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Abstract

This essay covers what in the user involvement process a#ects user acceptance of an Enter-
prise Resource Planning System (ERP). The study reads up on why the acceptance is a#ected 
by user involvement, how the in!uence derives and where it comes from.

Information Technology permeates all forms of enterprise. ERP systems support business 
processes for many di#erent types of enterprise, ranging from manufacturing to service ori-
ented. A company needs to adapt both its business processes and the new ERP system to $t 
the company’s business processes and support them throughout the value chain. As a result of 
the complexity that this adaptation implies, the implementation turns often out to be a big 
step for the company and its employees. Because of that, future ERP system users face a huge 
change in their work life. To make this easy and increase the chances of the future users to 
accept the new system, a process called user involvement is often used. 

Research has shown that user involvement a#ects the acceptance of a system (Dickson & 
Simmons, 1970; Powers & Dickson, 1973; Wu, et al.,2002; Kujala, 2003; Gable, Sedera & 
Chan, 2003; Amoako-Gyampah, 2005; Sharp, et al., 2007). On the contrary, less is known on 
why the acceptance is a#ected by user involvement, how the relation looks like and what in 
the user involvement process actually a#ects the acceptance. This essay studied that using a 
qualitative approach. 

By combining the theory that user involvement a#ects the acceptance, with the Technology 
Acceptance Model (a theory proposed by Davis (1989) that models how users come to accept 
and use a technology), a new model was developed. The self-created model was used to de-
velop themes which were used as a base for the empirical research. Four interviews with sys-
tem users took place and the result was analyzed using the theories collected in the earlier 
part of the study. 

The conclusion is that user involvement as a process contains many di#erent parts which we 
believe may in!uence acceptance. Our study has shown that the acceptance depends on –"but 
not limited to – the following: user’s understanding of what will be required of them in their 
future work, the educational process and its quality, user’s technical knowledge before the im-
plementation process began, user’s ability to learn, as well as the company’s goals set for the 
implementation and to which degree the new system will ful$ll these goals. 

Finally, the demands which the company sets on its employees must not be ignored. An em-
ployee can feel obligated towards company’s choice of the ERP system and compelled to ac-
cept the new system, because it has already been decided that the company would use it. 

Keywords: user involvement, acceptance, enterprise resource planning system



Abstrakt

Denna uppsats handlar om på vilket sätt användarinvolvering påverkar acceptansen av ett af-
färssystem. I studien redogörs varför acceptansen påverkas av användarinvolveringen, samt hur 
påverkan sker och vad som leder till den. 

IT genomsyrar idag så gott som alla former av företagsamhet. A#ärssystem stödjer a#ärspro-
cesser i !era branscher, från tillverkande företag till renodlade tjänsteföretag. Ett företag behö-
ver exempelvis anpassa både sina a#ärsprocesser och det nya a#ärssystem för allt som sker in-
om företaget. På grund av komplexiteten som detta för med sig är implementeringen ofta ett 
stort steg för företaget och dess anställda. De framtida användarna av systemet ställs inför en 
stor förändring som ett nytt a#ärssystem medför. För att göra övergången så enkel som möj-
ligt och få användarna att acceptera systemet brukar användarna vara delaktiga i implementa-
tionen genom en process som benämns som användarinvolvering.

Forskning inom området har enats om att användarinvolveringen påverkar acceptansen av ett 
system (Dickson & Simmons, 1970; Powers & Dickson, 1973; Wu, et al.,2002; Kujala, 2003;, 
Gable, et al., 2003; Amoako-Gyampah, 2005; Sharp, et al., 2007). Desto mindre $nns skrivet 
om varför acceptansen påverkas av användarinvolveringen, hur den påverkas, samt vad det 
egentligen är i användarinvolveringen som påverkar acceptansen. Denna uppsats undersökte 
detta genom att en kvalitativ studie utformades. 

Teorin om att användarinvolveringen påverkar acceptansen kombinerades med Technology 
Acceptance Model (en modell för undersökning av acceptansen föreslagen av Davis, 1989) för 
att skapa en egenutvecklad modell. Den egenutvecklade modellen användes för att skapa te-
man kring vilka den öppna individuella intervjun utformades. Därefter genomfördes inter-
vjuer med fyra användare som var involverade i en implementationsprocess. Resultatet från 
intervjuerna strukturerades på ett sätt som matchade teman i den egenskapade modellen. 
Därefter analyserades resultatet med hjälp av det teoretiska materialet som insamlades under 
studiens inledningsfas. 

Slutsatsen är att användarinvolveringen som process består av !era företeelser som tros påverka 
acceptansen. De företeelserna som tros ha påverkat acceptansen på företaget som studerades 
var: användarnas förståelse för vad som kommer krävas av dem i framtiden, utbildningen och 
dess kvalité, användares tidigare kunskap och förmåga att ta in ny kunskap samt företagets mål 
med implementationen och hur väl det nya systemet kan uppfylla dessa. 

Slutligen bör man inte bortse ifrån de krav som företaget ställer på sina anställda. En medarbe-
tare kan känna sig tvungen att acceptera ett visst system, då det redan är beslutat att företaget 
ska bruka systemet.

Nyckelord: användarinvolvering, användaracceptans, affärssystem
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1 Inledning

A#ärssystem är ett fenomen som har allt sedan datoriseringens början under 1960-talet växt 
fram mer eller mindre obehindrat (Magnusson & Olsson, 2008). Tekniskt sett kan a#ärssystem 
ses som en programvara som - när allt väl installerats och anpassats - möjliggör en samman-
koppling av all information och processer som $nns hos ett företag (Davenport, 1998). A#ärs-
system uppkom för att råda bot på att data och information ofta fanns i olika system på före-
taget; ett problem som Davenport (1998, s. 123, egen översättning) sammanfattar med ett 
konstaterande: “Om ett företags system är fragmenterade är även dess verksamhet fragmenterad”. 

A#ärssystem kräver vid implementeringen ofta stora förändringar inom organisationen (Sum-
ner, 2005). Vanligtvis måste delar av företagets a#ärsprocesser förändras för att a#ärssystemet 
ska möjliggöra ett mer e#ektivt och kvalitativt beslutsfattande (Rashid, Hossain & Patrick, 
2002). Det är dock inte enbart systemet som behöver anpassas: ofta är det företaget som ska 
förändra sina a#ärsprocesser för att passa a#ärssystemet, något som Davenport (1998) poängte-
rar. Dessutom verkar det $nnas ett stort behov av att förbättra, $nslipa och vidareanpassa af-
färsprocesserna även efter implementeringen (ibid.). Detta är lika aktuellt idag som för 10 år 
sen: enligt analysföretaget Gartner:s 1  stora undersökning bland IT-cheferna år 2009, är för-
bättring av a#ärsprocesser (och därav högre produktivitet) en prioritet idag, liksom de senaste 
fyra åren: “E!ektivitet får ökad betydelse i osäkra tider [...], e!ektivitet ger företagen "exibiliteten att 
besvara utmaningar med förändring” (Gartner, 2009, egen översättning).

Vidare anser de tillfrågade IT-cheferna att det är viktigt att det implementerade systemet är 
användbart och lever upp till användarnas förväntningar och den så kallade drömmen om 
sömlöst integrerad information, som Davenport (1998) uttrycker det. Därför blir användarnas 
acceptans av systemet en viktig faktor som påverkar framgången med implementeringen. 
Sharp, et al. (2007) säger att användarnas engagemang i implementeringsprocessen skapar en 
känsla av ägandeskap och gör att användarna blir mer mottagliga för att acceptera något som 
de varit med och skapat själva. Användarnas involvering skapar alltså en högre acceptans för 
det som blir till eftersom användarna känner att de bidragit till utkomsten (Sharp, et al, 2007). 
Även Wu, Wang, Chang-Chien och Tai (2002) menar på att involveringen är en viktig faktor 
som påverkar acceptansen. 

Trots att !era forskare är överens om att användarinvolveringen skapar högre användaraccep-
tans (Wu, et al.,2002; Kujala, 2003; Amoako-Gyampah, 2005; Sharp, et al., 2007), $nns det stu-
dier som visar på det motsatta: Howcroft och Wilson (2003) menar på att användarinvolvering 
inte alltid gett framgång och att det $nns organisationer som varit framgångsrika med sin 
implementering, utan att ha tillämpat användarinvolvering. Trots denna studie kan det allmänt 
sägas att forskningen idag är visar på att användarinvolvering i implementationsprocessen på-
verkar acceptansen. Det är av stor vikt att understryka att förutom de ovannämnda författare 
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som bekräftar att det $nns en påverkan mellan användarinvolvering och användaracceptans, 
kan !era kvantitativa studier hittas som påvisar just denna påverkan (Dickson & Simmons, 
1970; Powers & Dickson, 1973; Gable, et al., 2003; Amoako-Gyampah, 2005).

Trots enighet inom forskningen om påverkan de två fenomenen emellan, $nns det betydligt 
mindre skrivet om varför acceptansen påverkas av användarinvolveringen, samt hur den på-
verkas eller vad det egentligen är som påverkar. 

Därför blir det intressant att vidareutforska området, och med utgångspunkt i kunskapen om 
användarinvolveringens påverkan på acceptansen söka svar på de mer ingående frågorna. Frå-
gan som denna studie vill besvara lyder:

På vilket sätt påverkar användarinvolveringen användaracceptansen av ett a!ärssystem?

