upphandlat 
standardsystem. Satsningen kommer att bli antingen väldigt dyr eller misslyckad.  
 

3.7 Kompetensförsörjning 
 
Antilla (1997) skriver att kompetensförsörjning är en process som alltid kan effektiviseras. 
Potentialen till effektivisering handlar framförallt om förmågan att skapa en gemensam syn 
på och delaktighet i processen, förmågan att synliggöra värdet av en effektiv 
kompetensförsörjning samt förmågan att styra kompetensförsörjningen. Ett effektivt arbete 
med kompetensförsörjning förutsätter att en helhetssyn skapas kring hur kompetens utvecklas 
samt sammanhanget mellan kompetensutveckling och de faktorer som styr utvecklingen. 
 
Leion (1992) anser att kompetens är inget en individ föds med, utan det måste utvecklas på 
ett eller annat sätt. Att lära innebär förändring. Individen upptäcker förhållanden och 
samband som får konsekvenser och som förändrar ens handlande, tankar och värderingar. 
Författaren menar att vi ofta ser lärande som någonting som sker i skolor, men hävdar 
samtidigt att den viktigaste kunskapen kommer från vardagen. Därmed kan två huvudlinjer 
för kompetensutveckling urskönjas, den som innefattar utbildning samt den om lärande i 
vardagen. 
 
De områden som ingår i kompetensförsörjning kan enligt Antilla (1997) delas in i två 
huvudgrupper: 
 

• Kompetensplanering – inklusive uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder 
• Kompetensutveckling 

 

3.7.1 Kompetensplanering 
 
Syftet med kompetensplanering är att skapa de förutsättningar som krävs för att åstadkomma 
en effektiv kompetensförsörjning (Antilla, 1997; Glader, 2004). Antilla (1997) menar att 
planeringens kvalitet avgör i vilken grad det finns förutsättningar för och möjligheter att: 
 

• Prioritera rätt områden och målgrupper 
• Välja de mest effektiva åtgärderna för att höja kompetensen 
• Följa upp genomförda aktiviteter 

 
Kompetensplanering består av kartläggning och analys av kompetens samt planering av 
vilken kompetens som ska utvecklas samt hur denna utveckling ska åstadkommas. Syftet med 
kartläggningen är att tydliggöra och skapa en gemensam syn på vilken kompetens som krävs 
med utgångspunkt i omvärldsutveckling, företagets verksamhetsplan och strategier. Syftet är 
också att synliggöra den kompetens organisationen, avdelningen och medarbetaren faktiskt 
har i relation till dessa krav (Antilla, 1997). 
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Antilla (1997) menar att analysen syftar till att följa upp mål och utvärdera effekter av 
tidigare prioriteringar och utvecklingsinsatser samt att prioritera nya områden och behov. 
Kartläggningen och analysen är grunden för planeringen och uppföljningen av 
kompetenshöjande åtgärder. Författaren skriver också att syftet med denna planering är att 
fastställa vilka åtgärder som krävs för att prioriterade områden ska kunna utvecklas och 
identifierade behov ska tillgodoses så effektivt som möjligt. 
 
Organisationer måste utveckla sin förmåga att behålla, utveckla, organisera och utnyttja 
medarbetarnas kompetenser för att öka produktiviteten och flexibiliteten. Organisationer 
måste alltså på olika sätt förbättra styrningen av den kompetens som finns i organisationen, 
detta kallas för kunskapshantering eller Knowledge Management (Sveriges Tekniska 
Attachéer, 1999). 
 
Enligt Glader (2004) är det viktigt att ledningen i verksamheten tar tillvara på information 
och uppgifter om personalens kompetens, detta för att kunna fokusera på individuell 
kompetensutveckling samt att förvalta företagets humankapital på ett bra sätt. Antilla (1997) 
konstaterar att ett väl fungerande arbete med kompetensplanering skapar en av de viktigaste 
förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning. Detta är en gemensam syn hos 
ledning och medarbetare på kompetenskrav, befintlig kompetens samt aktuella behov och 
prioriteringar. 
 

3.7.2 Kompetensutveckling 
 
Antilla (1997) skriver att kompetensutveckling syftar till att höja kompetensen inom de 
områden och målgrupper som prioriterats i kompetensplaneringen, genom att tillgodose de 
behov som identifieras. Hansson et al. (1997) anser att kompetensutveckling behövs för att 
skapa nya affärsmöjligheter, det är också centralt för att medarbetarna ska attraheras och ha 
viljan att arbeta kvar på företaget. Företagets mål bör enligt Nilsson (1999) vara att skapa en 
motiverad personal, som ser helheten, istället för att enbart fokusera på nödvändiga 
yrkeskunskaper. Kompetensutveckling behöver inte vara synonymt med personalutveckling 
utan kan också vara att utveckla en mer läraktig organisation. Leion (1992) menar att det är 
grundläggande för kompetensens utveckling i ett företag att medarbetarna har lärt sig arbetet 
genom sina egna erfarenheter. För att detta ska ske krävs det att medarbetarna har arbetat 
tillräckligt lång tid i sitt arbete. Leion (1992) påpekar också att kompetensutveckling av 
många anses vara en faktor som gör jobbet mer stimulerande. Med ökad kompetens följer 
också ofta ökat ansvar, vilken är en annan faktor som gör att många upplever sin 
arbetssituation som roligare, eftersom det är stimulerande att få bestämma och känna att det 
finns möjlighet att kunna vara med och påverka. 
 
Det är enligt Uggelberg (2004) ingen större skillnad mellan att utveckla kompetensen inom 
intellektuella och fysiska områden. För att bli bra på något så krävs ständig träning, vilket 
gäller inom alla områden. Företag som vill behålla och utveckla kompetensen behöver skapa 
en miljö där utveckling är ett område som alla känner är angeläget. Kompetensen ska 
värderas, vilket innebär att ha kunskap, vara nyfiken, söka ny kunskap och öva sina 
färdigheter ska ge status. 
 
Leion (1992) menar att kompetens innebär att vara villig att göra en insats. Kunskaper och 
erfarenheter är inte till hjälp om det inte finns ett intresse av att utnyttja dem. Uggelberg 
(2004) hävdar att drivkraften som gör att människor vill vara med i utvecklingsprocessen är 
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motivation. Individerna måste känna sig delaktiga, respekterade och att de blir ”sedda”. På 
alla arbetsplatser tillförs det varje dag ny kunskap, genom personalens nya kunskaper, 
misstag, lyckade försök eller ny teknik. 
 
En av de absolut viktigaste förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning är att 
medarbetare, ledare och ledning medverkar och tar ansvar. Viljan att ta ansvar måste komma 
inifrån den enskilde människan (Antilla, 1997). Nilsen och Högström (1996) anser att 
kunskaper snabbt kan bli föråldrade, därför är det viktigt att kunskapsinvesteringen hela tiden 
uppdateras så att det verkligen är angelägna och efterfrågade kunskaper som bedöms. 
 
Hemming et al. (1987) skriver att om ett system ska fungera och användas så måste 
användarna utbildas, rädslan och motståndet mot förändringar försvinner inte förrän 
användarna själva kan hantera och förstå hur systemet fungerar. För att kunna påverka 
utvecklingen av affärssystemet så anser författarna att det måste finnas utbildning för alla 
parter, både ledning, användare och systemutvecklare. Författarna skriver att det är viktigt 
med kommunikation och att använda rätt språk för att klargöra vad som är möjligt att 
utveckla i systemet. Höij (2005) menar precis som föregående författare att utbildning är en 
viktig del och tror att det i många fall kan vara nyckeln till framgång: 
 

”Utbildning är en självklarhet i alla affärssystemprojekt, och i många fall 
nyckeln till framgång för hela genomförandet.” (Höij, 2005, s. 13) 

 
Ett affärssystemprojekt får aldrig ett direkt avslut utan det innebär istället ett nytt sätt att 
arbeta på för verksamheten, som syftar till att ytterligare utveckla affärssystemet inför 
framtida krav. Utbildning kring affärssystemet är därför en kritisk framgångsfaktor även efter 
att affärssystemet anses vara implementerat. Ledningen måste styra och driva på 
kompetensen kring affärssystem, och vad det innebär för verksamheten, i företaget (Glader, 
2004). Enligt Willcocks och Sykes (2000) måste ledningen ha viljan att investera i utbildning 
och träning av användarna, vilket i många fall saknas. Författarna menar vidare att en av 
faktorerna som förespråkar utbildning är att organisationen under tiden förändras. En individ 
i organisationen utbildas kring en viss process som efter en tid kan förändras och därför krävs 
det av ledningen att ligga steget före och komplettera organisationsmedlemmarnas kompetens 
i affärssystemet. Glader (2004) menar att den utbildning, träning och kompetens som krävs 
av användarna inte bara gäller hur affärssystemet används utan det är minst lika viktigt med 
en förståelse runt integreringen mellan affärssystemet och verksamhetens processer. 
 
Utbildningen kring affärssystem ska inte bara gälla användarna utan det är centralt att 
ledningen också är involverade i hela processen. Företagsledningen måste alltså vara delaktig 
när systemet är på plats och inte bara under implementeringsdelen. Det är även 
grundläggande att ledningen sätter sig in i vilken betydelse informationsteknologin har på 
företagets verksamhet och fortsatt konkurrens på marknaden (Glader, 2004). Utbildning kan 
också innebära en form av kompetensuppbyggnad (Nilsen & Högström, 1996). 
 
Kompetensuppbyggnad, genom lärande i arbetet, underlättas om det finns självständighet 
beträffande individens och arbetsgruppens möjligheter att själva planera arbetet, välja hur det 
ska utföras samt värdera uppnådda resultat. Det vill säga bedöma att arbetet blir rätt och 
riktigt utfört. Men även arbetsuppgifterna i sig, bland annat deras svårighetsgrad, 
mångsidighet och inslag av problemlösning, har stor betydelse för vilka möjligheter som 
finns för kompetensuppbyggnad (Nilsen & Högström, 1996). Lärande i arbetet underlättas 
om företaget har en lärande organisation (Magnusson & Olsson, 2005). 
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Albinsson (1998) skriver att en lärande organisation kännetecknas av ständigt lärande för 
alla, hög grad av ansvars- och initiativtagande och en kontinuerlig utveckling av både individ 
och organisation. Magnusson och Olsson (2005) hävdar att en lärande organisation kan 
beskrivas som en organisation som på ett effektivt sätt drar lärdom av sina erfarenheter och 
på så sätt kan klara av att lättare förändra sig. Enligt Söderström (1996) är tilltron till alla 
medarbetares lärande och kompetens grundläggande för den lärande organisationen. 
 

3.8 Användarmedverkan 
 
När ett företag genomför förändringsarbete är det i första hand företaget som definierar mål 
för förändringarna, för att individen skall vara motiverad att förändra behöver personen 
omformulera företagets mål till sina egna mål. Det kan uppstå problem om företagets mål inte 
stämmer överens med individens inställning till förändring (Baumgarten, 2006). Hemming et 
al. (1987) skriver att kommunikation mellan företaget och användarna också kan vara ett 
problem gällande vad användarna vill ha ut av systemet. Författarna anser att personalen ofta 
har uppfattningen att förbättring av systemet är oviktigt och att det inte prioriteras. Ett väl 
utfört arbete ger ingen belöning och varken användarna eller ledningen uppskattar arbetet. 
Detta medför att det blir svårt för företaget att behålla kompetent personal och 
personalomsättningen blir hög. Enligt Gulliksen och Göransson (2002), Avison och 
Fitzgerald (2003) samt Lindell (2005) är det viktigt att användarna medverkar och involveras 
för att lösa dessa problem. 
  
Zhang (1999) definierar medverkan som ett interaktionssynsätt mellan två roller, de som 
använder systemen och de som utvecklar systemen. Författaren menar att det är en 
förutsättning att involvera aktiva användare i utvecklingen av system, även efter 
implementeringen. Användarna ska delta i hela processen och dra nytta av lämpliga tekniker 
och verktyg. För att uppnå detta är det en kritisk framgångsfaktor att kommunikationen 
mellan dessa roller fungerar. Giger (2006) skriver att det finns två sidor av 
användarmedverkan, den ena sidan med individer som behöver lära sig samt den andra sidan 
som redan har kunskapen. Gulliksen och Göransson (2002) konstaterar att det inte bara 
handlar om att ta med användare. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att i praktiken har väldigt många utvecklingsprojekt 
idag ett tydligt teknikfokus, syftet är mer att prova ny teknik än att lösa ett specifikt problem 
för användarna. Flensburg & Friis (1999) menar att människor är fullt kapabla att klara av att 
lösa sina egna problem. De menar också att anledningen till att många informationssystem 
idag är dåligt utnyttjade beror på att systemutvecklarna inte förstår användarnas intentioner 
eller tillåter dem att lösa sina egna problem. Systemutvecklarna anser sig ofta bättre lämpade 
att lösa användarnas problem. Författarna anser att användare som får ändamålsenliga 
hjälpmedel och rätt stöd från systemutvecklare är fullt kapabla att lösa administrativa 
problem och skapa sina egna personliga informationssystem/lösningar.  
 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att om företag ska nå framgång vid införandet av 
användarcentrerad systemdesign måste de därför vrida organisationens och projektets fokus 
från en teknikstyrd utvecklingsprocess till en användarcentrerad process. För att lyckas med 
en användarcentrerad utveckling krävs en effektiv användarmedverkan. Gulliksen och 
Göransson (2002) konstaterar att en effektiv användarmedverkan innebär att rätt användare 
deltar vid rätt tillfälle. Vidare menar författarna att många företag som involverar användare i 
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utvecklingsarbetet bestämmer vilka användare de ska involvera, var, när och hur de ska 
involveras utan någon som helst strategi, vägledning eller begränsning. 
 