Syftet med denna uppsats är att:  

Redogöra för hur acceptansen påverkas av användarinvolveringen, samt vad den påverkas av. 

Delsyften som uppkommer är att:

Ge förslag på vad som bör uppmärksammas under användarinvolveringen.

Redogöra samt skapa djupare förståelse för vilka av de aktiviteter inom användarinvolveringen som påver-
kar acceptansen.
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2 Teori

2 . 1  A F F Ä R S S Y S T E M

A#ärssystem är komplexa och stora mjukvarusystem (Wu, et al., 2002). Kanske är de så stora 
och används i så många och olika branscher, att det försvårar uppkomsten av en enhetlig de$-
nition. Ändå $nns det stora likheter mellan de !esta de$nitioner som kan hittas i aktuell litte-
ratur. 

För Magnusson och Olsson (2008) avser a#ärssystem “standardiserade verksamhetsövergripande 
systemstöd”. Davenport (1998) har ytterligare en syn på det, då han menar på att a#ärssystem 
är inte bara ett mjukvarupaket: det är ett sätt att göra a#ärer på.

Davenport (1998) ser a#ärssystem som en samling standardiserade programvaror som integre-
rar all information som $nns i en organisation. Sumner (2005) menar på att a#ärssystem är ett 
mjukvaruverktyg som hjälper företag att processa företagsinformation. Även Nah (2002) är i 
förordet till sin bok inne på liknande spår: 

“Enterprise Resource Planning (ERP) refers to large commercial software packages that promise a seamless 
integration of information "ow through an organization by combining various sources of information into a 
single software application and a single database.” (Nah, 2002, s. “i”)

För att illustrera komplexiteten i a#ärssystem kan följande illustration ($gur A) beaktas:

Figur A:”At the heart of an enterprise system is a central database that draws data from and feeds data 
into a series of applications supporting diverse company functions.”. (Davenport, 1998, s.124)

Kapitel 2 - Teori
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2 . 1 . 1  I M P L E M E N T E R I N G  A V  A F F Ä R S S Y S T E M

“One of the most important IT-enabled business innovations during the past decade has been the emergen-
ce of enterprise resource planning (ERP) systems. Lured by guarantees of improved business productivity, 
streamlined business operations, and increased cost savings, organizations worldwide have launched initiati-
ves to integrate ERP systems into their existing business environments” (Beatty & Williams, 2006, 
s.105)

Som framgår av citatet ovan lockas många företag av löften om framgång till att implementera 
ett a#ärssystem. Implementeringen består av !era subprocesser som kon$guering av systemet 
(parametersättning), migrering av data från arvsystem, utveckling av gränssnitt mellan applika-
tioner, testning och utbildning, et cetera (Magnusson & Olsson, 2008). Kostnaden för imple-
menteringen kan ofta uppgå till så signi$kanta belopp som från 2 % till 10 % av organisatio-
nens omsättning (Magnusson & Olsson, 2008).

Davenport (1998) poängterar att en implementering av ett a#ärssystem är mycket mer än bara 
renodlad mjukvaruinstallation. Det är ett vanligt missförstånd, och många missbedömningar av 
kostnaden för a#ärssystem har uppstått därför att installation och implementation har setts 
som olika namn för samma sak. Implementationen innefattar dock förutom själva mjukvaru-
installationen även stora förändringar inom organisationen, där den största förändringen är 
anpassning av a#ärsprocesser (Sumner, 2005).

A#ärsprocesserna måste anpassas till ett interorganisatioriskt informations!öde, där alla delar 
av verksamheten $nns representerade. Det är dock välkänt att anpassningen av a#ärsprocesser 
tillhör de svåraste vid implementeringen av ett a#ärssystem, och många projekt har havererat 
på grund av det (Davenport, 1998). 

Sumner (2005, s. 13) håller med om att implementationen är en utmaning för företag: 

“Research [...] illustrates that 90% of ERP projects are late or over budget. [...] Survey data based on 63 
companies, showed that average implementation cost of ERP was $10.6 million and took 23 months to 
complete.”

Sumner (2002) presenterar drygt 20 risker som kan skapa problem vid implementering av af-
färssystem, och delar upp dessa i fem kategorier. En av riskkategorierna är risker som uppstår 
vid användarinvolvering, och är alltså något som ska uppmärksammas under implementa-
tionsprocessen. Nedan följer de risker som Sumner (2002) lyfter fram i kategorin “Risker vid 
användarinvolvering och utbildning”:

• otillräcklig utbildning av slutanvändare
• ine#ektiv kommunikation mellan användare
• bristande engagemang för projektet från användarnas sida
• ignorans mot användarmotstånd
• otillräcklig tonvikt på rapporteringen
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Avslutningsvis är det återigen viktigt att poängtera att implementering av ett a#ärssystem in-
nefattar betydligt mer än bara en mjukvaruinstallation (Davenport, 1998). Magnusson och 
Olsson (2008) skriver:

“I och med att verksamheten undersöker vilka behov som föreligger på verksamhets- och systemnivå sker 
dessa undersökningar genom att man undersöker framtida användares uppfattningar och förväntningar.” 
(Magnusson & Olsson, 2008)

Som det framgår av citatet ovan är uppfattningar och förväntningar något som bör undersö-
kas i samband med implementationsprocessen. Samtidigt är uppfattningar och förväntningar 
två beståndsdelar inom !era modeller som undersöker just acceptans av teknologi (Davis, 
1989; Burton-Jones & Hubona, 2005). Därför behandlar följande avsnitt användaracceptans 
mer ingående. 

2 . 2  A N V Ä N D A R A C C E P T A N S

Användaracceptansen är det som i slutändan påverkar i vilken utsträckning som ett system an-
vänds (Amoako-Gyampah, 2005; Sharp et al., 2007). Därför har det under åren tillkommit !e-
ra modeller vars syfte är att undersöka användaracceptansen.

En av de första stegen mot dagens teori kring användaracceptans togs redan 1975 när Theory 
of Reasoned Action (härefter: TRA) utvecklades av Fishbein och Ajzen (1975). Teorin här-
stammar från socialpsykologi och föreslår att en persons agerande beror på personens attityd 
till ett visst beteendemönster och subjektiva normer. Förenklat kan sägas att: en individs atti-
tyd tillsammans med individens tro om vad andra kommer att anse om det som ska genomfö-
ras formar individens vilja till handling (Ajzen & Fishbein, 1980). TRA är välbeprövat och har 
utvärderats i många olika sammanhang, till exempel bloddonation (Bagozzi, 1981), kondo-
manvändning (Baker, Morrison, Carter & Verdon, 1996) beteendemönster vid röstning 
(Granberg & Holmberg, 1990), träningsbeteende (Maddux, 1993; Yordy & Lant, 1993) samt 
bilbältesanvädning (Thuen & Rise, 1994), för att nämna några. 

TRA har många vitt skilda användningsområden, vilket visas ovan. Så småningom har teorin 
utvecklats vidare för att kunna appliceras mer speci$kt på informationssystem. Detta har gett 
uppkomst till två teorier.

Theory of Planned Behavior (här efter: TPB) har vidareutvecklat TRA för att kunna förutsäga 
användarbeteende i !era sammanhang och kan, enligt Mathieson (1991) appliceras på infor-
mationssystem. TPB är komplext att använda och kräver först en pilotstudie för att identi$era 
det relevanta resultatet, grupper som ska undersökas och kontrollvariabler i var och en av de 
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kontexten som teorin ska användas inom. I gengäld får forskarna tillbaka mer speci$k infor-
mation om användaruppfattningen. Dock konstaerar Mathieson, Peacock och Chin (2001) att 
“TPB is not speci#c to IS usage but instead aims to predict a wide range of behaviours”. Vidare forstät-
ter de:

“In summary, while TPB includes more e!ects that may be important in some sittuations, TAM is easier to 
apply when predicting IS usage.”  Mathieson, et al. (2001, s. 88)

I det sista citatet nämner Mathieson, et al. (2001) en annan teoretisk modell, nämligen 
Technology Acceptance Model (härefter: TAM).  TAM har utvecklats från TRA och är mer 
speci$kt inriktad mot att undersöka användaracceptansen av informationssystem. Amoako-
Gyampah och Salam (2004) håller med och menar att TAM är en av de mest empiriskt be-
prövade modellerna för att beskriva acceptansen av informationssystem. TAM lanserades av 
Davis (1989) och har lagt grunden för ett !ertal andra modeller (se: Venkatesh, Morris, Davis 
& Davis, 2003; Carlsson, Hyvönnen, Repo & Walden, 2005; McFarland & Hamilton, 2006; 
Bueno & Salmeron, 2008). De olika modi$kationerna av TAM är konstruerade för och an-
vänds inom !era kvantitativa studier, då de består av betydligt !er variabler än ursprungsmo-
dellen. Ett exempel är UTAUT (Venkatesh, et al., 2003) som är baserat på åtta olika modeller 
för acceptans, bland dem TAM. UTAUT kännetecknas av hög komplexitet och många under-
sökningsvariabler, vilket har gjort modellen till ett populärt verktyg inom kvantitativa studier 
av området. 