Gulliksen och Göransson (2002) tycker att många utvecklingsprojekt är tämligen välförsedda 
i termer av användarmedverkan i systemutvecklingen. Författarna menar att detta arbete ofta 
har skett ineffektivt, mållöst och utan att användarna egentligen getts möjlighet att medverka 
med det de är bra på. Lindell (2005) skriver att den kanske viktigaste nyckeln till ett 
framgångsrikt projekt ligger i en tidig involvering av slutanvändarna, som ger bättre 
lösningar av flera skäl. Dels har de som arbetar med frågorna till vardags genom sin 
erfarenhet förutsättningar att se lösningar som en utomstående inte är medveten om och dels 
har de en bättre känsla för vad som verkligen fungerar i vardagsarbetet. Införandet går 
dessutom smidigt när lösningen är förankrad och efterfrågad. 
 
När det gäller förändringsprojekt är det viktig att förändringsledaren har rätt kompetens och 
tid att engagera sig. Han/hon måste kunna synkronisera kommunikationen i hela projektet 
och skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska bli maximalt motiverade och 
engagerade när de nya lösningarna införs i verksamheten (Lindell, 2005). Om användarna 
som deltar i utvecklingsarbetet, även efter implementering, informerar den övriga personalen 
om förändringar upplevs detta ofta mer positivt än om ledningen eller mellanchefer gör det, 
enligt Hemming et. al (1987). Författarna menar också att det är viktigt de som arbetar med 
förändringarna, systemutvecklare och användare, talar samma språk, vilket visat sig vara ett 
problem i många utvecklingsprojekt. Många människor har oftast inställningen att inte verka 
inkompetenta och ifrågasätter därför inte kommunikationen med systemutvecklarna. 
 
Enligt Ekvall (1993) är ledare som lägger vikt vid idéer oftast beredda att förstå och 
välkomna nya idéer. Medarbetarna till sådana ledare finner det ofta mödan värt att tänka 
omkring förändringar i arbetet och i organisationens verksamhet. Ekvall (1995) menar att en 
förslagsverksamhet ger den anställde en möjlighet att direkt kommunicera med 
företagsledningen. Det blir en informationskanal vid sidan av chefshierarkin. Där kan goda 
förslag som av irrationella skäl stoppas av chefer komma till högre ledningens kännedom och 
genom förslagsverksamhetens självständiga ställning bli föremål för en objektiv bedömning. 
En separat förslagsverksamhet sätter därmed en viss press på cheferna. Om cheferna avfärdar 
ett bra förslag som sedan kommer in till förslagsverksamheten och där får positiv respons 
uppfattas ledningen som avvisande. 
 
Medarbetarnas förmåga att upptäcka problem och förbättringsmöjligheter samt deras 
konstruktiva förslag behövs i allt större utsträckning i organisationer. Många anställdas 
engagemang i förbättringsarbetet behövs eftersom det behövs stöd från alla som berörs av 
förändringen. Detta eftersom förändringsprojekt ofta rinner ut i sanden eller förvanskas, när 
människor känner en ovilja att gå med på det nya (Ekvall, 1993). Ekvall (1995) påpekar att 
deltagande i förslagsverksamheten är ett sätt att bidra till förbättringar och den anställde blir 
mer delaktig i företagets utveckling. Identifikationen med företaget ökar och det höjer 
motivationen och lojaliteten. 
 
Enligt Ekvall (1995) har människor på arbetsplatsen problemlösningsförmåga, även om 
problemlösning inte är ett tungt inslag i deras arbetsuppgifter så har de behov av att använda 
denna förmåga. De har också behov av att kunna påverka sin situation. Att bidra till 
förbättringar på arbetsplatsen ger därför stimulans och tillfredställelse samt ökar 
motivationen. Ekvall (1993) menar att det ofta inte är brist på goda förslag och idéer utan 
brist på omhändertagandet av dem. Det är väldigt viktigt att det finns ett idéstöd hos 
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ledningen. Idéer och förslag från användarna bör mottas välvilligt av chefer och 
arbetskamrater. Det är viktigt att dessa lyssnar på varandra och uppmuntrar initiativ, för att 
skapa ett positivt idéstödjande klimat. Saknas detta idéstöd och användarna upplever att varje 
förslag får ett nej så skapar detta hinder och individen blir därför mindre motiverad att lägga 
nya förslag.  
 
Baumgarten (2006) menar att motivation har setts som en väsentlig del för att fortsätta delta i 
lärprocesser och att det inom arbetslivet använts för att förklara engagemang i arbetet. För att 
få användarna så motiverade som möjligt är det enligt Lindell (2005) viktigt att vinna deras 
frivilliga engagemang. Lindell (2005) skriver också att medarbetarnas motivation och 
drivkraft är mycket högre vid ett eget val än när de blir kommenderade. Bolman och Deal 
(2002) anser att motivera medarbetarna och få de att känna sig delaktiga i företagets 
framgång och vinst kan göras genom att använda olika typer av belöningar. Det är också 
viktigt att ge medarbetarna ansvar och utforma nya arbetsbeskrivningar. Författarna skriver 
att detta kan göras genom att ge utrymme för självständighet och medinflytande, lägga 
tyngdpunkten på teamarbete och skapa påverkanskanaler uppåt i organisationen. 
 

3.9 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Ett informationssystem samlar, omvandlar och sprider information i en organisation. 
Informationssystemet kan innehålla allt som rör verksamheten och har som uppgift att 
effektivisera verksamheten genom att tillhandahålla användbar information till medarbetare 
och kunder. Informationssystem ändrar sättet som människor jobbar tillsammans, det 
integreras i nästan alla delar av verksamheten och skapar affärsmöjligheter. En typ av 
informationssystem är affärssystem, som är en samling standardiserade programvaror som 
integrerar informationen som finns i en organisation. För att kunna nyttja systemets 
flexibilitet och nyttan av systemet så krävs det anpassningar av företagets processer, 
organisation och styrning. Detta arbete sker till stor del i samband med att det nya 
affärssystemet implementeras. 
 
Affärssystemprojekt är ofta mycket komplexa och krävande, vilket har resulterat i att många 
misslyckats. Storleken på projekten gör att det krävs oerhörda resurser i tid, pengar och 
personaluppoffring, vilket innebär att projektet i sig utgör en risk för verksamheten som 
helhet. Implementeringen kan delas upp i två delar, införande och postimplementering. 
Införandedelen anses vara avslutad när systemet är på plats och sätts i drift. 
Postimplementering syftar till de aktiviteter som sker efter driftstarten för att utveckla 
användandet och nyttjandet av affärssystemet. Konfiguration och anpassning av systemet är 
något som ska ske kontinuerligt och inte upphöra bara för att systemet är på plats. 
 
Kompetens kan definieras som förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive 
förmågan att identifiera, utnyttja och om möjligt utvidga det tolknings-, handlings-, och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder. Dessa utrymmen kan bland annat nyttjas som en 
möjlighet för individer att få utlopp för sin kreativitet och därmed ge upphov till nya och 
användbara idéer som kan underlätta/förbättra det sätt ett arbete utförs på. En individs 
möjlighet att utnyttja sin kompetens beror till stor del av den organisatoriska struktur han 
ingår i och vilka möjligheter och verktyg som står till hans förfogande. 
 
Ett sätt att utveckla företagets kompetens är att ha en strategi för kompetensförsörjning 
innehållandes kompetensplanering och kompetensutveckling. Kompetensplaneringen innebär 
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kartläggning och analys av befintlig kompetens samt planering av den kompetens i företaget 
som ska utvecklas. Kompetensutvecklingen syftar till att höja kompetensen inom de områden 
och målgrupper som prioriteras i kompetensplaneringen. Företagets mål med 
kompetensutvecklingen bör vara att skapa en motiverad personal, som ser helheten, istället 
för att bara fokusera på nödvändiga yrkeskunskaper. En av de absolut viktigaste 
förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning är att medarbetare, ledare och ledning 
medverkar och tar ansvar. 
 
Ledningen spelar en mycket viktig roll när det gäller kompetensutvecklingen, eftersom det är 
den som har ansvar för att utvecklingen blir en realitet. Individen är också sällan kapabel att 
på egen hand skapa kompetens, viljan att utveckla och använda kompetens hör samman med 
det stöd som fås av framförallt ledningen men också av arbetskamrater. 
 
Vid förändrings/utvecklingsprojekt är det viktigt att tidigt involvera användarna och se till att 
de är delaktiga i hela processen. Detta ger inte bara en bra input i projektet utan medverkar 
också till att användarnas kompetens höjs. Det är också viktigt att det finns ett idéstöd hos 
ledningen. Idéer och förslag bör mottas välvilligt och ledningen bör uppmuntra initiativ. 
Detta stöd gör att medarbetarna blir delaktiga i företagets utveckling vilket leder till en ökad 
motivation. Motivation hos medarbetarna är en förutsättning för att nya förslag och idéer ska 
komma in.  
 

 
 

Figur 3.3 - Sammanfattande modell över den teoretiska referensramen.  
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4. Resultat och reflektion av förstudie 
 
 
I detta kapitel presenteras det resultat som har framkommit under förstudien. Vi har valt att 
först presentera de tre företag som vi har utfört förstudien och huvudstudien på, samt 
respondenterna i var och ett av företagen. Därefter kommer resultat av intervjuerna. Kapitlet 
avslutas med reflektion av förstudien. 
 

 

4.1 Presentation av företag och respondenter 

4.1.1 Santex System AB 
 
Santex System AB ligger i Halmstad och tillverkar uterum och vinterträdgårdar. Företaget 
startade 1982 och har varit en föregångare inom branschen, idag är Santex en av 
Skandinaviens ledande tillverkare. Försäljningen av produkterna sker via återförsäljare i 
Norden, Tyskland och Schweiz. Santex har idag mellan 50 och 80 personer anställda, 
beroende på säsong. Produktionsanläggningen är drygt 6000 kvadratmeter och företaget har 
hela kedjan från order till leverans datorstyrd. 
 
I studien har vi från företaget intervjuat produktionschefen Björn Enqvist, 
systemadministratören Reidar Hansson samt Mats Erlandsson som arbetar som konstruktör 
och orderläggare. Produktionschefen ingår i ledningsgruppen och kommer därför betraktas 
som ledningsperson. Systemadministratören ingår inte i ledningsgruppen men är ansvarig för 
affärssystemrelaterade frågor, varpå vi valt att se honom som en ledningsperson. 
Konstruktören/orderläggaren kommer att presenteras som användare. 
 

4.1.2 Waco Jonsereds AB 
 
Waco Jonsereds AB ligger i Halmstad och har idag ungefär 90 personer anställda i sin 
organisation. Waco är en del av Weinig gruppen. Alla företag i koncernen arbetar inom 
massivträbearbetning. Företaget Waco grundades år 1918 och har utvecklats från att tillverka 
dåtidens träbearbetningsmaskiner till dagens tekniskt avancerade konstruktioner. Idag är 
företaget en ledande tillverkare av höghastighetshyvlar, bandsågar och automatiserad 
virkeshantering. Företaget står för kontinuerlig produktutveckling, kvalitet och 
kundanpassade lösningar. Sedan starten har Waco levererat tusentals maskiner till kunder i 
mer än 50 länder. 
 
Från företaget har vi på ledningsnivå intervjuat IT/affärssystemansvarig Jan-Olof Mathiasson, 
som också ingår i ledningsgruppen. På användarnivå har vi intervjuat Kenneth Olofsson, som 
arbetar med produktionsberedning. 
 

4.1.3 Hydrauto Big Cylinders i Ljungby AB 
 
Hydrauto Big Cylinders i Ljungby AB har sin verksamhet i Ljungby. Hydrauto kommer inom 
en snar framtid att byta namn till Wipro Infrastructure i Ljungby AB, eftersom de blivit 
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uppköpta av indiska koncernen Wipro. Hydrauto i Ljungby är idag en del av en koncernen 
Hydrauto, som har sitt säte i Skellefteå, där företaget tillhör affärsområdet cylinders. 
Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade hydrauliska cylinderkoncept 
för mobila applikationer. Hydrauto har idag ungefär 85 personer anställda. 
 
På ledningsnivå i företaget har vi intervjuat VD Anders Möller. På användarnivå har vi 
intervjuat Rolf Johansson som arbetar med produktionsplanering och beredning, samt Matz 
Karlsson som arbetar med inkommande gods. Rolf sitter även med i ledningsgruppen men på 
grund av hans mycket flitiga användande av affärssystemet har vi valt att intervjua honom ur 
ett användarperspektiv. 
 

4.2 Resultat förstudie 
 
Under förstudien intervjuades en person på varje företag. På Santex Reidar Hansson, på 
Waco Jan-Olof Mathiasson och på Hydrauto Anders Möller. 
 

4.2.1 Resultat Santex 
 
Santex beslutade 1999 att investera i ett nytt affärssystem. Projektet med att få systemet på 
plats i företaget tog nästan tre år och implementeringen ansågs vara avslutad 2002 när 
systemet sattes i drift på företaget. Den projektgrupp som arbetat med införandet löstes då 
upp. När Santex bytte system gjorde företaget en relativt omvälvande förändring i både 
infrastrukturen och i affärssystemet. Däremot behövdes inga större förändringar i 
organisation och processer enligt respondenten. 
 
Valet av affärssystem föll på Jeeves. Rent tekniskt och systemmässigt levde detta system inte 
riktigt upp till de krav som företaget hade. Det fanns andra system som var bättre, men 
konsulterna som sålde Jeeves var de enda som kunde motsvara det tidskrav Santex hade på 
implementeringstiden, nämligen två år. Implementeringen visade sig sedan vara mer komplex 
än planerat och projektet tog ungefär ett år längre än vad leverantörerna hade utlovat. Därmed 
lika lång tid som de andra leverantörerna hade utlovat och ur den aspekten var företaget inte 
nöjda med projektet. Dock tycker respondenten att systemet till stor del når upp till de krav 
som fanns i kravspecifikationen när beslut om nytt system fattades. Projektet som helhet har 
varit lyckat, eftersom respondenten tror att företaget har tjänat mer pengar på det än vad det 
har kostat. Han säger också att företaget inte hade varit där de är idag om man hade haft kvar 
det gamla systemet. Ett exempel på effektivisering med hjälp av systemet är 
offereringsprocessen, den kunde tidigare ta upp emot 14 dagar, idag hanterar de en 
offertförfrågan på 15-20 minuter. 
 
Respondenten anser inte att det finns några problem med systemet om man ”bara ska köra 
och lägga order”. Däremot finns det önskemål om att utveckla och utnyttja den funktionalitet 
som finns i systemet bättre och respondenten tror att det finns en hel del i systemet som 
företaget skulle kunna dra nytta av. Den fortsatta utvecklingen och anpassningen är något 
som respondenten tycker det slarvats med. Det finns ingen konkret uttalad strategi eller 
organisation för sådant arbete, utan det tar man tag i när något dyker upp, antingen en idé 
eller ett problem. Vidare säger respondenten att anledningen till detta förmodligen är att det 
saknas kunskap hos ledningen om vilka möjligheter som finns i systemet, men också 
kompetens att förändra och anpassa systemet till företagets önskemål. 
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4.2.2 Resultat Waco 
 
Waco påbörjade sin implementering av affärssystemet Axapta i oktober 2002, 
förberedelserna pågick sedan under 6 månader och systemet började användas skarpt i 
verksamheten under våren 2003. Implementeringen följde det program som leverantören 
erbjöd och som ledningen trodde på. Den projektgrupp som byggdes upp för projektet 
upplöstes när systemet var på plats. Företaget behövde byta system eftersom det gamla var 
för ålderdomligt. Respondenten menar att på grund av god kompetens kring det gamla 
systemet så hade företaget lättare att göra den första grovanpassningen av det nya systemet. 
Under förstudien (i implementeringsprocessen) valde företaget att anpassa systemet efter den 
organisation som de ville ha. Företaget har en processkarta över hur arbetet ska ske, men 
denna följdes inte fullt ut under införandet. Det finns idag många delar av systemet som kan 
bli bättre och respondenten anser att de försökt förbättra systemet efter implementeringen. 
 
Respondenten menar att de är nöjda med systemet, men att det finns mycket de skulle kunna 
utnyttja bättre. Han menar att företaget under de senaste tre åren har kommit på nya grejer, 
men framförallt har de lärt sig nya lösningar inom systemet. Respondenten uttrycker att det 
inte finns någon uttalad strategi för hur utvecklingsarbetet ska ske. De försöker arbeta 
systemetiskt, även om företaget inte är jättebra på det. De har regelbundna uppföljningsmöten 
där de går tillbaka och kontrollerar om företaget har nått målen som ställts upp. 
 
Respondenten menar att ledningen har god kunskap och erfarenhet från det förra systemet 
och från andra arbetsplatser, men att det mest är han själv som tar beslut kring systemet. Han 
säger att den kontinuerliga utbildningen är bristfällig, de har haft en uppföljning, men sedan 
har det inte funnits tid till detta. Respondenten menar att de vill få upp användaren på en nivå 
där de kan se alternativa vägar. 
 

4.2.3 Resultat Hydrauto 
 
Hydrauto gjorde år 2003 en omorganisation på företaget där man gick från en 
funktionsindelad organisation till en kundstyrd, vilket var ett krav för att klara den hårda 
konkurrensen på marknaden. Omorganisationen innebar att bland annat företaget började 
arbeta med produktion i form av linor istället för att som tidigare se varje maskin som en 
funktion. I samband med att företaget omorganiserade sig så implementerade man 
affärssystemet Monitor. Systemet togs i skarp drift under januari 2004 och därmed upplöstes 
projektgruppen som arbetat med införandet. För Hydrauto har affärssystemprojektet varit 
mycket lyckat. Respondenten säger att de aldrig hade nått så långt som de gjort utan 
systemet. Idag fungerar affärssystemet som hjärtat i företaget och Hydrauto har kunnat öka 
produktionen samtidigt som de har minskat antalet anställda. Företaget har också förbättrat 
leveranssäkerheten avsevärt. 
 
Det finns ingen uttalad strategi för den fortsatta utvecklingen av system och verksamhet. 
Respondenten menar att det fortsatta utvecklingsarbetet inte existerade i början. Han menar 
att företaget införde systemet, utbildade i grunderna och trodde att det skulle lösa allt. 
Respondenten menar att affärssystemet inte fungerade riktigt som det var tänkt och de fick 
mycket saldofel och liknande, detta gjorde att man inte riktigt litade på siffrorna. På många 
håll i företaget gjordes därför beräkningar pappersvägen, precis som tidigare. Respondenten 
menar att en anledning till problemen var kommunikationen mellan konsulterna och 
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företaget, de talade inte samma språk. Konsulterna visade designfunktioner medans Hydrauto 
hade ett intresse för att få fram den information som efterfrågades. 
 
Den fortsatta anpassningen och utvecklingen låg nere under en viss tid men företaget 
beslutade sig sedan för att ta tag i problemet och försöka förbättra kompetensen hos alla på 
företaget. Detta skedde med hjälp av en konsult som var på förtaget en till två dagar i veckan, 
varannan vecka, och utbildade den personal som hade ett behov. Respondenten menar att 
utbildningen gällde alla, inklusive honom själv, och var någonting som skulle lyftas genom 
hela organisationen. Han påpekar att detta var viktigt för att de skulle kunna utnyttja systemet 
och lita på den data som finns i systemet. Respondenten säger att ledningen inte försöker 
driva på den fortsatta utvecklingen och anpassningen av systemet, det drivs helt från golvet. 
 

4.3 Reflektion av förstudie 
 
Det är omöjligt att avgöra hur framgångsrika de tre undersökta företagen hade varit om de 
inte investerat i nya affärssystem. Santex och Hydrauto säger att företagen inte hade nått dit 
de är idag utan systemen. Företagen har blivit effektivare som en följd av investeringen. 
Santex tar upp offereringsprocessen som ett exempel och Hydrauto har ökat produktionen 
samtidigt som antalet anställda har minskat osv. Alla företag är nöjda med affärssystemet och 
den nyttan det medför.  
 
Alla de tre undersökta företagen ansåg att projekten var avslutade och implementeringen 
slutförd när systemet var på plats i företagen och togs i drift. Det innebär att företagen, enligt 
figur 3.1, enbart har genomfört införandedelen av implementeringssteget och förbisett 
postimplementeringen inom ramen för projektet. Postimplementeringen på företagen verkar 
inte tas på allvar. Inget av företagen har heller haft någon plan för hur de aktiviteter som går 
att härleda till postimplementeringen ska hanteras. 
 
De respondenter som ingått i förstudien tycker alla att systemen fungerar bra och stödjer 
verksamheten utifrån de krav som sattes upp inför investeringen. De säger också att de 
problem som fanns med systemen direkt efter att de började användas skarpt är lösta. 
Däremot hävdar alla respondenter att det finns resurser och funktionalitet i affärssystemen 
som företagen skulle kunna ha användning av, men inte förmått sig utnyttja i den 
utsträckning som de egentligen skulle vilja.  
 
Syftet med förstudien var att vi ville kontrollera att studien var relevant och genomförbar. Vi 
hade även som mål att identifiera aspekter och problem samt att samla in information för att 
kunna förbereda intervjuerna till huvudstudien. Förstudien visade att det fanns problem på 
alla tre företag när det gäller medvetenheten kring betydelsen av postimplementering. Detta 
problem visade att studien var relevant och genomförbar. Att använda användarnas 
kompetens under den fortsatta utvecklingen, samt att utveckla kompetensen, är aktiviteter 
som vi anser vara centrala under postimplementeringen. Detta gjorde att det var intressant att 
titta på hur dessa frågor hanteras, eftersom inget av företagen har någon plan för hur 
postimplementeringen i sig ska hanteras.  
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5. Resultat och analys av huvudstudie 
 
 
I detta kapitel presenteras det resultat som har framkommit under intervjuerna i 
huvudstudien, samt analys av detta. Resultatet har delats upp efter de fyra kategorier som 
presenterats i den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 
modell över analysen. 
 

 
För att underlätta läsningen av den empiriska framställningen så har vi valt att förkorta alla 
respondenters namn. De respondenter som tillhör ledning börjar på bokstaven L och de som 
är användare/personal börjar på bokstaven A. Vi har också, för att enklare kunna analysera de 
olika respondenternas upplevelser inom olika områden i respektive organisation, valt att dela 
upp resultatet efter företag 1, företag 2 och företag 3. I framställningen av resultatet saknas 
ibland respondenters åsikter/upplevelser om vissa områden, detta beror på att respondenten 
inte har haft någon åsikt om det specifika området eller att svaret inte har varit relevant för 
våra syften med studien. Vi har valt att göra en analys på ledningens roll som kommer direkt 
efter presentationen av resultatet. Efter presentationen av reslutat av kompetensplanering och 
kompetensutveckling har vi valt att analysera dessa kategorier tillsammans, eftersom 
områdena är närliggande. Slutligen presenteras resultatet för användarmedverkan och därefter 
analysen för denna kategori. 
 

5.1 Resultat ledningens roll 
 
Har ledningen den kompetens som krävs för att se vilka möjligheter som finns i systemet? 
 
Respondent L1 på företag 1 upplever inte att ledningen har den kompetens som skulle 
behövas för att se vilka möjligheter som finns i systemet och att företaget därför är mycket 
beroende av konsulter. Att använda sig av en ny konsult i denna typ av frågor ger inte så 
mycket eftersom han/hon inte kan vår verksamhet, säger respondenten. L1 anser att det 
förutsätter att konsulten i fråga har jobbat en längre tid i företaget. L1 förklarar att de 
konsulter som företaget använder sig av har företaget samarbetat med en lägre tid, vilket har 
inneburit att de lärt sig verksamheten efterhand och kan påpeka vad de behöver. Konsulterna 
är dessutom ute och ser väldigt mycket lösningar i andra företag och har på så sätt väldigt bra 
input för att komma med förslag och lösningar som företaget också skulle kunna ha 
användning utav, säger respondenten. 
 

”Det är ett långsiktigt partnerskap det handlar om, som är väldigt viktigt om det 
ska fungera väl.” (Respondent L1 om konsulters roll) 

 
Respondent L1 säger att anledningen till att kompetensen inte finns i huset är att företaget är 
för litet, han förklarar att företaget måste bli större innan man har råd att hålla den kompetens 
som man egentligen skulle vilja ha systemmässigt internt. Respondent L2 upplever också han 
att ledningen inte har den kompetens som är nödvändig för att se vilka möjligheter som 
affärssystemet har att erbjuda. L2 säger också att företaget inte heller tar in den rätta 
kompetensen utifrån, eftersom man inte vet vilken kompetens som saknas. Respondenten 
menar att följden av detta blir att inga beslut om effektivare nyttjande av systemets 
möjligheter fattas. Respondenten A1 tror inte heller han att ledningen har den nödvändiga 
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kompetensen för att se möjligheterna med systemet. A1 kan dock inte ge något konkret 
exempel på varför han tror det är så, men att en anledning skulle kunna vara att de personer 
som ingår i ledningsgruppen inte är användare av systemet i någon större utsträckning. I 
företag 2 menar respondent L3 att både VD och ekonomichef har goda kunskaper som kan 
vara användbara, dels från tidigare system, men också i det nya systemet. Respondent A2 
säger att han upplever att ledningen har kompetens inom sina områden. Han menar dock att 
de inte kan vara insatta i allt, utan får lita på sina medarbetare i vissa fall. A2 påpekar att 
medarbetarna får ta ansvar för det de själva jobbar med. A2 säger också att VD:n inte kan 
sitta och kunna allt i systemet, utan han är mer intresserad av beräkningar och hur företaget 
går. 
 
I företag 3 anser respondent L4 att ledningens kompetens kan bli bättre. Respondenten säger 
att det delvis finns den kompetens som behövs och att den kompetens som saknas 
kompletteras med en inhyrd konsult. Respondent A3 menar också att ledningens kompetens 
kan bli bättre. A3 anser att alla behöver bli bättre, även användarna. Vidare tycker A3 att alla 
är duktiga inom de smala områden som de jobbar inom, men att det skulle behöva mer 
kunskap kring vilka verkningar varje enskilds arbete får för andra användare. A3 menar att 
det är viktigt att skapa en helhetssyn hos alla på företaget. Respondent A4 upplever att han 
inte kan svara på frågan, eftersom det inte är så ofta han frågar ledningen, frågor angående 
förbättringar i systemet går istället direkt till systemleverantören. 
 
 
Hur upplevs ledningens engagemang och stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet? 
 
Vad det gäller ledningens engagemang och stöd för det fortsatta utvecklings och 
anpassningsarbetet av systemet upplever respondent L1 på företag 1 att ledningen lyssnar 
mycket på vad konsulterna säger. L1 menar att vissa saker genomförs, andra inte, detta på 
grund av praktiska saker som till exempel tidsbrist eller avsaknad av pengar. Vidare säger L1 
att det finns förändringar som företaget skulle vilja göra men att de är för krångliga på grund 
av det upplägg av data och artiklar som företaget har i systemet. Dessa skulle få omdefinieras 
för att företaget ska kunna gå åt det håll i utvecklingen man vill. Respondent L2 säger att han 
tycker det saknas stöd och engagemang för den fortsatta utvecklingen hos ledningen. 
Respondent A1 säger att ledningens intresse alltid är att saker och ting ska gå fortare, så på 
det viset vill de ju alltid att utvecklingen ska fortsätta. Vidare säger A1 att han tycker att det 
kan vara svårt att få ledningen att förändra saker. A1 konstaterar att det ibland kan verka som 
att ledningen lyssnar mer på det som kommer utifrån än på oss i företaget. På företag 2 
upplever respondent A2 att ledningen engagerar sig relativt mycket. 
 

”Jag tror inte utvecklingen kommer så mycket ifrån ledningsgruppen utan det är 
nog mer från användarna av systemet ute i fabriken som idéer och tankar 
kommer upp.” (Respondent L4) 

 
Respondent L4 på företag 3 menar att utvecklingen inte ligger på ledningens bord utan på 
affärssystemets representanter, som ska ta till sig förslag som kommer från företaget. 
Förslagen förmedlas till en konsult som finns på företaget ett par dagar, varannan vecka. 
Respondent A3 hävdar att ofta när företaget kommer med förslag på förbättringar så säger 
konsulten att det finns redan i systemet, men att man behöver göra på ett annat sätt. A3 
förklarar att det därför är lite svårt att säga vad som är nyutvecklande och vad det är som de 
inte lärt sig ännu. Respondent A4 upplever att ledningen stödjer den fortsatta utvecklingen 
väldigt bra. Han beskriver att användarna bara behöver boka en tid för utbildning när de 
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tycker att de behöver det. A4 tycker även att ledningen är engagerade och gör så gott de kan 
när det kommer in förslag på förbättringar, även om det i huvudsak är systemleverantören 
som beslutar om vilka förslag som ska tas tillvara i nya versioner. 
 