2 . 2 . 1  T E C H N O L O G Y  A C C E P T A N C E  M O D E L  # T A M $

TAM är en model som syftar till att förklara vilka faktorer som acceptansen av informations-
system beror på (Laitenberger & Dreyer, 1998). Modellen försöker med andra ord förklara ett 
speci$kt användarbeteende. Amoako-Gyampah och Salam (2004) menar på att huvudsyftet 
med TAM är att tillhandahålla en basis för att spåra verkan av externa faktorer på användarens 
interna föreställningar, attityder och intentioner. Skillnaden mellan TAM och föregångaren 
TRA är enligt Mathieson et al. (2001) att den förstnämnda är speci$kt inriktad mot undersök-
ning av acceptans av informationssystem. 

Modellen föreslår att när ett nytt system presenteras för användare, $nns det huvudsakligen två 
faktorer som kommer att påverka hur och när användarna kommer att använda det nya sy-
stemet, nämligen:

• Percived Usefulness (vår översättning: uppfattad nytta) – graden till vilken en person 
tror att användning av ett visst system kommer att förstärka hans eller hennes ar-
betsprestationer (Davis, 1989).
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• Percived Ease of Use (vår översättning: uppfattad lättanvändhet) –"graden till vilken en 
person tror att användningen av ett visst system kommer att vara fritt från besvär och 
ansträning (Davis, 1989). 

TAM beskriver alltså hur uppfattad nytta och uppfattad lättanvändhet påverkar det faktiska 
användandet (Burton%Jones & Hubona, 2005; Carlsson, et al., 2005). Illustrationen nedan ($gur 
B) är en egen översättning och gra$sk tolkning av Davis (1989). 

Figur B. TAM enligt Davis (1989). Den uppfattade nyttan tillsammans med den uppfattade lättan-
vändheten påverkar hur och när systemet i slutändan används. 

Modellen kan förklaras som bestående av tre steg. De horisontella och diagonala pilarna som 
är riktade åt höger i $gur B representerar stegen, medan här i texten kommer de utmärkas 
genom kursivt typsnitt. Den uppfattade nyttan och den uppfattade lättanvändheten bildar till-
sammans användarens avsikter till beteende som driver individen till att antingen använda 
produkten eller låta bli (Davis, 1989; Burton-Jones & Hubona, 2002). Avsikterna leder i sin tur 
till den faktiska användningen vilket enligt modellen tolkas som acceptans (Davis, 1989).

Dessutom menar Davis (1989) att det sker en påverkan från den uppfattade lättanvändheten 
till den uppfattade nyttan. Detta kan exempli$eras genom att föreställa sig ett system där an-
vändaren känner att systemet skulle göra nytta, men är väldigt svår att använda och därmed 
sänks nyttan, jämfört med ett system som är enkelt att använda och höjer nyttan som använ-
daren upplever. Detta illustreras i $gur B med den vertikala pilen. 

Flera forskare har genom empiriska studier påvisat och fastställt att relationen mellan den 
uppfattade nyttan och den uppfattade lättanvändheten så som Davis (1989) föreslår den exi-
sterar (Adams, Nelson & Todd, 1992; Davis, 1989; Hendrickson, Massey & Cronan, 1993; Se-
gars & Grover, 1993; Subramanian, 1994; Szajna, 1994). Resultatet av den omfattande forsk-
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ningen har bekräftat validiteten i Davis (1989) modell och bidragit till att den idag betraktas 
som ett av de viktigaste inom området.

2 . 3  A N V Ä N D A R I N V O L V E R I N G

Som det förklaras i kapitel 2.2 och som undersökningar genomförda med hjälp av TAM har 
visat, är det vedertaget att system som inte $nner acceptans hos användarna sällan blir en vär-
defull tillgång för företaget. För att öka möjligheten för systemet att accepteras har involvering 
av användare under implementationsprocessen blivit en vanlig åtgärd (Ottersten & Balic, 
2004).

Magnusson och Olsson (2008) påpekar att när undersökningar görs på användarnas uppfatt-
ningar och förväntningar inleds användarinvolvering i implementationsprocessen. Då går an-
vändarna från att vara passiva till re!ekterande och påverkande aktörer. Användarinvolvering 
kan gå till genom att det, vid design och implementering av ett a#ärssystem, formas ett balan-
serat och/eller tvärfunktionellt team. Detta team består av både externa konsulter och interna 
användare (Holland, Light & Gibson, 1999; Shanks, Parr, Hu, Corbitt, Thanasankit & Seddon , 
2000; Sumner, 2005).

Sharp et al. (2007) skriver att det är viktigt att involvera användare för att uppnå en fram-
gångsrik design, med fokus på användarens önskemål. Enligt Baumgarten (2006) och Zaccaro, 
Rittman och Marks (2001) behöver användarna åta sig de målen som de$neras av företaget 
för att kunna ha rätt inställning och bli motiverade till det som förändringen för med sig.

För att få en tydligare uppfattning av vilka följder användarinvolvering för med sig har vi valt 
att dela upp för- och nackdelar för sig. 

2 . 3 . 1  F Ö R D E L A R  M E D  A N V Ä N D A R I N V O L V E R I N G

Kawalek och Woodharper (2002) menar på att användarinvolvering är en kritisk faktor som 
påverkar kvalitén av ett a#ärssystem eftersom de framtida användarna har samma informa-
tionsbas att utgå ifrån. En annan positiv aspekt är att konsulter får bättre förståelse för de be-
hov som användarna har när användarna själva är på plats redan under implementationspro-
cessen (Kawalek & Woodharper, 2002; Sharp, et al. 2007). 

Magnusson och Olsson (2008) menar på att användarinvolvering i ett tidigt skede är ett bra 
sätt att kvalitetssäkra systemet på. Detta illustreras i $gur C.
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Figur C: Egen illustration av hur den tidiga användarinvolveringen kan påverka kvalitén av system, 
enligt Magnusson & Olsson (2008). 

Figur C illustrerar hur den tidiga involveringen ger möjlighet till feedback i ett tidigt skede 
som då gör att bristerna i systemet kan uppmärksammas. Detta leder till att dessa brister kan 
korrigeras i ett tidigare skede och därmed till kvalitetssäkring av systemet. Enligt Kujala 
(2003) möjliggör den tidiga involvering att kostnaden för implementering sjunker. Även 
Magnusson och Olsson (2008) håller med om att detta kan leda till minskade kostnader efter-
som användarna hjälper till att identi$era dem väsentliga delarna från deras synpunkt och kan 
därmed minska storleken och komplexiteten på systemet. 

En annan fördel som användarinvolvering för med sig är att användaracceptansen för systemet 
ökar så snart användarna har lättare för att acceptera något som de själva varit med och skapat 
(Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002; Amoako-Gyampah, 2005; Sharp et al.,2007). Även ti-
diga studier (Dickson & Simmons, 1970; Powers & Dickson, 1973) visar på att användarinvol-
vering är viktigt för att systemet ska accepteras av användarna. Dessutom ger användarinvolve-
ring en tidig förståelse för systemets funktioner och möjligheter. I och med detta kommer 
förståelsen för hur arbetssituationen påverkas att öka (Sharp et al., 2007). Även Magnusson och 
Olsson (2008) har liknande syn och menar att den kompetensen som uppkommer från det 
tidiga användandet ger möjlighet till att sätta systemet i drift i ett tidigare skede. Fitzgerald, 
Russo och Stolterman (2002) går så långt som att påstå att användarinvolveringen är ett av 
huvudmålen under implementeringsprocessen.

Slutligen menar Zaccaro, et al. (2001) på att gemensamma mål under ett teamarbete ökar för-
ståelsen för det som ska göras. Detta innebär att driftsättningen av ett a#ärssystem underlättas 
när gemensamma mål $nns att tillgå (Magnusson & Olsson, 2008). 

2 . 3 . 2  N A C K D E L A R  M E D  A N V Ä N D A R I N V O L V E R I N G
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Användarinvolvering innebär inte alltid en garanterad succé under implementeringen. Det 
kan bero på !era faktorer. Dels kan det bero på om de som involveras väljs ut av ledningen 
eller av användarna själva. Dels kan det bero på skäl till varför användarna involveras, det vill 
säga om skälen är verkliga eller för symboliska (Howcraft & Wilson, 2003). Verkliga skäl – som 
att en användare kommer dra nytta av involveringen i sitt framtida arbete – är att föredra, och 
ökar chanserna till en framgångsrik implementering. 

Något som är viktigt att ta hänsyn till är om användarnas kunskap kring de tekniska aspekter-
na är tillräckliga för att nyttjas i utvecklingen av systemet. En användare som får delta i imp-
lementationsprocessen skapar en del förväntningar beträ#ande hur systemet kommer agera 
eller se ut, och om dessa förväntningar inte uppfylls kan det påverka en användare negativt 
(Magnusson & Olsson, 2008).

En av nackdelarna med användarinvolvering är att det $nns risk för misslyckande på grund av 
en övertro på användarens tekniska kompetens samt deras förmåga att beskriva vad de gör 
(Ottersten & Berndtsson, 2002). Misslyckande vid användarinvolveringen kan ofta bero på en 
hög inlärningströskel för det nya systemet samt hängivenheten till det gamla systemet (ibid.). 
Det $nns även risker med att användarinvolveringen blir alltför omfattande. Detta kan leda till 
för höga kostnader som ett resultat av den tiden och insatsen som krävs från anställdas sida 
(Rosenbaum, Rohn & Humburg, 2000; Kujala, 2003; Ottersten & Balic, 2004). Om allt för 
många individer är involverade ökar även risken för att kon!ikter uppstår. Det kan dra ut på 
den dyrbara tiden och kräva insats från konsultens sida att medla till en lösning för samarbetet 
användarna emellan (Ottersten & Balic, 2004).

Ett annat problem som kan uppstå när användarna involveras i implementationsprocessen och 
måste samarbeta med konsulterna är skillnaden i förståelse för tekniken och yrkesspråket. 
Konsulterna kan tala på ett sätt som användarna inte helt förstår - och vice versa - vilket kan 
resultera i “vi och dem” (Skok & Legge, 2001). 

Ytterligare problem kan vara tyst kunskap hos användarna. Med tyst kunskap menas sådan 
som en individ med lätthet kan utföra men ha desto svårare att förklara hur det går till (Yukl, 
2006).  Problemet uppstår när användarna har svårt att förmedla den tysta kunskapen till kon-
sulten som då i sin tur inte kan implementera funktionerna optimalt (Kujala, 2003). 

Slutligen menar Amoako-Gyampah (2005) att motståndet för förändring kan märkas som 
brist på acceptans för det nya systemet. 
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3 Metod

3 . 1  F O R S K N I N G S A N S A T S

Holme och Solvang (1997) skriver att val av metod underlättar vid problemlösning då det bi-
drar till att uppnå ny kunskap och en förklaring av problemet. De två vanligaste undersök-
ningsmetoderna är kvantitativ och kvalitativ metod.  

Kvantitativ metod används för att generalisera eller $nna ett genomsnitt. Empirin utgörs av en 
liten mängd data, som samlas in från ett stort antal undersökningsenheter, i syfte att uppnå ett 
bredare perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Eliasson (2006) skriver att informationsinsam-
lingen är strukturerad och sker i form av enkäter eller intervjuer med fasta svarsalternativ. 
Holme & Solvang (1997) summerar med att påstår att den kvantitativa metoden används för 
att försöka fastställa en kvantitet, ett antal eller någon annan mängd som går att mäta (ibid.).

Kvalitativ metod används för att tränga in på djupet när det inte är viktigt att kunna generali-
sera utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang (Eliasson, 2006). Den kvalitativa me-
toden passar bäst när det gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse och som inte 
uppenbarar sig på en gång, utan efter en längre tid. Kvalitativa metoder är anpassningsbara ef-
tersom de går att anpassa efter situationen och undersökningens utveckling, samt gör det 
möjligt att samla in så mycket material som behövs för att få svar på undersökningens frågor. 
Datainsamlingen inom den kvalitativa metoden sker genom öppna intervjuer (individuellt 
eller i grupp), observationer och dokumentundersökningar (Jacobsen, 2002). 

Denna studies syftet har varit att “redogöra för hur acceptansen påverkas av användarinvolveringen, 
samt vad den påverkas av.”. Studien strävar alltså efter att komma åt sammanhang som kräver 
förståelse och som inte uppenbarar sig på en gång. För att uppnå studiens syfte samt besvara 
frågan krävs med andra ord en metod som går in på djupet och försöker fånga in användarnas 
förståelse. För att undersöka just individers förståelse används lämpligen den kvalitativa meto-
den (Jacobsen, 2002; Eliasson, 2006). Samtidigt, ett argument som talar emot användningen av 
den kvantitativa metoden är det i denna studie inte $nns något behov att generalisera svaren 
eller $nna ett genomsnitt. Därför anses den kvantitativa metoden vara mindre lämpad för att 
genomföra studien.

I fortsättningen av kapitlet följer en detaljerad genomgång av de stegen som togs för att ge-
nomföra undersökningen och analysera resultaten. Avslutningsvis presenteras metodkritik. Vi 
börjar dock med att redogöra för vår egenskapade modell som ligger till grunden för utform-
ningen av både undersökningen och analysen. 
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3 . 2  V Å R  M O D E L L

Den teoretiska modellen som används för att genomföra undersökningen i denna studie är en 
egenutvecklad modell. Vår modell kombinerar den teoretiska kunskapasbasen som $nns om 
att användarinvolvering leder till ökad acceptans av systemet (Dickson & Simmons, 1970; 
Powers & Dickson, 1973; Amoako-Gyampah, 2005; Magnusson & Olsson, 2008; Sharp et al., 
2007) och kopplar på Davis (1989) TAM-modell som används för att förklara hur acceptansen 
skapas. Anledningen till att just TAM väljs som utgångspunkt för analysmodellen är att den 
enligt Mathieson (1991) samt Amoako-Gyampah och Salam (2004) är enklare att applicera på 
en diversi$erad kontext än TPB, och har därmed en empirisk fördel. Dessutom är modellen 
speci$kt utformad för att undersöka acceptansen av ny teknologi (Davis, 1989; Mathieson et 
al., 2001; Amoako-Gyampah & Salam, 2004). 

För att förtydliga hur vår modell blev till redovisas nedan tre $gurer. De två första visar be-
ståndsdelarna av vår modell var för sig, och den tredje $guren visar resultatet av kombinatio-
nen av de två, det vill säga den egenskapade modellen.

Figur D1 redovisar det som forskningen inom området kommit fram till gällande användarin-
volveringens påverkan på användaracceptans, nämligen att användarinvolveringen under imp-
lementationen leder till ökad användaracceptans under den faktiska användningen av systemet 
(Dickson & Simmons, 1970; Powers & Dickson, 1973; Amoako-Gyampah, 2005; Magnusson 
& Olsson, 2008; Sharp et al., 2007). 

Figur D1: Användarinvolveringens påverkan på användaracceptans.

Figur D2 nedan är en gra$sk tolkning av TAM (Davis, 1989) som förklarar hur acceptans av 
system skapas. Texten i $guren är fritt översatt. 

Kapitel 3 - Metod

Wodzynski & Prskalo# 12



Figur D2: Fri översättning av TAM-modellen enligt Davis (1989).

Vår modell som används för undersökningen är som sagt en kombination av det som presen-
teras i $gurerna ovan. Genom att tillämpa TAM ($gur D2) på teorin kring användarinvolve-
ringen påverkan på användaracceptans ($gur D1) har vår modell blivit till.  Modellen redovi-
sar hur användarinvolveringen påverkar dels hur användarna uppfattar nyttan med att använda 
systemet, och dels hur användarna uppfattar svårighetsgraden vid användningen (alltså den 
uppfattade lättanvändheten). Vår egenskapade tillämpning av TAM på teorin om användarin-
volvering redovisas i $gur D3.

Figur D3: Egenskapad modell som är en kombination av modellerna i #gur D1 och D2. 

Modellen i $gur D3 är alltså den enskilt viktigaste $guren i denna studie. Det är bland annat 
utifrån den som operationalisering sker, och det är med dess hjälp som resultatet analyseras. 
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3 . 3  I N S A M L I N G  A V  S E K U N D Ä R D A T A

Eriksson och Wiedershem-Paul (1997) skriver att det inom forskning $nns två slags data: 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som forskarna själva samlar in empiriskt. Se-
kundärdata är tidigare dokumenterad information, som kommer från teorier av andra forska-
re. Enligt Eriksson och Weidersheim-Paul (1997) är det lämpligt att börja en studie genom att 
använda sekundärdata.

Sekundärdata för denna studie har samlats in genom sökningar i artikeldatabaser, främst 
Google Scholar. Sökorden som användes var: TAM, TAM acceptance, acceptance in ERP, evalua-

te acceptance, TAM+ERP, TAM+affärssystem. På Google Scholar $nns en funktion som anger 
antalet andra arbeten som har citerat en viss artikel. Under urvalet av artiklar har de mest cite-
rade artiklarna prioriterats, då dessa kan ha störst trovärdighet. 

Jacobsen (2002) skriver att problemet med sekundärdata kan vara att den som samlat in den 
tidigare, kan ha haft ett annat ändamål med sin studie än vad den nuvarande studien har. Det 
innebär att en forskare kan ha begränsningar i vad denne kan få ut av sekundärdata, eftersom 
variabler, värden och enheter inte alltid överensstämmer helt med den nya studiens behov. 
Därför kan det uppstå enligt Jacobsen (2002) en bristande överensstämmelse mellan den in-
formation som kan användas och vad den kan användas till.

Jacobsen (2002) skriver även att sekundärdata ofta är manipulerad för den ursprunglige fors-
karens behov, och att rådata som ursprungligen har samlats in presenteras oftast i en transfor-
merad form. Insamlingen av sekundärdata ger inte samma kontroll av tillförlitlighet som ges 
vid insamling av primärdata. Anledningen till detta kan vara att kännedomen kring hur data 
har samlats är liten, och att det inte alltid nämns vilka mätinstrument och insamlingsmetoder 
som har använts och vem som registrerat informationen. 