 
Upplevs företagskulturen förändringsbenägen? 
 
Respondent L1 på företag 1 säger att han tycker förändringsbenägenheten på företaget är 
större än på de företag han varit anställd på tidigare. En anledning till detta tror L1 är den 
relativt låga medelåldern i företaget, men respondenten menar också att det 
utvecklingsintresse som finns hos ägarna och VD inverkar. L1 förklarar att VD är lite 
uppfinnare i botten och är därmed villig och testa nya saker. L1 säger också att han upplever 
ledningsgruppen som helhet förändringsbenägen. 
 

”Det gör väldigt ont att förändras, men ibland inser man att det måste göras och 
så gör man det.” (Respondent L2) 

 
Respondent L2 säger att organisationen i viss mån är förändringsbenägen. L2 förklarar att 
förändringar ofta kommer till för att det är ett måste att förändra sig, det är sällan så att 
förändringar sker för att man vill förändra sig. L2 berättar också att företaget aktivt försöker 
skapa en positivare attityd till förändringar, detta genom att bland annat hålla utbildningar i 
förändringsprojekt. Vidare säger respondenten att han inte upplever att oviljan till förändring 
sitter hos personalen, utan högre upp i organisationen. Respondent A1 tycker att 
organisationen är ganska så förändringsbenägen. A1 menar att eftersom beslutsvägarna är 
ganska korta så kan förändringar ske väldigt fort i företaget. Dock förutsätter det att en 
ekonomisk vinning kan påvisas, annars händer inte så mycket, enligt respondenten. A1 säger 
också att han inte upplever att företaget på något sätt försöker förändra kulturen och få den 
mer förändringsbenägen, det är hela tiden ekonomisk vinning som är det centrala. 
 
I företag 2 tycker respondent L3 att förändringsbenägenheten i organisationen överlag är låg, 
det har inte minst visat sig i ett initialt missnöje med det nya systemet. Respondent A2 tycker 
däremot att kulturen är relativt förändringsbenägen. A2 menar att det var vissa personer som 
var negativt inställda till systemet i början, men respondenten tror att det berodde på dålig 
information och utbildning. I företag 3 anser respondent L4 att organisationsmedlemmarna är 
förändringsbenägna. L4 hävdar att en anledning till detta är att de har vänt helt upp och ner på 
fabriken när det gäller sättet att arbeta och tänka. Från att varit en funktionell verkstad gick 
företaget till att bli en kundstyrd flödesinriktad verkstad i samband med att det nya 
affärssystemet infördes. L4 förklarar att detta har medfört att förändring är något av vardagen 
i företaget och att de anställda generellt sett är för förändring. Respondent A3 anser också att 
organisationsmedlemmarna är förändringsbenägna och respondent A4 säger att personalen är 
positiva till förändringar. 
 

5.2 Analys ledningens roll 
 
Magnusson och Olsson (2005) skriver att om arbetet med utvecklingen av affärssystemet ska 
fungera, bör individerna som är involverade ha kompetens inom såväl IT som verksamhet. 
Vid projekt är det enligt Lindell (2005) viktigt att förändringsledaren, i detta fall 
ledningsgruppen, har rätt kompetens. I företag 1 är respondenterna eniga om att ledningen 
inte har den kompetens som krävs för att se vilka möjligheter affärssystemet har att erbjuda, 
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de har därför blivit beroende av konsulter. Företaget har dock problem med att ta in den rätta 
kompetensen utifrån, eftersom de inte vet vilken kompetens som saknas. Resultatet visar att 
ledningen inte använder systemet i någon större utsträckning, varpå en ledningsrespondent 
hävdar att följden blir att inga beslut fattas kring möjligheterna till att effektivare nyttja 
systemet. I företag 2 har ledningen relativt god kunskap om systemet, inom sina områden. På 
företag 3 kan kompetensen bli bättre och den kompetens som saknas motverkas med en 
inhyrd konsult. Resultatet visar att företag 1 har problem med ledningens kompetens, vilket 
enligt Lindell (2005) samt Magnusson och Olsson (2005) är ett bekymmer. Vi kan konstatera 
att företag 1 kan få problem med utvecklingen av affärssystemet. I företag 2 och 3 har 
ledningen kompetens kring IT och verksamhet, men den skulle kunna bli bättre. Detta 
stämmer bättre överens med vad författarna skriver. 
 
Det är enligt Hansson et al. (1997) ledningens roll att skapa förutsättningar för individerna i 
organisationen att utveckla sin kompetens. Nilsen och Högström (1996) anser att individen 
ska ha en vilja att utveckla och använda kompetensen, det är därför viktigt att han/hon får ett 
bra stöd. Ledningen har därav en viktig uppgift att stödja medarbetarna. I företag 1 saknas 
stöd för den fortsatta utvecklingen hos ledningen. Ledningen lyssnar mer på konsulter än på 
användarna, vilket är fel enligt Nilsen och Högström (1996). Användarrespondenten uttrycker 
dock att ledningen är intresserad av att allting ska gå fortare, så på det viset finns det ett 
intresse för att utvecklingen ska fortsätta. Engagemang från ledningen är avgörande för 
projektets framgång, menar Lindell (2005), Pearlson och Saunders (2004) samt Sumner 
(2005). Vi kan därför konstatera att företag 1 har problem med stödet från ledningen, även 
om de försöker visa ett engagemang. På företag 2 är respondenterna överens om att ledningen 
visar ett gott stöd och engagemang. På företag 3 upplever användarna att stödet från 
ledningen är mycket bra, exempelvis kan personalen boka in tid för utbildning vid behov. 
Detta är helt i enlighet med det som Hansson et al. (1997) uttrycker. Ledningen på företag 3 
anser att utvecklingen inte ligger på deras bord, utan hos leverantören. Vi kan konstatera att 
ledningen på företag 2 och 3 arbetar i enlighet med det som Lindell (2005) samt Nilsen och 
Högström (1996) skriver. Nilsson (1999) och Uggelberg (2004) påpekar att det är ledningens 
ansvar att tillvarata och utveckla medarbetarnas individuella och samlade kompetens, vilket 
vi kan konstatera att alla företag kan bli bättre på.  
 
Enligt Angelöw (1991) samt Magnusson och Olsson (2005) är det viktigt att ha en 
förändringsbenägen kultur i företaget, eftersom detta gör det lättare att genomföra 
förändringar. Lundin och Wirdenius (1989) konstaterar att det krävs en stark 
förändringsbenägen kultur om initiativen ska få genomslagskraft, detta styrs av ledningens 
initiativ. Rapp (2007) konstaterar att det är en förutsättning att företaget har en förmåga och 
vilja att förändra i sina principer och arbetssätt och ledningen bör investera tid i 
förändringsarbetet. I företag 1 finns det lite skilda uppfattningar kring 
förändringsbenägenheten, men alla respondenter tycker att organisationen är hyfsat 
förändringsbenägen. Användarrespondenten upplever att det är svårt att få ledningen att 
förändra saker, det krävs ekonomisk vinning för att företaget ska genomföra en förändring. 
Vi kan konstatera att ledningen på företag 1 försöker skapa en positivare attityd till 
förändringar, vilket användarrespondenten inte håller med om. Vi kan därför fastställa att 
ledningens ambitioner att förändra kulturen inte har lyckats, vilket Angelöw (1991), 
Magnusson och Olsson (2005) samt Lundin och Wirdenius (1989) påpekar vikten av. Vi kan 
utifrån användarrespondentens reflektioner konstatera att företag 1, enligt vad Rapp (2007) 
säger, bör visa en vilja att förändra sig samt investera i förändringsarbetet. Lillrank et al. 
(2001) anser att medarbetarna måste vilja, kunna och veta vad de ska förändra. I företag 2 är 
respondenterna oense i frågan om förändringsbenägenheten. Användarrespondenten menar 
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att det i början av projektet fanns ett motstånd till förändringar. Vi kan konstatera, enligt det 
Lillrank et al. (2001) skriver, att medarbetarna inte visste vad de skulle förändra, på grund av 
för dålig information och utbildning. När det gäller företag 3 är respondenterna däremot 
väldigt överens om att organisationsmedlemmarna är förändringsbenägna. Vi kan konstatera 
att i företag 2 så har de problem med kulturen, medan företag 3 har minst problem. 
 

5.3 Reslutat kompetensplanering 
 
Har ledningen kunskap om personalens kompetens och eventuella brister? 
 
I företag 1 säger respondent L1 att ledningen nog ibland överskattar vad personalen kan. L1 
berättar att ledningen ofta utgår ifrån att personalen vet vad de sysslar med, men att så inte 
alltid är fallet. L1 konstaterar att detta ibland har lett till fel och att det nästan alltid är på 
grund av brister i utbildningen. Respondenten förklarar att detta gäller alla i företaget 
inklusive respondenten själv. L1 påpekar att han också hade kunnat vara effektivare om han 
kunnat utnyttja systemet och möjligheterna bättre. L1 säger också att det hade varit bra att 
göra en riktig kompetensinventering, där företaget skulle ta reda på vad för kunskap och 
systemstöd en viss person behöver för att göra ett specifikt jobb på bästa sätt. L1 menar att då 
skulle man få fram ett utbildningsbehov, men detta är något ledningen inte har lagt mycket 
kraft på att göra. L1 påpekar att anledningen till detta är tidsbrist, det skulle behövas någon 
som styr upp, definierar, köper utbildningsbehovet och planerar för kompetensen. Det är ju 
viktiga frågor säger respondenten.  
 

”Det är ju som om man köper en bil med en sexväxlad låda, så vet man hur man 
lägger i första, andra och tredje växeln och så har man ett begrepp om att det 
finns fler växlar som kan utnyttjas men du vet inte hur du ska göra för att få i 
fyran, femman och sexan.”(Respondent L1) 
 

Respondent L2 säger sig tro att ledningen till viss del har kunskap om vilken kompetens som 
finns hos personalen och eventuella brister i kompetensen. L2 anser att om inte annat så 
borde ledningen ha det, eftersom de på senare tid har haft en del kompetensenkäter och annat 
för vidareutbildning ute bland personalen. Respondent A1 tycker inte att ledningen helt och 
hållet har kunskap om vilken kompetens som finns och vilka utbildningar som var och en av 
personalen genomgått. A1 tycker dock att det borde finnas någon sammanställning på detta 
eftersom att det en gång i tiden genomfördes ett EU-projekt i företaget där varje anställd fick 
skriva ner vilka utbildningar man ville genomgå. A1 har också för sig att personalen då skulle 
skriva ner vilka utbildningar som var och en genomgått. 
 

”Det är nog lite si och så med det, utan att säga för mycket.” (Respondent A2) 
 
I företag 2 säger respondent A2 att det finns grupper ute i verkstaden där personalen bland 
annat tar upp vad de vill ha mer utbildning i. A2 förklarar att det nog är lite si och så med 
kunskapen om personalens kompetens hos ledningen. Respondent L4 i företag 3 säger att 
företaget har ett kvalitetssystem där det ska finnas en förteckning över genomförda 
utbildningar och kurser. L4 konstaterar att det också ska finnas en individuell 
utbildningsplan. L4 menar att dessa förteckningar och utbildningsplaner inte riktigt har hållits 
uppdaterade, men att det är någonting företaget kommer jobba med under andra och tredje 
kvartalet.  
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Har teknik/datoranvändandet ökat efter införandet av det nya systemet? 
 
I företag 1 säger respondent L2 att datoranvändandet har ökat väsentligt. L2 förklarar att 
innan fanns det ca 3 datorer i produktionen och dessa användes av produktionsledarna. L2 
säger att det idag finns en dator vid varje operatörsarbetsplats. Respondenten menar att det 
ökade datoranvändande mottogs väl av personalen, detta eftersom de kände att de fick 
kontroll över sitt eget arbete. Respondent A1 säger att han personligen använder 
affärssystemet mindre idag än vad han gjorde med det gamla, eftersom att allting går mycket 
fortare att göra i det nya systemet. Däremot konstaterar A1 att de som arbetar ute på ”golvet” 
använder datorer mycket mer idag än vad de gjorde tidigare. A1 menar att innan fick de ut 
allting på papper, nu går de själva in i systemet och hämtar den information som de behöver. 
A1 säger också att det ökade datoranvändandet inte mötte något motstånd från personalen 
och att anledningen till detta tror han är att alla inte började använda systemet samtidigt, utan 
att övergången skedde successivt på de olika avdelningarna. I företag 2 säger respondent L3 
att han upplever ett ökat datoranvändande i och med införandet av det nya affärssystemet och 
att det till en början fanns ett visst motstånd till det inom organisationen. Vidare säger L3 att 
det fortfarande finns de som ogillar att jobba i det nya systemet och att detta beror på att det 
gamla var inkört och fungerade väldigt bra för många, kanske bättre än det nya i vissa fall. 
Enligt respondent A2 har datoranvändandet ökat i verkstaden eftersom allt numera finns i 
systemet. A2 säger att mottagandet av systemet var lite negativt i början eftersom många 
tyckte att det var mycket knappande jämfört med det gamla systemet. I företag 3 säger 
respondent L4 att datoranvändandet ökade i samband med införandet av systemet och att det 
fortfarande finns ett par medarbetare som vägrar använda systemet. L4 tillägger dock att de 
flesta använder det och lär sig mer och mer. Respondent A3 håller med om att 
datoranvändandet har ökat medans det enligt respondent A4 är någorlunda lika jämfört med 
tidigare.  
 
 
Har användarna den kunskap som är önskvärd? 
 