Till sist menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att förstå hur trovärdig en sekundärkälla är. 
Detta kan delvis bedömas genom att kontrollera var sekundärdata kommer ifrån och var den 
har publicerats, samt om den har använts i andra sammanhang. Detta är något som har under 
insamling av sekundärdata för denna studie tagits i beaktande på två sätt: dels har huvudsakli-
gen artiklar publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter, av författare som tidigare har en 
god historik av publikationer bakom sig använts; och dels har det tagits hänsyn till hur många 
andra publikationer och studier som har använt sig av den speci$ka källan i fråga. Det sist-
nämnda är något som kunde utföras tack vare Google Scholars verktyg.
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3 . 4  I N S A M L I N G  A V  P R I M Ä R D A T A

Inom den kvalitativa ansatsen är öppna individuella intervjuer troligen den vanligaste datain-
samlingsmetoden (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar på att denna typ av intervju lämpar 
sig bäst när bland annat relativt få enheter undersöks, och forskaren är intresserad av hur olika 
individer tolkar, uppfattar och lägger mening i ett speciellt fenomen eller situation. Detta 
stämmer in på studiens syfte (som är: ”Att redogöra för hur acceptansen påverkas av användarinvol-
veringen, samt vad den påverkas av.”) och därför kan en öppen individuell intervju anses vara en 
lämplig datainsamlingsform. Enligt Kvale (1997) karaktäriseras de öppna individuella inter-
vjuerna av att samtalet som förs liknar en vanlig dialog. Vidare skriver Jacobsen (2002) att det 
$nns !era grader av öppenhet i intervjuer av denna typ. Skalan sträcker sig från helt sluten till 
helt öppen intervju, med fem nivåer däremellan. Vanligtvis ska forskaren undvika att använda 
de extrema värdena på skalan (helt sluten eller helt öppen) och istället sträva åt en mindre fast 
struktur. I denna studie har den fjärde nivån av öppenhet hos Jacobsen (2002) använts. Denna 
nivå karaktäriseras av att en intervjuguide med tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar 
utformas (ibid.). Syftet med intervjuguiden är att få en översikt över vilka ämnen som ska be-
röras under intervjun. Denna ska inte vara styrande och innehålla ledande frågor eller fasta 
svarsalternativ. Istället ska det vara en översiktlig guide över ämnen (teman) som ska behandlas 
och endast ge stöd åt intervjuns förlopp.

3 . 4 . 1  K R I T E R I E R  F Ö R  U R V A L  A V  R E S P O N D E N T E R

Vårt urval av respondenter bygger ett tillvägagångssättet som enligt Svenning (2003) är myck-
et vanligt för kvalitativa studier, nämligen selektivt urval. Individen som skulle intervjuas be-
hövde uppfylla följande kriterier: 

• Har arbetat på företaget innan implementationen av det nya systemet påbörjades
• Har fått en roll tilldelad i implementationsprocessen och därmed varit involverad i den
• Arbetade fortfarande med det implementerade systemet när intervjun ägde rum

För att få en bred syn på användarinvolveringen behövde vi ta oss an området från så många 
perspektiv som möjligt. Därför intervjuade vi fyra medarbetare på företaget som uppfyllde 
kriterierna. En av de intervjuade personerna var den som $ck i uppgift att leda implementa-
tionsarbetet.

Det fanns två anledningar till att kriterier för urval av respondenter såg ut som det gjorde.  
Dels var vi ute efter att få en så bred översikt som möjligt och därför behövde vi respondenter 
som varit med under hela processen. Den andra anledningen var att vi ville att respondenter-
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na under intervjutillfället skulle kunna re!ektera över hur involveringen har påverkat den fak-
tiska användningen, och därför behövde de känna till den faktiska användningen i dagsläget. 

3 . 4 . 2  F Ö R I N T E R V J U

För att försäkra oss om att de valda respondenterna i synnerhet och företaget i allmänhet är 
relevanta för vår studie bestämde vi oss för att genomföra en förintervju. Nedan presenteras 
hur denna utformades och genomfördes. 

3 . 4 . 2 . 1  U T F O R M N I N G  A V  F Ö R I N T E R V J U N

Vi tog kontakt med en lokal a#ärssystemleverantör i Halmstad och bad om tips på tre företag 
som nyligen har implementerat a#ärssystem. Vi bad vår kontaktperson om att endast tipsa om 
sådana företag som uppfyllde vissa kriterier. Dessa kriterier var:

• att företaget har påbörjat implementationsprocessen av a#ärssystemet under de senaste 
två åren

• att implementationsprocessen har avslutats och systemet används i daglig verksamhet 
idag

• att företaget involverade anställda i implementationsprocessen
• att företaget var verksamt i Halmstad med omnejd

Vi $ck tillbaka förslag på två företag som uppfyllde kriterierna och bestämde oss för att kon-
takta det större av de två företagen. Anledningen till det var förhoppningen om att ett större 
företag lättare kan ställa upp med personal och tid. 

3 . 4 . 2 . 2  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T  V I D  F Ö R I N T E R V J U N

Företagets Dormer Tools marknadschef kontaktades via telefon, och vi berättade att vi var två 
studenter som skrev en kandidatuppsats inom området a#ärssystem och att vi sökte respon-
denter för vår studie. Vi började med att försäkra oss om att företaget verkligen uppfyllde kri-
terierna i punkterna ovan genom att återigen fråga marknadschefen om det. Efter att ha fått 
positiva svar behövde vi bara försäkra oss om att de fanns anställda på företaget som uppfyllde 
våra kriterier för urval av respondenter (dessa redovisades ovan i avsnitt 3.4.1). Därför ställde 
vi de frågorna som åter$nnes i bilaga 1. Svaren vi $ck var återigen positiva och vi kunde be-
stämma tid och plats för de öppna individuella intervjuerna med företagets personal. 
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3 . 4 . 3  H U V U D I N T E R V J U

Under rubrik 3.4 introducerades öppna intervjuer enligt Jacobsen (2002). Här redovisas det 
hur intervjuguiden som låg till grunden för de öppna intervjuerna utformades genom en 
process som benämns som operationalisering. Därefter – i följande avsnitt om tillvägagångssätt 
– presenteras hur de öppna individuella intervjuerna gick till i praktiken. 

3 . 4 . 3 . 1 .  O P E R A T I O N A L I S E R I N G

Intervjuguiden (bilaga 2) som användes under huvudintervjun består av fyra teman som kan 
delas upp i två huvudgrupper. I den första gruppen ingår endast ett tema, Tema A. Frågor som 
ställdes under Tema A var övergripande, individspeci$ka frågor, så som namn, befattning, hur 
länge personen i fråga har arbetat på företaget och med a#ärssystemet. Till Tema A tillhör även 
intervjuguidens sista del, som används för att avsluta intervjun på ett naturligt sätt genom att 
fråga om respondenten vill tillägga något som ännu inte har berörts. Alltså består Tema A av 
frågor som påbörjar och avslutar intervjun. 

Den andra gruppen är teman som har utformats utifrån litteraturen som presenterades i kapi-
tel 2 och används för att uppfylla studiens syfte och kunna besvara problemformuleringen. 
Tema 1-3 har sin grund i teoriavsnitten som behandlar a#ärssystem, implementering av dem 
samt användarinvolvering. Tillvägagångssättet som används här är vanligt enligt Kvale (1997), 
som menar på att undersökning ofta formas kring ett antal begrepp som lyfts ur teorin. Den-
na process kallas för operationalisering (Jacobsen, 2002; Eliasson, 2006). Operationaliseringen 
handlar om att få ut de väsentliga teoretiska begrepp som säger något om problemformule-
ringen, och göra dem mätbara. Att ett begrepp blir mätbart innebär i forskningssammanhang 
att det blir möjligt för forskaren att genomföra studie kring ett visst begrepp (Eliasson, 2006). 

Genom studier av litteraturen som presenterades i kapitel 2 och efterföljande diskussion kun-
de tre teman härledas. Alla teman behandlar samma företeelse (användarinvolveringens påver-
kan på acceptansen), men gör det ur tre olika perspektiv. De tre perspektiven är varför?, hur? 
och vad? och används till att uppfylla studiens syfte samt kunna ge material som behövs för att 
kunna svara på frågan. Noteras bör att även om Tema 3 enskilt kan tyckas besvara studiens frå-
ga, så utformades intervjun på ett sådant sätt att även andra aspekter (Tema 1 och 2) ingick, 
för att ge en djupare förståelse. Anledningen är att acceptansen kan ha påverkats av något som 
respondenterna inte är medvetna om, och därför behöver intervjun utformas på ett sådant sätt 
så att även de djupare, omedvetna aspekterna av acceptansen täcks in. 

Nedan redovisas operationaliseringens tre teman, tillsammans med frågan som temat är ut-
format kring, förklaring till temat, exempelfrågor som ställdes inom ramarna för temat samt 
avslutningsvis litteratur som används för att införska#a teoretiska kunskaper i temat. 
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Tema 1 Implementationsprocessen hos Dormer Tools 

F R Å G A  S O M  B E S V A R A S Varför? (Varför användarinvolveringen såg ut som den gjor-
de)

F Ö R K L A R I N G Det är viktigt att veta i vilken omfattning det nya systemet 
kräver att användarna ska involveras i. Detta temat ger en 
djupare förståelse för vilka processer användarna gick ige-
nom, vilka risker som uppstod på grund av komplexiteten i 
systemet och hur dessa hanterades.

E X E M P E L F R Å G O R Vilket a#ärssystem har ni implementerat? Hur gick imple-
mentationsprocessen till?  Berätta om hur du uppfattade svå-
righetsgraden av det nya systemet?

R E F E R E N S E R Davenport (1998); Wu, Wang, Chang-Chien och Tai (2002); 
Magnusson & Olsson (1998); Sumner (2005); Skok & Legge 
(2001); Ottersten & Berndtsson (2002)

Tabell 1a: Operationaliseringens första tema

Tema 2 Användarinvolveringens utformning

F R Å G A  S O M  B E S V A R A S Hur? (Hur användarinvolveringen påverkade acceptansen)

F Ö R K L A R I N G Frågor som detta tema behandlar har att göra med hur an-
vändarna involverades, vem som bestämde hur de skulle in-
volveras och i vilken omfattning användarna involverades. 
Detta ger information om användarinvolveringen i helhet.

E X E M P E L F R Å G O R Vilka faktorer rörande användarinvolvering bör uppmärk-
sammas vid implementering av a#ärssystem? Hur utses an-
vändarna som involveras i implementationsprocessen? Vilken 
information får användarna innan systemet implementeras? 
Hur mycket tid läggs det på användarnas utbildning?  Hur 
engagerade är användarna under implementationsprocessen?

R E F E R E N S E R Amoako-Gyampah (2005); Beatty & Williams (2006); Da-
venport (1998); Dickson & Simmons (1970); Fitzgerald, 
Russo & Stolterman (2002); Holland et al. (1999); Howcraft 
& Wilson (2003); Kawalek & Woodharper (2002); Kujala 
(2003); Magnusson & Olsson (1998); Powers & Dickson 
(1973); Gable, et al. (2003); Sharp et al. (2007); Shanks et al. 
(2000); Sumner (2005); Ottersten & Balic (2004)

Tabell 1b: Operationaliseringens andra tema
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Tema 3 Användarnas erfarenhet av involveringens påverkan

F R Å G A  S O M  B E S V A R A S Vad? (Vad användarna ansåg påverkade acceptansen)

F Ö R K L A R I N G Detta temat ger förståelse för vad som bidrog till att använ-
darna accepterade systemet. Här ges inblick i vad involve-
ringen har betytt för användarna och hur de känner för det i 
relation med systemet. 

E X E M P E L F R Å G O R Vilken betydelse har det för dig att involveras i implementa-
tionsprocessen? Vilken betydelse har det för användningen av 
systemet att användarna involverats i implementationsproces-
sen? Hur förändras användarnas färdigheter efter en involve-
ring? Har ni upplevt något slags motstånd?

R E F E R E N S E R Amoako-Gyampah (2005); Davenport (1998); Sharp et al. 
(2007); Davis (1989); Burton-Jones & Hubona (2002); Mag-
nusson & Olsson (2008)

Tabell 1c: Operationaliseringens tredje tema

De tre teman som presenteras ovan är relaterade till den egenskapade modellen så som visas i 
$gur E. Tema 1 och 2 som utformats kring frågorna varför? respektive hur? har resulterat i in-
formation som används för att skapa en djupare förståelse av användarinvolveringen genom 
att studera tillvägagångssättet hos Dormer Tools. Tema 3 som utformats kring frågan vad? gav 
en inblick i vad det var som ledde till beteendet som påverkade acceptansen av systemet. 

Figur E: Temans relation till den egenskapade modellen från #gur D3.
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3 . 4 . 3 . 2  T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T  V I D  H U V U D I N T E R V J U N

Vi började med att komma i kontakt med och enskilt intervjua den personen som hade an-
svaret under implementationsprocessen – det vill säga användaren som var utsedd till projekt-
ledare. Därigenom $ck vi dels bakgrundinformation såsom när användarna egentligen blev 
involverade i processen och hur det gick till. Dessutom $ck vi kunskap om vad tanken med 
användarinvolveringen var från ledningens sida och vad deras roll var.

Därefter intervjuades de tre övriga användarna som varit involverade och haft roller under 
implementationsprocessen. Under intervjuerna som spelades in använde vi oss av den inter-
vjuguiden som presenteras i bilaga 2. 

Efter avslutade intervjuer transkriberades materialet under de två efterkommande dagarna 
och behandlades vidare på det sättet som framgår av beskrivningen i avsnittet kring analysme-
tod.

3 . 5  A N A L Y S M E T O D

Kvale (1997) redovisar för fem olika analysmetoder som kan användas vid analys av data i 
kvalitativa studier: meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, me-
ningstolkning samt den så kallade ad hoc-metoden, som har använts i denna studie. Det som 
kännetecknar ad hoc-metoden och är anledningen till att metoden valdes som analysmetod i 
denna studie är att den möjliggör användning av !era olika tekniker och angreppssätt för att 
skapa meningsfulla tolkningar av resultatet (Kvale, 1997). Tillvägagångssättet som tillämpades 
under analysen av denna studie redovisas nedan.

Kvale (1997) poängterar att en analys av data påbörjas redan under datainsamlingsstadiet – i 
denna studies fall under intervjutillfället. Vi har medvetet försökt att ta hänsyn till det genom 
att undvika att ställa frågor på ett sätt som hade kunnat uppfattas som ledande. Samtidigt var 
vi medvetna om att vår förförståelse påverkar sättet på vilket vi uppfattar respondentens svar. 
Detta har försökts neutrailseras på två sätt: dels skedde transkriberingen i par – vilket enligt 
Kvale (1997) kan vara en bra teknik och ge bättre helhetsbild än om renskrivningen hade 
skett enskilt –"och dels genomfördes transkriberingen direkt efter varje intervjutillfälle då vi 
ansåg att detta skulle göra det lättare att minnas detaljer. 

Meningskoncentrering genomfördes på det transkriberade materialet för att kortfattat ut-
trycka respondenternas åsikter. Meningskoncentrering innebär att respondenternas ofta långa 
uttalanden pressas ihop och formuleras om på ett mer koncist sätt, genom att till exempel för-
kortningar och talspråk omformuleras eller reduceras (Kvale, 1997). Det väsentliga av det som 
har sagts formuleras om till några få ord, utan att innebörden går förlorad. Därefter arbetade vi 
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med meningskategorisering för att strukturera svar i en logisk följd utifrån de olika teman. Vi 
tillämpade färgkodning av den meningskategoriserade texten, där varje färg $ck motsvara ett 
tema. 

3 . 6  M E T O D K R I T I K

I den här studien har en deduktiv ansats valts, och utgångspunkten för undersökningen har 
varit relevanta teorier som har presenterats i kapitel 2. Genom att välja ett deduktivt an-
greppssätt har arbetet förankrats teoretiskt (Kvale, 1997). Om studien istället hade gjorts uti-
från en induktiv ansats, skulle undersökningen ha ägt rum innan någon förankring i be$ntliga 
teorier skett. Orsaken till att vi inte väljer att arbeta med induktiv ansats är att vi inte ska for-
mulera nya teorier i vår studie. I den induktiva ansatsen går forskaren ut och samlar in rele-
vant information inom ett ämnesområde för att sedan strukturera den insamlade datan och 
därifrån formulera nya teorier (Jacobsen, 2002).

Det kan låta som en stor nackdel att under sekundärdatainsamlingen huvudsakligen begränsa 
sig till en sökmotor, nämligen Google Scholar. Anledningen till att sökningen mestadels sked-
de med hjälp av denna sökmotor, är att vi vid upprepade tillfällen lyckades hitta det vi sökte 
efter i Google Scholar, som inte gick att hitta – eller komma åt i fulltext – från andra data-
basmotorer. Nackdelen med verktyget är dock att långt ifrån alla texter som hittas är veten-
skapligt granskade. Detta var vi medvetna om och försökte neutralisera de negativa e#ekterna 
som detta kan få på kvalitén av sekundärdata på två vis: dels sökte vi efter speci$ka artiklar 
(som hade använts i relaterad litteratur), och dels tittade vi på hur många andra författare som 
har citerat en viss artikel, och därefter valt de oftast citerade. 

Vi vill understryka att vi är väl medvetna om att urval av respondenter har med störst sanno-
likhet påverkat resultat av studien. Detta är vanligt förekommande i kvalitativa studier där ett 
begränsat antal enheter undersöks, men är samtidigt inget som hindrar att studien genomförs 
eftersom vi söker varje enskild aspekt som tros ha påverkat acceptansen och behöver inte ge-
neralisera eller $nna något genomsnitt. Vi vill poängtera att det är mycket svårt att tala om ett 
representativt urval när antalet respondenter är så litet, men samtidigt menar Jacobsen (2002) 
att det ofta är svårt att uppnå ett representativt urval vid kvalitativa studier, och får medhåll av 
Backman (1998). Detta har visat sig vara fallet här, då vi tror att ett betydligt större antal 
respondenter än fyra hade behövts för att kvalitativa studier av denna typ skulle kunna utgå 
ifrån ett representativt urval. 

Själva tillvägagångssättet vid genomförande av intervju har !era punkter som kan kritiseras. 
Främst tror vi att tiden som har gått sedan implementeringen påbörjades och till när interjun 
ägde rum har satt sina spår i de svaren vi $ck in. Det mänskliga minnet förändras med tiden 
vilket Ebbinghaus (1885) presenterade i form av den så kallade glömskekurvan. En annan as-
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pekt av samma företeelse är att respondenternas minne kring hur det gamla systemet var och 
fungerade i det vardagliga arbetet har säkerligen påverkats av tiden också. Därför är tiden en 
aspekt som påverkar resultatet tvetydigt: dels respondenternas uppfattning av implementa-
tionsprocessen och dels minnet av tiden innan implementationen. 