Respondent L1 i företag 1 säger att han inte tycker användarna har tillräcklig kunskap i 
systemet och att företaget hade haft stor nytta av en högre kompetens inom detta område. 
Anledningen till detta tror respondenten bottnar i att man inte visste vad som krävdes av 
personalen, kompetensmässigt, när man satte systemet i drift, utan att det är sådant som har 
visat sig i efterhand. L1 menar att problemet ligger i att det inte finns tid att lära sig. 
Respondent L2 säger att det inte finns något som är så bra att det inte går att förbättra, men att 
de flesta användare har ganska god kunskap om systemet, åtminstone för att kunna utföra sitt 
eget arbete. L2 påpekar att det däremot finns brister i kunskapen om vad som händer i 
systemet före och efter att en specifik användare utför sina arbetsuppgifter i systemet. 
Respondenten menar att de har tänkt öka kunskapen genom utbildningar.  
  
I företag 2 säger respondent L3 att användarna aldrig har tillräckligt med kunskap. L4 i 
företag 3 säger att användarna behöver lära sig mer och bli ännu bättre på att utnyttja 
systemets möjligheter. L4 säger att ju mer man vet och kan, desto mer kan man fråga och lära 
sig. Respondent A3 anser att användarna, liksom ledningen, kan bli bättre. A3 säger också att 
personalen är väldigt duktiga på det de själva jobbar med, men de kan bli bättre på att förstå 
vilka verkningar det får lägre fram i kedjan. A3 slår fast att det är sådant han skulle vilja ha 
ökad kunskap om. Respondent A4 är kluven i frågan, respondenten menar att vissa är mer 
mottagliga än andra, men att det är en process som måste gås igenom. A4 menar att det därför 
är bra att de får kontinuerliga utbildningar.  
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Hur har den kompetens som projektgruppen byggde upp under införandet tillvaratagits? 
 
Respondent L2 i företag 1 säger att den uppbyggda kompetensen finns kvar i den mån att han 
själv är kvar i företaget, annars har den i stort sett inte tillvaratagits. L2 menar att den 
kompetens som fanns hos de andra gruppdeltagarna försvann i och med att de slutade. 
 
Respondent L4 i företag 3 uttrycker att man inte har tagit tillvara den kompetens som byggts 
upp, respondenten menar att det skedde lite mer ”adhoc”. Respondent A3, som var med i 
projektgruppen, säger att det kunde varit bättre. A3 menar att många av de i projektgruppen 
inte hade så stor erfarenhet av att utbilda andra, vilket är någonting som A3 själv tycker att 
han brast i.  
 

5.4 Resultat kompetensutveckling 
 
Hur har utbildningsinsatserna rörande systemet sett ut? 
 
I företag 1 säger respondent L1 att det inte finns någon strategi för hur utbildningen i 
företaget ska se ut, men att man köper in utbildning då det upplevs att det finns ett akut behov 
bland personalen att lära sig något. L1 påpekar att man försöker få utbildare med 
verksamhetskunskap och att det är ledningen som bestämmer vilken utbildning som ska 
köpas in, men att utbildarens frihet är ganska stor. L1 säger också att de utbildningar som 
genomförs främst rör personalen och inte ledningen, eftersom det är personalen som 
använder systemet mest.  

 
”... en användare kanske lägger 30 % av sin arbetstid i systemet medans jag 
kanske lägger 3 %, det innebär ju att det är mycket viktigare att användaren kan 
systemet bra och kan använda det på rätt sätt.” (Respondent L1) 

 
Respondent L2 säger att företaget vid införandet av systemet tillämpande en utbildning man 
då ansåg fungerade bra. L2 förklarar att den gick ut på att operatörerna (personalen) samlades 
i 3-4 dagar och lärde sig systemet. Respondenten upplever att det fungerade bra. L2 säger att 
utbildningen riktats till både personal och ledning men att ingen strukturerad kontinuerlig 
utbildning har förekommit. Själv anser L2 sig inte fått den utbildning han skulle vilja fullt ut, 
men tillägger att det är en fråga i hur djupt man ska gå. I de fall fortsatt utbildning 
förekommer fastslås innehållet genom en dialog med de gruppchefer som finns och 
respondenten, så det ligger på mellanchefsnivå. Respondent A1 anser att det varit alldeles för 
lite utbildning. A1 anser att man kan sina egna arbetsuppgifter men det hade varit en fördel 
om respondenten och många andra hade fått utbildning på mer. Vidare berättar respondenten 
att han inte fått någon extern utbildning i systemet utan enbart intern. Enligt A1 fick de i 
början någon dags utbildning sen har det varit lite fortlöpande men inget strukturerat. 
Utbildningen har enbart rört det man själv håller på med, inget för att få en helhetssyn. 
Respondenten upplever att han inte vet vem det är som beslutar om vilken utbildning som ska 
genomföras, han tror att det kanske kan vara ledningsgruppen.  
 
Respondent L3 i företag 2 säger att alla organisationsmedlemmar har fått en ordentlig 
utbildning i samband med införandet av systemet. L3 berättar också att företaget består av 
naturliga arbetsgrupper. L3 förklarar att i varje grupp har man försökt att ta fram en ”pilot” 
som är totalutbildad i systemet och som ska kunna hjälpa sina kompisar i gruppen, problemet 
är dock att det har varit svårt att hitta rätt personer för denna uppgift. L3 menar vidare att 
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systemanvändarna aldrig kan få tillräckligt med utbildning/kunskap i systemet och att det 
finns många sätt att bli bättre. Fortsatt utbildning efter införande är viktigt, anser 
respondenten, men detta är något som företaget har haft bekymmer med. Det har varit svårt 
att hitta någon riktigt bra väg för hur denna ska genomföras samtidigt som bristen på tid är en 
bidragande faktor. Respondent A2 upplever att utbildningen har varit förlagd till när systemet 
började användas, men då visste man inte riktigt vad man skulle fråga eftersom man inte hade 
jobbat med det, man har ju fått lära sig själv ganska mycket säger respondenten. 
 

”När man väl fått in systemet så ska man producera så det ryker, man hinner inte 
med den fortsatta utbildningen.” (Respondent L3) 

 
”Det var för dålig utbildning. Inte bara i första stadiet, utan överhuvudtaget.” 
(Respondent A2) 
 

På företag 3 säger respondent L4 att det förekom utbildning för alla i samband med 
införandet av det nya systemet. L4 menar att företaget under det senaste året även har haft en 
konsult som kommer dit varannan vecka och utbildar personalen. L4 säger att konsulten har 
hjälpt till att ta fram en grundutbildning som alla ska ha, men sen finns det också kontinuerlig 
utbildning där användarna kan påverka vad de vill ha utbildning på. L4 förklarar att företaget 
har avsatt 65 timmar per anställd på utbildning. L4 uttrycker att efter grundutbildningen så är 
det behovsstyrt. Respondenten säger att företaget utbildar på organisationsutvecklingsdelen 
parallellt med systemutbildningen, detta för att användarna ute i fabriken ska få förståelse för 
helheten och inte bara se sitt eget arbete. L4 tillägger att han nog behöver lära sig mer, men 
att han håller på med det. L4 menar också att det är en prioriteringsfråga vem som ska lära sig 
mest och först. Respondent A3 säger att utbildningen har varit bra, men att man aldrig blir 
fullärd. A3 menar dock att han fick tillräcklig utbildning introduktionsmässigt. Respondenten 
säger också att de har lärt sig mycket själva. A3 tycker att de har haft stor möjlighet att själva 
påverka vad som ska tas upp i utbildningen, men att man kanske måste känna till mer för att 
veta exakt vad det är man behöver. A3 påpekar att konsulten kommer med förslag på vad 
som kan vara bra, men att man själv kan bestämma. Respondent A4 upplever att har fått 
tillräcklig utbildning i systemet. A4 menar också att man alltid kan vända sig till supporten 
om man stöter på problem och där får man väldigt bra feedback tillbaka. Respondenten 
tycker att utbildningen varit bra, men att de också har lärt sig mycket själva. A4 upplever att 
det är bra att man alltid själva får komma med frågor.  
 
 
Finns det någon strategi för en lärande organisation?  
 
I företag 1 säger respondent L1 att det inte finns någon strategi för en lärande organisation 
eller att personalen ska lära varandra. Respondenten menar att om någon kan någonting så 
blir han tillsagd att lära upp de andra också. Respondent L2 säger också att det inte finns 
någon strategi på företaget, men att de har en plan att genom lite internutbildningar, för de 
som jobbar i produktionen. Detta för att öka förståelsen för affärssystemet och verksamheten, 
helhetsbilden. L2 förklarar att detta inte är något de jobbat med tidigare utan är något som 
finns på ”att göra listan”. I företag 2 upplever respondent A2 att lärandet personalen emellan 
fungerar bra och de har utbildat killar i verkstaden som har mer utbildning än andra, så 
kallade ”super-users”. När någon kör fast så hjälper dessa till, menar respondenten. A2 
förklarar att om problem uppstår så vänder man sig i regel till arbetsledaren, som sedan får gå 
vidare om han inte kan lösa problemet. Respondent A4 i företag 3 menar att de har en lärande 
organisation. Det är ett måste att vi drar åt samma håll, förklarar A4. 
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5.5 Analys kompetensplanering och kompetensutveckling 
 
Enligt Antilla (1997) består kompetensplanering av kartläggning och analys av kompetens 
samt planering av vilken kompetens som ska utvecklas och hur denna utveckling ska 
åstadkommas. Företag måste utveckla sin förmåga att bibehålla, utveckla, organisera och 
nyttja medarbetarnas kompetenser i syfte att öka flexibilitet och produktivitet (Sveriges 
Tekniska Attachéer, 1999). Ledningen i företag 1 överskattar ibland vad personalen kan. 
Ledningen är dock medvetna om betydelsen av kompetensplaneringen, men den har inte 
prioriterats. Företaget har försökt kartlägga kompetensen med hjälp av enkäter, men dessa har 
ej nyttjats. Antilla (1997) menar att kompetensplaneringen är viktig, vi kan därför konstatera 
att företag 1 skulle behöva prioritera kompetensplaneringen för att kunna bedriva en effektiv 
kompetensutveckling. Glader (2004) anser att det är viktigt att ledningen tar tillvara på 
information och uppgifter om personalen för att utveckla den individuella 
kompetensutvecklingen. På företag 2 är ledningens kunskap om personalens kompetens 
bristfällig, de använder dock grupper där personalen kan ta upp vad de vill ha utbildning 
inom. Detta visar att företag 2 försöker kartlägga kompetensen, vilket Glader (2004), 
Sveriges Tekniska Attachéer (1999) och Antilla (1997) anser är centralt. Dock har inte detta 
vart någon framgång på företag 2. På företag 3 försöker de att kartlägga kompetensen, genom 
att ha en förteckning över genomförda utbildningar samt individuella utbildningsplaner. Dock 
konstaterar ledningen att de har slarvat med detta. Vi kan slå fast att företag 3 är inne på rätt 
spår, utifrån det som författarna ovan uttrycker.  
 
Hemming et al. (1987) skriver att om ett system ska fungera och användas så måste 
användarna utbildas. Författarna menar att rädslan och motståndet mot förändringar inte 
försvinner förrän användarna själva kan hantera och förstå hur systemet fungerar. Lillrank et 
al. (2001) anser att medarbetarna måste vilja, kunna och veta vad de ska förändra. På alla tre 
företag ansåg respondenterna att datoranvändandet ökade i och med att det nya systemet 
började användas i verksamheten. På företag 1 förde de in systemet successivt och hade en 
initial utbildning. Vi kan konstatera att företaget lyckades bra på grund av det Hemming et al. 
(1987) påpekar, att rädslan mot förändringar försvinner när användarna förstår systemet. På 
företag 2 var det gamla systemet väl inkört och att det var en anledning till det motstånd som 
fanns. Vi kan fastställa att företaget hade en bristfällig initial utbildning, Hemming et al. 
(1987) anser att användarna behöver kunna hantera systemet för att rädslan ska försvinna. På 
företag 3 fanns det ett lågt motstånd till systemet, vilket vi kan konstatera beror på en bra 
initial utbildning, som Lillrank et al. (2001) förespråkar.  
  
Ett affärssystemprojekt får aldrig ett direkt avslut utan det innebär ett nytt sätt att arbeta på 
för verksamheten, som syftar till att ytterligare utveckla affärssystemet inför framtida krav. 
Utbildning är därför kritiskt och det är ledningen som måste styra och driva kompetensen 
(Glader, 2004). Hemming et al. (1987) skriver att om ett system ska fungera och användas så 
måste användarna utbildas, vilket Höij (2005) håller med om och anser att det är en 
självklarhet i affärssystemprojekt. Respondenterna på alla tre företagen anser att de själva och 
deras medarbetare inte har den önskvärda kunskapen kring affärssystemet och verksamheten. 
Vi kan fastställa att kunskap kring affärssystemet är viktigt, enligt Höij (2005) och Hemming 
et al. (1987). Vi kan konstatera att detta är något som alla företagen har brister inom. På 
företag 1 saknas det en strategi för hur utbildningen ska se ut, de köper in utbildning när det 
finns ett akut behov. Vi kan konstatera att detta strider mot det Glader (2004) säger, eftersom 
ledningen inte styr och driver kompetensen. Ledningen ansvarar för vad utbildningen ska 
innehålla och den riktas först och främst mot användarna. Det har inte förekommit någon 
utbildning för att se helhetsbilden. Nilsen och Högström (1996) skriver att kunskaper snabbt 
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blir föråldrade, det är därför viktigt att ha en kontinuerlig utbildning. Vi kan slå fast att den 
kontinuerliga utbildningen har varit bristfällig på företag 1, vilket strider mot Nilsen och 
Högströms (1996) tankar. På företag 2 råder det delade meningar bland respondenterna. 
Ledningsrespondenten anser att alla medarbetarna har fått ordentlig utbildning i samband 
med införandet. Respondenten menar också att den kontinuerliga utbildningen är viktig men 
att den är bristfällig på grund av saknad strategi och planering. Användarrespondenten tycker 
det har varit dålig utbildning överlag och menar att det i början var svårt att veta vad de 
behöver utbildning inom eftersom de inte arbetat i systemet. Glader (2004) skriver att 
utbildningen inte enbart ska gå ut på hur systemet används utan det är minst lika viktigt med 
en förståelse kring integreringen mellan affärssystemet och verksamhetens processer. 
Willcocks och Sykes (2000) anser att ledningen och organisationen måste ha viljan att 
investera i utbildning och träning. Vi kan konstatera att på företag 1 och 2 saknas utbildning 
för att få helhetssynen, vilket inte kan anses vara i linje med vad Glader (2004) samt 
Willcocks och Sykes (2000) skriver. Glader (2004) påpekar att utbildningen inte bara ska 
gälla användarna, det är även grundläggande att ledningen sätter sig in i vilken betydelse 
informationsteknologin har för företagets verksamhet och fortsatt konkurrens på marknaden. 
Vi kan konstatera att företag 1 och 2 inte riktar utbildningen mot ledningen, utan först och 
främst användarna, vilket inte heller kan anses vara i linje med det Glader (2004) uttrycker. 
På företag 3 är alla respondenter överens om att utbildningen fungerat bra, både i samband 
med införandet och den kontinuerliga utbildningen. Företaget har haft en konsult verksam 
som har beslutat kring grundutbildningen. Den kontinuerliga utbildningen har vart 
behovsstyrd, utifrån användarnas önskan. Företaget har satsat 65 timmar i utbildning per 
anställd och de har också utbildat personalen för att få helhetsbilden över hur allt fungerar 
med företagets organisation och processer. 
 