En annan aspekt som kan ha påverkat är respondenternas vilja att svara på frågorna på ett är-
ligt och fullständigt sätt. Vi har försökt förebygga respontenternas eventuella rädsla genom att 
erbjuda anonymitet och försäkra dem om att inget av det som sägs kommer kunna återspåras 
till den enskilda individen.

Något som starkt har påverkar slutsatserna är valet av analysmetod. Vi är medvetna om att 
analysen hade kunnat genomföras på andra sätt. De risker vi ser med vår analysmetod är hu-
vudsakligen att de olika nyanserna i svaren kan försvinna när meningskoncentrering genom-
förs. Detta har vi försökt undvika genom att meningskoncentrering skedde för varje respon-
dent för sig, och sattes ihop först när svaren var koncentrerade. 

Slutligen har vi tankar kring vårt sätt att presentera resultatet på. Svenning (2003) menar på 
att det $nns nackdelar med att använda sig av citat i resultatdelen, där den största är att det 
$nns en risk att alltför många och långa citat lägger över analysen på läsaren. Därför har vi va-
rit försiktiga med användning av citat, och de förekommer där vi vill belysa ett påstående yt-
terligare eller stärka trovärdigheten. 

3 . 7  S A M M A N F A T T N I N G  A V  M E T O D E N

Som det presenterades i kapitlet, är denna studie upplagd på följande sätt: Inledningsvis samla-
des sekundärdata in och de nödvändiga teoretiska kunskaperna anska#ades. Teorin avgränsa-
des genom att vi – efter att ha studerat området ingående – valde de väsentliga delarna som 
hade störst relevans för vår studies fråga och syfte. Detta gjorde att den teoretiska basen rikta-
des speci$kt in mot vår studie och utgjorde en grund för operationaliseringen av de begrepp 
kring vilka studien utformades. De teoretiska ramarna för studien presenterades i kapitel två 
och inkluderar:

• Bakgrund kring a#ärssystem samt implementationen av dessa
• Hur acceptansen av ett system kan uppnås och vad som påverkar den
• Studier som visar på att användarinvolveringen påverkar acceptansen

Detta har lett oss in till att undersöka vad som påverkar acceptansen samt hur och varför den 
påverkas (och inte om den påverkas, eftersom det redan är etablerat – se avsnitt 2.3.1). För att 
genomföra undersökningen behövde teman för intervju formuleras. Intervjuteman formule-
rades med utgångspunkt i de delarna av användarinvolveringen som enligt teorin leder till 
användaracceptans. TAM används som en grund: Det är med utgångspunkt i uppfattad nytta 
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och uppfattad lättanvändhet som teman för intervjuguiden utformades. På så sätt används 
TAM dels för att undersöka acceptansen och dels för att operationalisera de begrepp som en-
ligt teorin leder till acceptansen. 
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4 Resultat och analys

4 . 1  P R E S E T A T I O N  A V  F Ö R E T A G E T

Dormer Tools, idag en del av Sandviken AB, är verksamt inom tillverkning avskärande verktyg 
för industrin. Företaget har fem produktionsenheter utspridda världen över, varav en $nns i 
Halmstad. Dormer Tools har 200 anställda i Halmstad där 150 personer arbetar med tillverk-
ningen och 50 är tjänstemän. 

Företaget har länge, i över 15 år, använt a#ärssystemet Movex med !era egna tillägg för att 
stödja a#ärsprocesserna, men år 2007 bestämdes det att företagen inom Sandviken AB skulle 
använda det egenutvecklade a#ärssystemet SOPIC (förkortning av: Sandvik Order Processing 
and Inventory Control). 

I dagsläget är det en grupp om cirka tio tjänstemän som om dagligen arbetar med SOPIC. 
Samtliga av dem var aktivt involverade i implementationsprocessen, och det är från denna 
grupp som respondenterna för vår intervju valdes ut. 

Det bör noteras att systemet Movex används fortfarande inom vissa delar av verksamheten, 
och det $nns anställda som inte arbetar i SOPIC utan i Movex. Denna studien fokuserar en-
dast på de anställda som arbetar med Movex, då det är dessa personer som var delaktiga i imp-
lementationsprocessen år 2007. Nedan presenteras respondenterna och deras roll under imp-
lementationsprocessen mer ingående.

4 . 2  I N T R O D U K T I O N  A V  R E S P O N T E N D E R

Respondent 1 (Respondent 1) arbetar med marknadsföring och är kundservicechef på Dor-
mer Tools. Respondent 1 var – tillsammans med man från Dormer Tools som i studien kallas 
Ledare 2 – den som hade ledarrollen och fungerade som en handläggare under implementa-
tionsprocessen. Innan hon var kundservicechef arbetade Respondent 1 som VD-sekreterare på 
olika företag och som marknadsassistent på Dormer Tools. 

Respondent 2 (Respondent 2) arbetar på kundtjänstavdelningen och är säljare. Till hans upp-
gifter hör att svara i telefon och ta emot order, samt ge kunder service och teknisk informa-
tion.
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Respondent 3 (Respondent 3) är programmerare och använder systemet dagligen. I hennes 
uppgifter ingår att dagligen kontrollera a#ärssystemet, svara på frågor kring det, samt testa och 
implementera nya versioner av systemet.

Respondent 4 (Respondent 4) är verksam inom kundtjänstavdelningen, med huvudsakligt 
ansvar för Finland. Hennes arbetsuppgifter går ut på att svara i telefon och ta emot order, samt 
ge kunder service och teknisk information på $nska. 

4 . 3  R E S U L T A T  A V  I N T E R V J U E R N A

Nedan presenteras resultaten som kom fram under intervjuerna. För att underlätta för läsaren 
att se helheten – det vill säga kopplingen mellan respondenterna svar och teorin – presenteras 
analysen löpande i resultatdelen.

4 . 3 . 1  I M P L E M E N T A T I O N S P R O C E S S E N  H O S  D O R M E R  T O O L S

Inledningsvis framgick det att respondenterna endast hade fått ytterst grundläggande infor-
mation kring systemet innan implementationen påbörjades. Respondent 2 berättar att de $ck 
allmänt veta att det nya systemet hette SOPIC och var Sandvikens egenutvecklad lösning som 
härstammar från 1970-talet. Samtliga respondenter $ck även reda på att det nya systemet skul-
le framför allt förbättra det gamla Movexsystemet. Samtidigt är Movex kvar inom företaget 
där det stödjer de $nansiella processerna på Dormer Tools. Idag, två år efter implementering-
en avslutades, körs alltså två system – SOPIC och Movex –"parallellt med varandra, men skö-
ter olika delar av verksamheten. 

Beatty och Williams (2006) skriver att många företag lockas genom löften om förbättringar 
till att implementera nya a#ärssystem. Detta stämmer in på resultatet från svaren som samtliga 
respondenter har gett, då de menar på att bland det första de $ck veta om a#ärssystemet hur 
bra det var och hur mycket som skulle förbättras av att det implementerades.

SOPIC, standardsystemet från Sandviken tillhör de$nitivt de äldre systemet som fortfarande 
används idag. Genom årens lopp har företaget inom Sandvikgruppen skickat med jämna mel-
lanrum in förslag på förbättringar till SOPIC-avdelnignen, vilket enligt Respondent 3 kan 
vara en bidragande orsak till att systemet idag kan verka oerhört komplext vid en första an-
blick. För att ett förslag ska tas med behöver så gott som alla företagen inom koncernen kun-
na dra nytta av förändringen, vilket gör att långt ifrån alla förslagen förverkligas.  

Systemets komplexitet är enligt Wu, et al. (2002) inget ovanligt – de menar på att a#ärssystem 
ofta är just stora och komplexa samlingar av mjukvara. Samtidigt är SOPIC ett standardsystem 
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– precis som Davenport (1998) skriver att de brukar vara – där användarna under implemen-
teringen inte har möjlighet att bestämma så mycket om systemets utformning. Istället kan 
implementeringen huvudsakligen handla om utbildning och övning, vilket Respondent 4, 
Respondent 3 och Respondent 2 bekräftar. Något annorlunda bild har de två användarna 
som hade ledarrollerna – Respondent 1 och Ledare 2 – då de två var med i ett mycket tidiga-
re skede, innan den faktiska implementationen påbörjades.

Sumner (2005) menar på att implementation av ett a#ärssystem innebär stora omvändningar 
inom organisationen, där den största förändringen är anpassning av a#ärsprocesser. Enligt Da-
venport (1998) havererar många projekt på grund av att företag misslyckas med att anpassa 
a#ärsprocesserna. Samtliga respondenter håller med om att i Dormer Tools fall behövdes inga 
förändringar av a#ärsprocesser. Den enskilt största förändringen var enligt Respondent 2 att 
de som arbetade inom ett visst område (som försäljning) $ck ägna mer tid under utbildningen 
på just den saken. 

Användarna behövde lära sig nya funktioner, och det fanns en risk att de skulle misslyckas 
med det inledningsvis, vilket enligt Respondent 3 resulterade ofta i “skitsnack” som jämförde 
det nya och gamla systemet. Respondent 1 försökte förklara att det låg i allas bästa att lära sig, 
och att det var “viktigt att acceptera det nya systemet som det är”. Risken som Respondent 3 ser i 
att användarna misslyckas med att lära sig nya funktioner och istället lägger krafterna på att 
smutskasta systemet bekräftas av Ottersten och Berndtsson (2002) som menar på att det är 
vanligt att användarinvolveringen misslyckas just i det skedet, på grund av en för hög inlär-
ningströskel samt hängivenhet till det gamla systemet. Hängivenheten till det gamla systemet 
Movex samt en inledningsvis hög inlärningströskel har lett till att smutskastning av det nya 
systemet förekom även en viss tid efter att implementationen avslutats, menar Respondent 1. 
Dock har ingen av respondenterna uttryckt att detta har havererat implementationsprocessen 
på något sätt, vilket det skulle kunna göra enligt Ottersten och Berndtsson (2002). 