Albinsson (1998) skriver att en lärande organisation kännetecknas av ständigt lärande för 
alla, hög grad av ansvars- och initiativtagande och en kontinuerlig utveckling av både individ 
och organisation. Lärande i arbetet underlättas om företaget har en lärande organisation. 
(Magnusson & Olsson, 2005). Enligt Söderström (1996) är tilltron till alla medarbetares 
lärande och kompetens grundläggande för den lärande organisationen. Nilsen och Högström 
(1996) skriver att kompetensuppbyggnad, genom lärande i arbetet, underlättas om det finns 
självständighet beträffande individens och arbetsgruppens möjligheter att själva planera 
arbetet, välja hur det ska utföras samt värdera uppnådda resultat. Det vill säga bedöma att 
arbetet blir rätt och riktigt utfört. När det gäller lärande organisation är det inget av företagen 
som har en uttalad strategi för det, men alla säger att det på ett eller annat sätt arbetar med 
det. Vi kan konstatera att företag 1 och 2 inte lever upp till de krav som ställs för en lärande 
organisation, enligt det Albinsson (1998) och Söderström (1996) påpekar. På företag 3 har 
medarbetarna fått ett ansvar att själva planera sitt arbete och det är helt i linje med det som 
Nilsen och Högström (1996) uttrycker. Företag 3 arbetar också med kontinuerlig utveckling 
av individ och organisation, vilket Albinsson (1998) tycker är viktigt. 
 

5.6 Resultat användarmedverkan 
 
Hur har ledningen arbetat för att få användarna delaktiga och engagerade i 
affärssystemsprojektet både under och efter införandet? 
 
Respondent L1 i företag 1 säger att ett sätt och få användarna mer engagerade är att företaget 
har pressat ut ansvar i organisationen. L1 påpekar att tidigare hade företaget tjänstemän som 
styrde arbetet, nu har man istället gruppledare. En stor del av administrationen som tidigare 
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också sköttes av tjänstemän, såsom tidrapportering, lönebearbetning etc. sköts nu även den av 
arbetsgrupperna. Detta innebär också att kompetensen i företaget ökar och sprids säger 
respondent L1. L2 säger att företaget arbetar ganska konkret med att hålla personalen 
engagerad, att få dem att känna att de är med och ror båten. Enligt L2 sker detta genom att 
tillhandahålla vidareutbildningar och sådant, men det finns ingen typ av belöningssystem 
eller liknande. Respondent A1 anser att är det svårt att svara på vad ledningen gjort för att 
öka engagemanget. A1 menar att personalen är ganska så engagerade utan att ledningen 
behöver ”pusha” på. Respondenten säger också att ledningens sätt att agera kan vara en faktor 
till att personalen är engagerad. A1 konstaterar att ledningen sitter med öppna dörrar och 
personalen inte är rädda för att gå in och prata med dem. Respondent L4 på företag 3 säger att 
de har satsat mycket på utbildning för att få medarbetarna delaktiga i affärssystemprojektet. 
L4 förklarar att efter utbildning har även användarnas behörigheter öppnats upp så att de 
kommer åt allt mer av den information som finns i systemet och användarna har fått ansvar 
och befogenheter att uppdatera data i systemet. 
 
 
Hur medverkar användarna till det fortsatta utvecklings- och anpassningsarbetet av 
verksamhet och system? 
  
I företag 1 säger respondent L1 att det kommer en hel del synpunkter och förslag på sådant 
som användarna inte tycker fungerar bra. L1 konstaterar att företaget har ganska många unga 
anställda som vet vilka möjligheter som finns och tycker det är intressant att vara med i 
diskussionen. L1 vidareutvecklar sitt resonemang och förklarar att eftersom företaget inte är 
en så stor organisation så går det snabbt och enkelt att stämma av med personalen om det 
verkar vettigt med en viss förändring. Respondent L2 säger att användarnas stora del är att de 
rapporterar sådant som de tycker verka vara fel i systemet, men också önskemål om 
förbättringar. L2 beskriver att de har uppgiften att känna efter hur väl affärssystemet fungerar 
och om det behövs korrigeringar eller tillägg. Användarna fungerar, enligt L2, som öron och 
ögon ute i verkstaden och tillägger att han tycker användarna är aktiva i 
utvecklings/förbättringsarbetet, respondenten bara ser fördelar med detta. Respondent A1 
känner sig involverad i den fortsatta utvecklingen i många delar av verksamheten, dock 
kanske inte så mycket i affärssystemet.  
 
På företag 2 säger respondent L3 att förslagen på förändringar ofta kommer från användarna, 
därför är det viktigt att lära användarna att de kan komma vidare med en idé. Respondent A2 
tycker att personalen är aktiva generellt. A2 förklarar att bland annat avdelningarna 
konstruktion och service har utvecklat egna sätt att arbeta på och att de har blivit mer 
engagerade och involverade i utvecklingen för att få det att fungera och underlätta för alla på 
företaget. A2 tycker att han är involverad i utvecklingen eftersom han arbetar så pass mycket 
med systemet. A2 påpekar att han själv har kontakt med leverantören ibland för att göra små 
förbättringar som förenklar arbetet i affärssystemet. På företag 3 säger respondent L4 att de 
får in en hel del förslag från användarna. L4 menar att dessa förslag mest handlar om olika 
typer av information som man vill få ut från systemet och mindre anpassningar. L4 säger 
dock att det även kommer förslag på större förändringar och nya funktioner och dessa då får 
framföras till systemleverantören på deras användarforum. Respondent A3 säger att det inte 
var så mycket utvecklingsarbete i början, eftersom man inte kände systemet så bra. Men 
enligt A3 har förslag på förbättringar och liknande ökat i takt med att användarna har fått 
utbildning.  
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Är ledningen engagerad och villig att ta ställning och genomföra 
förändringar/förbättringar som användare lägger fram? 
 
Respondent L1 på företag 1 säger att ledningen tar förslagen på allvar och att viljan att 
förändra finns, men på grund av tids- och pengabrist kan inte allt genomföras. Han berättar 
vidare att det ofta finns mycket idéer och förslag, men att ledningen får göra prioriteringar 
och att det kanske bara är 10 % som genomförs. L1 konstaterar att detta säkert kan få många 
att tycka att ledningen inte tar deras förslag på allvar och de anställda känner då att de inte får 
vara med att påverka. Respondenten tror att detta kan göra att engagemanget hålls lite lågt 
hos de anställda. Respondent L2 säger att ledningen inte alltid är engagerade, men när de ser 
att man kan spara mycket pengar blir de väldigt engagerade, vilket L2 kan förstå. L2 menar 
att när ledningen inte ser direkta ekonomiska fördelar är de inte lika engagerade. L2 
exemplifierar att det kan vara förändringar där man inte tjänar direkt i tid men man sparar 
frustration, skapar högre kvalitet i informationen eller helt enkelt arbetar på ett bättre sätt. 
Respondent A1 tycker inte att ledningen alla gånger är engagerad och villig till att genomföra 
förändringar som kommer från personalen. A1 säger att det känns som om de lyssnar ibland 
och ibland inte och att han tror anledningen kan vara ekonomiska skäl, som vanligt. 
 
På företag 3 säger respondent A3 att ledningen inte agerar särskilt mycket i frågan, utan det 
är systemleverantören som tar till sig förslag som kommer från företaget. Respondent A4 
menar att ledningen gör så gott de kan för att vara engagerade och genomföra förändringar.  
 
 
Hur arbetar företaget för att ta till vara på den kompetens och idéer som finns kring 
systemet hos användarna? 
 
Respondent L1 i företag 1 säger att företaget, när det gäller användarmedverkan arbetar på ett 
sådant sätt att om någon kommer med en idé eller ett förslag så gäller det att presentera en 
kalkyl. L1 menar att om kalkylen ser bra ut är sannolikheten stor att ledningen kommer 
genomföra förslaget, kanske inte direkt men så småningom när det finns tid och resurser. L1 
förklarar att det finns mycket man skulle kunna förändra och genomföra men kompetensen är 
också begränsad. L1 påpekar att företaget har systemadministratören internt och att 
konsulterna ofta har massa andra uppdrag samtidigt. Respondenten säger att det ofta är lättare 
att få fram pengarna än kompetens för att genomföra förändringen. Respondent L2 säger att 
han hade önskat att man tog vara på kompetens och förslag från användarna på ett annat sätt 
än vad man gör idag, då de samlas på hög och åtgärder prioriteras. L2 berättar att man håller 
på att bygga upp en typ av ”handbok” där man samlar den kunskap som varje användare 
besitter. L2 påpekar att företaget på så sätt får ett bästa sätt att göra något nedskrivet på 
papper och inte i huvudet på vissa personer. Vidare säger respondenten att de förslag till 
förbättringar som kommer in bearbetas och det görs en ordentlig beräkning på om det 
besparar företaget tid och pengar på något sätt i förhållande till vad det kostar att genomföra. 
L2 förklarar att om kalkylen skulle gå ihop så läggs förslaget på åtgärdslistan och att det är 
därför det kan ta lite tid, det görs inte på en vecka. Respondent A1 berättar att om han har ett 
förslag går han till sin närmsta chef som sitter med i ledningsgruppen. Är det en fråga för 
ledningsgruppen så antar respondenten att chefen framför förslaget. Vidare berättar A1 att det 
inte finns någon strukturerad förslagsverksamhet i företaget men att det nog funnits tidigare.  
 
På företag 2 säger respondent L3 att användarna ofta kommer till honom med förslag och 
dylikt och att han sedan försöker lösa förändringarna som föreslås. Respondent A2 anser inte 
att företaget tillvaratar på användarnas kompetens rörande systemet i tillräcklig utsträckning. 
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Däremot så säger A2 att sådant som dyker upp under resans gång, de förslag på förbättringar 
som läggs fram, diskuteras med den ansvarige för affärssystemet och att det är flera förslag 
som lagts fram från respondentens avdelning som sedan har blivit åtgärdade. 
 
På företag 3 säger respondent L4 att förslag på förbättringar och liknande från användarna tas 
upp med konsulten. L4 förklarar att dessa frågor/förslag tar konsulten sedan med sig vidare 
till sin organisation. L4 säger att det också kan vara så att de kommer på sådant som redan 
finns i systemet, men som de inte vetat om. Respondenten förklarar att konsulten hjälper dem 
och berättar hur de kan göra för att få en viss funktion att fungera. L4 säger att förslag på 
förbättringar i systemet ofta går direkt till systemleverantören, som sedan avgör om det blir 
någon förändring eller ej. L4 beskriver också att företaget precis beslutat om att dra igång en 
förslagsverksamhet, för att sträva mot ständiga förbättringar. Förslagsverksamheten ska ske i 
form av ett forum där man kan komma med förslag kring vad som helst, både verksamhet och 
system, enligt respondenten. L4 påpekar att det ska tillsättas en person till forumet som kan 
se konsekvenser av olika åtgärder och vad det ger i slutändan. Respondent A3 säger att om 
han har ett förslag till förbättring eller dylikt går han antingen till sin chef eller direkt till 
systemleverantören. A3 menar att systemleverantören samlar in alla idéer de får in från olika 
företag och att de sen successivt gör uppgraderingar av systemet. Respondent A4 hävdar att 
de har en förslagslåda där de kan lägga fram förslag till förbättringar av saker och ting. 
 
 
Anser du dig vara motiverad att lägga fram förslag till förbättringar av systemet och 
därmed bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet av verksamhet och system? 
 
Respondent L2 säger sig vara motiverad att lägga fram förslag till förbättringar i systemet. L2 
säger också att han ser det som sin uppgift hålla de andra motiverade, därför anser 
respondenten det viktigt att fort tillvaratar de förslag som kommer in och göra något åt dem, 
annars tappar användarna intresset. Respondent A1 säger att det är lite si och så med 
motivationen och engagemanget att framföra förbättringsförslag från hans sida. Däremot 
menar A1 att de andra medarbetarna är mycket engagerade. Respondenten säger att han 
aldrig tidigare varit på en arbetsplats där det funnits så mycket engagemang. Vidare påpekar 
A1 att det inte finns något belöningssystem för förslagsverksamheten, men att det kanske 
skulle kunna ha en positiv effekt trots det redan höga engagemanget. Respondent A2 anser 
sig vara motiverad att komma med förslag till förbättringar och att motivationen till att 
påverka sin egen arbetssituation inte skulle förändras genom någon form av morot. A2 anser 
att det skulle i sådana fall vara om respondenten skulle engagera sig i andra områden, men då 
finns det möjlighet till belöning. 
 
Respondent L4 på företag 3 säger att han har motivation, men att han själv kan alldeles för 
lite av systemet för att veta dess begränsningar. Respondent A3 anser sig också vara 
motiverad, även om respondenten säger att det tar tid innan förslag genomförs, eftersom det 
kommer i samband med uppdateringar av affärssystemet. Respondent A4 säger att han hela 
tiden försöker framföra förslag, han försöker vara en drivande kraft. Vidare tror inte han att 
någon morot i from av belöningssystem eller liknande skulle få honom mer motiverad att 
aktivt delta i utvecklingen. 
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5.7 Analys användarmedverkan 
 
Avison och Fitzgerald (2003), Lindell (2005) och Zhang (1999) menar att det är en 
förutsättning att involvera användare i utvecklingen av systemet. Zhang (1999) menar att 
användarna ska delta i hela processen, för att lyckas med detta är det viktigt att 
kommunikationen mellan ledning och användare fungerar. Lindell (2005) skriver att det finns 
flera skäl att involvera användarna. Dels har de som arbetar med frågorna till vardags genom 
sin erfarenhet förutsättningar att se lösningar som en utomstående inte är medveten om och 
dels har de en bättre känsla för vad som verkligen fungerar i vardagsarbetet. På företag 1 har 
ledningen pressat ut ansvaret i organisationen, för att på så sätt få användarna mer 
engagerade. Arbetsgrupperna har också fått mer ansvar och sköter en del av administrationen. 
Ledningen uppfattar att detta förbättrar kompetensen och den sprids på ett bättre sätt. 
Ledningen anser också att de försöker få personalen mer involverade och de försöker 
tillhandahålla vidareutbildningar. Användarrespondenten håller inte med ledningen och anser 
att de inte gör något för att öka användarnas involvering och engagemang. 
Användarrespondenten har tidigare sagt att han har fått för lite utbildning och att kontinuerlig 
utbildning saknas. Detta styrks även av den ena ledningsrespondenten, som tidigare sagt att 
det inte förekommer någon vidareutbildning. Vi kan slå fast att vissa ansträngningar i företag 
1 är i linje med det som Zhang (1999) och Lindell (2005) utrycker. På företag 3 har ledningen 
satsat mycket på att öka ansvar och befogenheter, de försöker få medarbetarna mer 
involverade, vilket vi kan slå fast är i enlighet med det som Lindell (2005) skriver. 
 
Zhang (1999) definierar medverkan som ett interaktionssynsätt mellan två roller, de som 
använder systemen och de som utvecklar systemen. Författaren menar att det är en 
förutsättning att involvera användarna i utvecklingen, även under postimplementeringen. 
Lindell (2005) menar att om företag vill få ut det bästa resultatet ur ett projekt ska de 
involvera användarna i ett tidigt stadium. I företag 1 är respondenterna oense. 
Ledningsrespondenterna anser att användarna är aktiva i utvecklingsarbetet, medan 
användarrespondenten inte känner sig involverad i utvecklingen. Förslag på förbättringar 
kommer oftast från användarna. Vi kan slå fast att användarna inte anser sig vara involverade, 
de menar att ledningen inte engagerar sig. Detta är inte i linje med det som Zhang (1999) och 
Lindell (2005) uttrycker. På företag 2 kommer förslagen för det mesta från användarna. 
Användarrespondenten tycker att personalen är generellt aktiva och engagerade i 
utvecklingen. Vi kan konstatera att det är bra att personalen är involverade i utvecklingen, 
enligt det som Zhang (1999) påpekar. På företag 3 kommer förslag på både större och mindre 
förändringar. Användarrespondenten menar att förslagen har ökat i takt med att användarna 
har fått mer utbildning. Vi kan fastslå att företaget försöker involvera användarna i 
utvecklingen, vilket Zhang (1999) påpekar vikten av.  
 
När det gäller förändringsprojekt är det viktig att förändringsledaren har rätt kompetens och 
tid att engagera sig. Han/hon måste kunna synkronisera kommunikationen i hela projektet 
och skapa rätt förutsättningar för att medarbetarna ska bli maximalt motiverade och 
engagerade när de nya lösningarna införs i verksamheten (Lindell, 2005). På företag 1 anser 
sig ledningen vara engagerade och tar förslagen på allvar, viljan finns där men allt kan inte 
genomföras. Detta tror ledningen kan leda till att personalen inte känner att företaget gör de 
förändringar som föreslås. Användarrespondenten tycker ledningen visar engagemang när det 
handlar om ekonomiska vinster. På företag 3 anser användarrespondenten att ledningen visar 
engagemang, men det är leverantören som tar till sig de förslag som kommer från 
användarna. Lindell (2005) skriver att de som leder förändringen ska ha tid att engagera sig 
samt kompetens. Vi kan konstatera att ledningen på företag 1 inte har den rätta kompetensen 
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och inte heller tar sig den tid, som Lindell (2005) talar om. På företag 3 kan vi slå fast att de 
till viss del har rätt kompetens och försöker engagera sig, i enlighet med det Lindell (2005) 
uttrycker. 
 
Det är enligt Ekvall (1995) viktigt att det finns ett idéstöd hos ledningen, idéer och förslag 
från användarna bör mottas välvilligt. Författaren menar att det är viktigt att lyssna på 
varandra och uppmuntra initiativ. Ekvall (1993) skriver att det ofta inte är brist på goda 
förslag och idéer, utan en brist på omhändertagandet av dem. På företag 1 behöver förslagen 
kompletteras med en kalkyl som ska visa resultatet av en förändring. Ledningen menar att 
kalkylen ligger som grund för om förslaget ska genomföras eller inte. Ledningen anser också 
att kompetensen är begränsad och de önskar att de tog tillvara på förslagen från användarna 
på ett annat sätt än det som sker idag. Användarrespondenten påpekar att det inte finns någon 
förslagsverksamhet utan att förslagen lämnas till närmaste chef. Vi kan konstatera att företag 
1 brister i omhändertagandet av idéerna, vilket Ekvall (1993) anser är viktigt. På företag 2 
påpekar ledningsrespondenten att användarna ofta kommer till honom med förslag och dylikt. 
Användarrespondenten anser att företaget inte tillvaratar användarnas kompetens i tillräcklig 
utsträckning. Respondenten menar att de förslag på förbättringar som läggs fram diskuteras 
med den som är ansvarig för affärssystemet. På företag 3 tar de upp förslag med konsulten. 
Ledningen påpekar att företaget håller på att dra igång en förslagsverksamhet, för att sträva 
mot ständiga förbättringar. Detta tyder på att de försöker skapa ett idéstöd, vilket är i linje 
med det som Ekvall (1995) uttrycker. Användarrespondenten förklarar att förslagen idag 
förmedlas till närmaste chef, alternativt konsulten. Bolman och Deal (2002) anser att det är 
viktigt att motivera medarbetarna för att på så sätt öka inflytandet och skapa 
påverkanskanaler uppåt i organisationen. Därmed kan vi konstatera att de företag som 
försöker arbeta med förslagsverksamhet ökar medarbetarnas inflytande.  
 
Medarbetarna blir enligt Ekvall (1995) mer delaktiga i företagets utveckling genom att delta i 
förslagsverksamheten. Författaren menar att när medarbetare bidrar till förbättringar på 
arbetsplatsen skapas stimulans, tillfredsställelse och en ökad motivation. Baumgarten (2006) 
menar att motivation är en väsentlig del för att öka engagemanget i arbetet. Lindell (2005) 
upplyser om att medarbetarnas motivation blir högre vid eget val. På företag 1 anser en av 
ledningsrespondenterna att han har som uppgift att hålla personalen motiverad, därför är 
motivationen inget problem för honom. Användarrespondenten anser att motivation och 
engagemang hos medarbetarna är bra. Vidare anser respondenten att ett belöningssystem 
eventuellt skulle kunna förbättra den redan befintliga motivationen. På företag 2 upplever 
användarrespondenten att han är motiverad att förbättra sin egen arbetssituation och att ett 
belöningssystem inte skulle öka motivationen. På företag 3 är inte motivationen något 
problem, användarrespondenten tror inte att ett belöningssystem skulle få honom att delta 
mer i utvecklingen. Att få medarbetarna att komma med fler förslag på förbättringar är i sig 
ett sätt att öka motivationen, skriver Ekvall (1995). Vi kan konstatera att på företag 3 verkar 
det som att ledningen utnyttjar den motivation som Ekvall (1995) uttrycker. Bolman och Deal 
(2002) anser att medarbetarna kan motiveras genom att använda olika typer av belöningar. Vi 
kan slå fast att inget av företagen använder belöningssystem för goda idéer och förslag. 
 

5.8 Sammanfattning av analys 
 
Under analysen framkom det att det fanns en rad olika brister hos de intervjuade företagen. 
När det gäller kompetens hos ledningen om möjligheterna i systemet kan den bli bättre på 
alla tre företagen. Angående engagemang och stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet är det 
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olika på de tre företagen, vissa har brister medan andra har relativt bra stöd och engagemang. 
Beträffande förändringsbenägenheten på företagen kan det bli bättre, även om företag 3 har 
en hög förändringsbenägenhet. Gällande kompetensplaneringen så är den bristfällig hos 
företagen. Två av företagen har ingen strategi för kompetensutveckling, de brister även när 
det gäller den kontinuerliga utbildningen. Ledningens arbete med att få användarna 
engagerade fungerar relativt bra på företagen. På alla företagen medverkar användarna i den 
fortsatta utvecklingen, även om vissa företag kan bli bättre på det. Inget av företagen har en 
förslagsverksamhet. Motivationen är inte något problem från företagens synvinkel, även om 
belöningssystem skulle kunna öka engagemanget. Figur 5.1 nedan sammanfattar analysen av 
huvudstudien. 
 

 
 

Figur 5.1 – Sammanfattande modell över analys. 
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6. Diskussion 
 
 
I detta kapitel diskuterar vi resultat och analys som har presenterats i föregående två kapitel. 
Diskussionen kring förstudien och huvudstudien leder sedan fram till ett antal riktlinjer som 
besvarar vår frågeställning. Kapitlet avslutas med en diskussion kring arbetet med studien 
och dess genomförande. 
 

 

6.1 Påverkande faktorer  
 
I det inledande kapitlet till arbetet skrev vi att postimplementeringen, åtminstone inom 
forskningen, hamnat lite i skymundan till fördel för den del av implementeringen som rör 
införandet. Vi skrev vidare att detta förmodligen också var fallet i praktiken, vi kan nu 
konstatera att det verkar vara så. Studien har visat att företagen har en tendens att se 
implementeringen som avslutad i och med att systemet tas i drift. De aktiviteter som är 
förknippade med postimplementeringen sker sedan i vissa fall mycket ostrukturerat, eller inte 
alls. Vi tror att detta gör att många av möjligheterna i systemet lämnas orörda. Frågan är 
varför? Vi tror att en anledning skulle kunna vara känslan av nöjdhet. När ett äldre system 
fått lämna plats för ett nytt är ofta anledningen att det gamla inte levde upp till de krav som 
verksamheten ställde på det. När det nya sen är på plats och lever upp till dessa krav och 
kanske mer därtill, förmodligen utan att ens nyttjas till hälften av dess potential, gör det att 
företagen känner sig nöjda och postimplementeringen uteblir.  
 
Postimplementeringen syftar till att effektivisera nyttjandet och användandet av 
affärssystemet. Som vi ser det kan användarnas kompetens i postimplementeringen antingen 
nyttjas som input i det fortsatta utvecklingsarbetet med systemet eller genom att nuvarande 
kompetens utvecklas eftersom det resulterar i effektivare användande av affärssystemet. En 
förutsättning för att företaget ska kunna dra nytta av användarkompetensen är att företaget 
vill göra det. Under arbetets gång har vi i vissa fall fått uppfattningen att denna vilja inte 
riktigt infunnit sig, åtminstone inte om det kräver en motprestation i form av att tid måste 
avsättas eller att en kostnad uppstår. En anledning till denna motvilja kan förmodligen vara 
att företagsledningen inte har den kompetens som krävs för att se vilka möjligheter 
affärssystemet kan erbjuda verksamheten och därav inte ser postimplementeringen som 
någon prioritet. Detta gör att aktiviteter som utveckling av systemet och vidareutbildning av 
användarna blir eftersatta. 
 
Det har i studien framkommit att kompetensen hos ledningarna för att förstå vilka möjligheter 
som affärssystemet har att erbjuda är bristfällig. Samtidigt framgår det att ledningarnas 
engagemang och stöd för postimplementeringen överlag upplevs som relativt bra. Detta 
stämmer inte överens med resonemanget ovan, om att okunskap om vilka möjligheter som 
finns leder till en motvilja att satsa resurser på det. Visserligen frågades inte respondenterna 
om hur de upplevde ledningens stöd och engagemang, när det gällde aktiviteter som krävde 
motprestation i form av tid eller pengar, men faktum kvarstår. Vi tror dock att okunskap leder 
till en motvilja och att anledningen till att ledningarnas stöd och engagemang i de flesta fall 
upplevdes som bra beror på att respondenterna inte har kompetens eller någon referensram att 
veta vad som är bra eller inte. Vi påstår inte att alla företagsledningars engagemang och stöd 
för postimplementeringen varit dåligt, men konstaterar att det i vissa fall inte varit bra.  



Diskussion 

46 
 

Vi tror att om det finns en medvetenhet hos ledningen kring möjligheterna med 
affärssystemet kommer också ett verkligt engagemang och stöd från ledningen gällande 
postimplementeringen uppstå. Det resulterar i sin tur i en vilja från ledningen att satsa tid och 
pengar på de aktiviteter relaterade till detta arbete. Det innebär att utvecklingen av systemet 
fortskrider, användarnas kompetens kan nyttjas som input i utvecklingsarbetet och ledningen 
kommer inse nyttan i att vidareutbilda medarbetarna. Mer kompetenta medarbetare leder till 
ett effektivare användande av affärssystemet.  
 
Undersökningen visar att det råder delade meningar bland respondenterna i vissa företag 
kring huruvida personalen och organisationerna är förändringsbenägna eller inte. Detta kan 
tolkas som om att ledningen i dessa fall inte lyckats skapa en gemensam syn på 
företagskulturen. Vad som är intressant är att det är i de företag där det finns olika 
uppfattningar kring huruvida organisationen är förändringsbenägen eller inte som de enligt 
vår mening i mindre utsträckning lyckats få till stånd en strukturerad postimplementering. 
Som ovan diskuterats, så är det först om det finns en medvetenhet om betydelsen av 
postimplementeringen som viljan hos ledningen att satsa resurser på den uppstår. Frågan är 
då om en förändringsbenägen kultur kan leda till en ökad medvetenhet för betydelsen av 
postimplementeringen? Vi tror att den kan det. Om företaget i grunden är förändringsbenäget, 
kommer det ständigt leta efter nya vägar att utveckla verksamheten. Företaget kommer då 
förstå att affärssystemet är en väg, vilket leder till att företaget skaffar sig kompetens kring 
resursen. Kompetensen gör att företaget blir medvetet kring betydelsen av 
postimplementering och ledningen blir engagerad och stödjande.  
 
Vårt ena syfte med studien var att belysa vilka faktorer som påverkar om användarnas 
kompetens kommer att omsättas till effektivare nyttjande och användande av affärssystemet. 
Vi kan konstatera att en sådan avgörande faktor är ledningens medvetenhet kring 
möjligheterna med affärssystemet. Utan den kommer inte postimplementeringen vara 
prioriterad. En andra faktor är ledningens stöd och engagemang, som visserligen enligt ovan 
till viss del kan uppstå som en följd av en medvetenhet hos ledningen. En tredje faktor är en 
företagskultur som är förändringsbenägen samt att denna är väl institutionaliserad i 
organisationen. Finns en förändringsbenägen kultur kan den i sig leda till en medvetenhet 
kring möjligheterna hos ledningen enlig ovanstående resonemang. Om 
förändringsbenägenheten saknas hjälper det förmodligen inte om det finns en medvetenhet 
kring betydelsen för postimplementeringen hos ledningen, eftersom både ledning och 
medarbetare kommer vara motsträviga till förändring. Det skulle hämma 
postimplementeringen och användarnas kompetens skulle inte omsättas till ett effektivare 
nyttjande och användande av affärssystemet. 
 

6.2 Tillvaratagande och utvecklande av användarekompetensen 
 
Ett annat syfte med studien var att undersöka hur företag tillvaratar och utvecklar den 
kompetens som finns hos användarna av affärssystemet. Vi anser att om företaget ska kunna 
utveckla kompetensen måste det veta vad som ska utvecklas. Om företagsledningen inte har 
kompetens kring systemet tror vi att den förmodligen också har svårt att veta vilken 
utbildning som är nödvändig för användarna. Visserligen kan konsulter anlitas som hanterar 
utbildningsfrågan, vi tror dock att det då finns en risk att utbildningen kan komma att följa 
standardmallar som inte är anpassade för det specifika företag som användarna och systemet 
finns i. Oavsett vem som hanterar utbildningsfrågan är det centralt att veta vilken kompetens 
som finns och vilka bristerna är, denna kunskap kan nås genom kompetensplanering.  
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Vår undersökning visar att alla deltagande respondenter anser att de inte har den kunskap 
kring systemet och verksamheten som vore önskvärt. Detta är motiv för att företagen borde 
arbeta med kompetensplanering. Undersökningen visar att två av företagen lägger mycket lite 
resurser på att kartlägga kompetensen och att det dessutom sker mycket ostrukturerat. Detta 
har resulterat i att företagen har mycket dålig kunskap om vilken kompetens som finns hos 
personalen och vilka bristerna är. I det tredje företaget anser de sig ha relativt god kunskap 
om vilken kompetens som finns. Det är också det enda företaget som vi tycker bedrivit någon 
form av strukturerad kompetensplanering, eftersom de bland annat arbetat med individuella 
utbildningsplaner.  
 
Undersökningen visar att de två företag som inte arbetat med en strukturerad 
kompetensplanering är de som haft svårigheter med att bedriva en kontinuerlig utbildning, 
efter att systemet var på plats i företaget. Det har i stort sett inte skett alls och användarna i 
dessa företag upplever att de fått för lite utbildning. Vi tycker dessutom att den utbildning 
som genomförts varit bristfällig, eftersom den enbart fokuserat på den specifika 
arbetsuppgiften och inte något för att öka förståelsen för verksamheten som helhet. I det 
tredje företaget, där arbete med kompetensplanering på ett relativt strukturerat sätt 
förekommit, har de enligt vår mening också lyckats bäst med kompetensutvecklingen. 
Företaget lägger mycket tid på utbildning, användarna får vara med att bestämma innehållet 
och den belyser systemrelaterade frågor såväl som verksamhetsrelaterade, vilket bidrar till en 
helhetssyn. 
 
Vi anser därför att om ett företag ska kunna genomföra en effektiv kompetensutveckling är 
det en förutsättning att det bedrivs någon form av strukturerad kompetensplanering. Där ska 
kompetens och brister kartläggas och planeringen av utbildningar och innehållet i dessa ska 
enligt vår mening ske i samråd mellan ledning, utbildare/konsult och användare. På så sätt 
kommer användarnas synpunkter kring vilken kompetens de saknar fram och känslan av 
delaktighet ökar. Konsultens kunskap i systemet kommer täcka upp ledningens eventuella 
brister, medans ledningens kunskap kring den övergripande verksamheten täcker upp 
konsulternas brister i vad som är passande för företaget. Om företaget har en ambition att 
involvera användarna i postimplementeringen anser vi att det är centralt att användarna också 
har kunskap om verksamheten som helhet och inte enbart om sin specifika arbetsuppgift. 
Detta eftersom om användarna har denna kunskap, kommer det leda till att de kan bidra med 
förslag och idéer som ligger utanför deras del av affärssystemet och/eller specifika 
arbetsuppgifter.  
 
Vad det gäller tillvaratagandet av användarkompetensen har alla företag i undersökningen i 
stort sett samma uppfattning om vad användarna bidrar med. Det handlar generellt om förslag 
på förbättringar av varierande storlek. Vi tror att tillvaratagandet av användarnas kompetens 
skulle kunna effektiviseras i många fall. Det finns ingen strukturerad förslagsverksamhet i 
något av företagen och undersökningen visar att användarna i vissa fall inte känner att deras 
bidrag till vidareutvecklingen uppmärksammas. Användarna säger också att motivationen att 
bidra till utvecklandet är stort, trots att ett sådant engagemang inte resulterar i någon extra 
belöning. Enligt vår mening kommer denna motivation sakta sina om företagen fortsätter att 
inte uppmärksamma och följa upp de förslag och idéer som kommer från användarna. Vi tror 
att en strukturerad förslagsverksamhet, där förslag samlas in, bearbetas och följs upp är 
viktigt. Det bör även finnas en fysisk person som har ansvar för denna verksamhet och att 
denna också har befogenhet att fatta beslut kring de synpunkter som kommer in. På så sätt vet 
användarna vart de ska vända sig och risken att förslagen läggs på hög någonstans i väntan på 
bättre tider minskar. Vi anser att det är centralt att användarna som kommit med förslaget får 
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en snabb respons och en eventuell förklaring till varför en idé eller ett förslag inte genomförs. 
På så sätt kommer användaren med i diskussionen och han/hon känner både delaktighet samt 
att ansträngningen i att delta i utvecklandet ger resultat. 
 

6.3 Slutsatser 
 
Det övergripande syftet med studien har varit att besvara vår frågeställning, hur användarnas 
kompetens kan nyttjas och utvecklas effektivt under postimplementeringen. Efter 
ovanstående diskussion anser vi oss kunna göra detta. Grundförutsättningen för att kunna 
nyttja och utveckla användarnas kompetens är att postimplementeringen genomförs och att 
ledningen förstår betydelsen av det. Vi anser att det är fel att se projektet som avslutat i 
samband med driftstart av systemet. Postimplementeringen riskerar då att hamna i 
skymundan av den vardagliga verksamheten och blir därmed inte ett prioriterat område. När 
den inte är prioriterad kommer inte heller resurser i form av tid och pengar läggas på de 
aktiviteter förknippade med den. Kompetensutveckling och användarmedverkan i 
systemutvecklingen kommer därför inte att realiseras. Vi har på grund av detta tagit fram ett 
antal riktlinjer för hur företaget kan realisera postimplementeringen, även om den inte är en 
del i det ursprungliga projektet. Riktlinjerna visar också hur ett effektivt tillvaratagande och 
utvecklande av användarkompetensen kan ske när väl postimplementeringen är en realitet. 
 

6.3.1 Riktlinjer för hantering av användarkompetens 
 

• Ledningen måste skaffa sig kompetens och medvetenhet kring möjligheterna med 
affärssystemet samt betydelsen av postimplementeringen. Först då kommer ledningen 
förstå vilken resurs som finns i att nyttja användarnas kompetens i detta arbete och 
betydelsen av att utveckla den. 

 
• Skapa en förändringsbenägen kultur samt se till att den är förankrad i organisationen. 

Detta i kombination med en medvetenhet kring betydelsen av postimplementeringen 
ökar möjligheterna att få till stånd en strukturerad postimplementering. 

 
• Satsa resurser på kompetensplanering. Detta skapar en medvetenhet hos företaget 

kring bristerna och var kompetensutvecklingsresurser måste sättas in. Innehållet i 
utbildningen ska bestämmas i samråd mellan användare, ledning och 
konsult/utbildare. 

 
• Satsa resurser på kompetensutveckling. Utbildning ska ge användaren en förståelse 

för hela verksamheten och inte enbart den specifika arbetsuppgiften. Detta gör att 
användarnas kompetens breddas och att de därmed kan bidra med mer till det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

 
• Skapa en strukturerad förslagsverksamhet med en person som är ansvarig och har 

beslutanderätt i verksamheten. Följa upp förslagen/idéerna och ge snabb respons. 
Blanda in förslagsavsändaren i diskussionen. Skapa en förståelse varför vissa förslag 
inte genomförs. 
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6.4 Diskussion kring studien 
 
Vi tycker att det upplägg och den metodansats vi använt oss av har passat våra syften på ett 
bra sätt. Vi anser att den kvalitativa ansatsen har gett oss ett bra och relevant resultat, som 
möjliggjort att vi kunnat presentera de riktlinjer som finns i diskussionen. En kvantitativ 
studie hade inte gett oss samma djupa svar och reflektioner. Uppsatsen har följt en given 
struktur, även om frågeställning och syften har bearbetats under arbetets gång. I början av 
studien försökte vi hitta relevant teori som kring postimplementering. Detta var svårare än vi 
trodde och vi har därför ibland fått utgå från teori som avser införandedelen av 
implementeringen. Samtidigt som detta i viss mån ställde till det för oss, så förstärkte det 
relevansen i problemområdet. 
 
Förstudien visade att det fanns problem på företagen när det gäller postimplementeringen. 
Inget av företagen betraktade postimplementeringen som ett centralt område och det gjorde 
att vår nyfikenhet till problemet tilltog. Alla företag var dock överens om vikten av 
affärssystemet för verksamheten, därför tyckte vi problemområdet blev än mer intressant att 
undersöka. Intervjuerna i huvudstudien kunde genomförts bättre. Intervjuguiden har 
förbättrats under undersökningens gång. Detta har medfört att de första intervjuerna inte gav 
svar på lika många frågor som de intervjuer vi genomförde i slutet av studien. Vi har försökt 
att komplettera de första intervjuerna, men på grund av olika anledningar har inte detta 
företag kunnat ställa upp på en andra intervju. 
 
Vi tror att om vi genomfört fler intervjuer så hade studiens resultat blivit mer trovärdigt, men 
vi ansåg att åtta intervjuer var tillräckligt för att kunna presentera ett generaliserbart reslutat. 
Vi inser att en svaghet i studiens reslutat kan vara att företagen själva har valt ut 
respondenterna. Vi tror dock inte att det har påverkat studien i någon större omfattning, även 
om läsaren bör ha detta i åtanke. Om vi hade gjort om studien hade vi bett att få välja ut 
respondenter. Vi hade förmodligen också valt att intervjua fler användarrespondenter än 
ledningsrespondenter. 
 
Under studien har vi fått flera nya infallsvinklar till vad som skulle vara intressant och 
relevant att forska vidare inom. Vi har inte haft möjlighet att utföra någon av dessa studier, 
eftersom tiden har varit begränsad. Vi tror att det skulle kunna vara intressant att utföra en 
liknande studie på företag i andra branscher och i annan storlek. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledande frågor 
 

• Kan du berätta lite om din roll i verksamheten? 
• Kan du berätta lite om hur du upplever att arbetet med affärssystemet fungerar? 

o Problem med affärssystemet?  
o Vad är bra jämfört med det gamla?  

 

Ledningens roll 
 

• Har ledningen den kompetens som krävs för att se vilka möjligheter som finns i 
systemet? 

• Hur upplevs ledningens engagemang och stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet? 
• Upplevs företagskulturen förändringsbenägen? 

 

Kompetensplanering 
 

• Har ledningen kunskap om personalens kompetens och eventuella brister? 
• Har teknik/datoranvändandet ökat efter införandet av det nya systemet? 
• Har användarna den kunskap som är önskvärd? 
• Hur har den kompetens som projektgruppen byggde upp under införandet 

tillvaratagits? 
 

Kompetensutveckling 
 

• Hur har utbildningsinsatserna rörande systemet sett ut? 
• Finns det någon strategi för en lärande organisation?  
• Kan du berätta hur kunskapsutbytet rörande systemet ser ut bland användare ute på 

golvet? 
 

Användarmedverkan 
 

• Hur har lednigen arbetat för att få användarna delaktiga och engagerade i 
affärssystemsprojektet både under och efter införandet? 

• Hur medverkar användarna till det fortsatta utvecklings- och anpassningsarbetet av 
verksamhet och system? 

• Är ledningen engagerad och villig att ta ställning och genomföra 
förändringar/förbättringar som användare lägger fram? 

• Hur arbetar företaget för att ta till vara på den kompetens och idéer som finns kring 
systemet hos användarna? 

• Anser du dig vara motiverad att lägga fram förslag till förbättringar av systemet och 
därmed bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet av verksamhet och system? 