Det $nns ett fall där risken med hängivenhet till gamla systemet inte kan uppstå, nämligen när 
användarna inte har ett tidigare system att jämföra med. Så var fallet med Respondent 2, som 
inte hade arbetat med det tidigare Movexsystemet vid tidpunkten för implementeringen av 
SOPIC. Han har visserligen sagt att tempot har varit högt och att det ibland har varit svårt, 
men det har inte hindrat honom från att lära sig att använda systemet. Därför kände Respon-
dent 2 lite distans till smutskastningen av det nya systemet, men berättar att han förstod att det 
kan vara svårt att gå ifrån något som de andra har varit vana att arbeta med i över femton år.
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4 . 3 . 2  A N V Ä N D A R I N V O L V E R I N G E N S  U T F O R M N I N G

När själva användarinvolveringen påbörjades blev alla framtida användare – en grupp om tio 
personer – engagerade i implementationsteamet. Deltagare i utbildningsgruppen – det vill 
säga dagens användare av systemet –"har alla olika funktioner inom Dormer Tools: Respon-
dent 1 är kundservicechef, Respondent 3 arbetar med systemet och underhåller de tekniska 
aspekterna av det medan Respondent 2 och Respondent 4 arbetar på marknadsföringsavdel-
ningen. Respondent 2 tilläger att utöver det gemensamma teamarbetet $ck många anställda 
även utbildning i det som var speci$kt för just deras arbetsuppgifter. Därför $ck exempelvis 
Respondent 2 betydligt djupare genomgång på marknadsförings- och försäljningsdelarna än 
Respondent 3, som å andra sidan $ck bekanta sig med att hantera uppdateringar och modi$-
era systemet. 

Just att varje deltagare i implementationsteamet var med av verkliga skäl – för att förberedas 
inför de framtida arbetsuppgifterna – kan enligt Howcraft och Wilson (2003) öka chanserna 
för en framgångsrik implementering. Motsatsen, menar Howcraft och Wilson (2003) hade 
varit att representanter väljs ur den framtida användarskaran och att de är med främst av sym-
boliska skäl. Detta kan minska chanserna för en framtida acceptans av systemet från dess slu-
tanvändare.

En konsult från Sverige samt två så kallade SOPIC-experter från England (alla tre anställda 
inom Sandvikgruppen) var med på plats och hjälpte Dormer Tools att implementera syste-
met. Alla de tio personerna som skulle arbeta med systemet var involverade i implementa-
tionsprocessen och bildade ett team. 

Respondent 1 och Ledare 2 var två anställda på Dormer Tools som hade tydliga ledarroller, 
vilket enligt Respondent 1 skapade en trygghet hos användarna därför att de två hade förkun-
skaper och kunde svara på användarnas frågor. Dessa förkunskaperna berodde på att Respon-
dent 1 och Ledare 2 påbörjade sin utbildning redan ett halvår innan implementationen sattes 
igång och de övriga användarna involverades. Respondent 4 berättar att varken Respondent 1 
eller Ledare 2 hade tidigare arbetat i Movex.

Respondent 1 tillsammans med Ledare 2 hade en viktig uppgift under implementationspro-
cessen, nämligen att “köra lite intern marknadsföring av systemet”, som hon uttrycker det. Efter-
som de två hade varit inblandade redan ett halvår tidigare i utbildning av olika slag, var de 
viktiga förmedlare av kunskap till de övriga användarna. Respondent 1 tror själv att det är 
viktigt och väsentligt att “man i sådana projekt kör lite marknadsföring med folk på den egna avdel-
ningen”. Vidare tror hon att det var viktigt för användarna, då de kunde fråga inte bara de ex-
terna konsulterna under själva implementeringsfasen, utan även henne och Ledare 2, internt 
på företaget och efter att konsulterna har åkt. 

Respondent 1 och Ledare 2s “interna marknadsföring” kan ha påverkat användarna därför att 
det ökade användarnas uppfattning om att systemet är nyttigt att bruka. Enligt Davis (1989) 
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samt Burton-Jones och Hubona (2002) är den uppfattade nyttan något som tillsammans med 
den uppfattad lättanvändheten leder till att ett system accepteras. 

Respondent 1 och Ledare 2s “interna marknadsföring” kan tyda på att de två hade tidigare än 
andra accepterat systemet, och använt sin ledarroll till att ge användarna en uppfattning om att 
systemet är nyttigt och lätt att bruka. En möjlig förklaring till Respondent 1 och Ledare 2s 
agerande $nns hos Magnusson och Olsson (2008) som skriver att om en användares förvänt-
ningar som skapas under implementationen inte uppfylls, kan det få negativ inverkan på an-
vändarens upplevelse av systemet i framtiden. 

Zaccaro, et al. (2001) menar på att gemensamma mål under ett teamarbete ökar förståelse för 
vad som ska göras. Detta är något som underlättar driftsättningen av ett a#ärssystem (Magnus-
son & Olsson, 2008). Respondent 1 lyfter fram att det gemensamma målet för alla användare 
var att “göra involveringen så bra som möjligt”. För att skapa ännu mer teamkänsla var Respon-
dent 1 engagerad inte bara på kvällarna, när implementationsarbetet ägde rum, utan även tidi-
gare på dagen. Respondent 3 berättar att de förekom under implementationsprocessen att 
“gruppen beställde in mat för att äta tillsammans, känna gemenskap och skapa gruppkänsla”. Viljan att 
tillsammans sträva framåt kan ses som den gemensamma faktorn som enligt Zaccaro et al. 
(2001) ökar förståelsen i ett team. Den ökade förståelsen för ett gemensamt mål är i sin tur 
något som underlättar driftsättningen, enligt Magnusson och Olsson (2008).

Enligt Holland, et al. (1999), Schanks, et al. (2000) och Sumner (2005) kan användarinvolve-
ringen gå till genom att ett team bestående av externa konsulter och interna användare for-
mas. Dormer Tools är kan ses som ett typexempel, då implementationsteamet bestod dels av 
externa konsulter, och dels av användare inom företaget. Två användare – Respondent 1 och 
Ledare 2 – hade även fått en ledarroll och involverades i ett tidigare skede. Kawalek och 
Woodharper (2002) samt Sharp, et al (2007) menar på att detta kan få positiva konsekvenser 
då de externa konsulterna får förståelse för vilka behov som användarna har ju tidigare dessa 
involveras.

Användarna hade under hela implementationsprocessen stöd från externa konsulter som var 
med på plats, och kunde även kontaktas efter att implementationen avslutats via telefon eller 
email. I och med all hjälp kunde användarna avklara olika svårigheter som uppkom. Detta kan 
ha lett till en högre uppfattad lättanvändhet, som Davis (1989) skriver om, eftersom svårighe-
terna undanröjdes ganska fort tack vare stöd från högre utbildade. Användarnas utbildning 
kunde fortsätta, utan att resultera i komplikationer eller irritationer kring systemet. Det är be-
visat av !era forskare (Adams, Nelson & Todd, 1992; Davis, et al., 1989; Hendrickson, Massey 
& Cronan, 1993; Segars & Grover, 1993; Subramanian, 1994; Szajna, 1994) att det $nns en 
relation mellan den uppfattade lättanvändheten och den uppfattade nyttan. Denna relation 
kan innebära att användarna på Dormer Tools kunde uppfatta det nya systemet som nyttigt 
tack vare att de upplevde det som lätt att använda, eller åtminstone att lära sig.

Enligt samtliga respondenter var alla väldigt engagerade i projektet: Respondent 1 säger att 
“användarna var mycket engagerade och det var ju för deras egna bästa då de skulle jobba med det sena-
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re”, Respondent 3 lyfter fram att “det var ingen som klagade” och Respondent 2 uttrycker att 
det var “full engagemang och det kändes mycket positivt”. Detta kan ställas i relation till en av ris-
kerna som Sumner (2005) tar upp, nämligen bristande engagemang från användarnas sida. 
Denna risk verkar ha varit minimal i Dormer Tools fall, då samtliga respondenter upplevde att 
engagemanget varit stort.

Komplexiteten i a#ärssystemet bekräftas av samtliga och i !era fall framkommer som något 
negativt för implementationsprocessen. Respondent 2 tycker att det var “full rulle” hela tiden 
och det gjorde det svårt att “kolla runt lite och tänka efter på vad man egentligen höll på med”, sä-
ger han. Även Respondent 1 ser negativa konsekvenser av komplexiteten i systemet och hän-
visar till att “vissa saker tog betydligt längre tid att lära ut än andra”. Samtidigt tycker Respondent 
3 att det ibland var svårt att få SOPIC-experterna att förstå vad problemet var i just Dormer 
Tools verksamhet. Bekräftelse för Respondent 3:s uttalande åter$nnes i litteraturen, då Skok 
och Legge (2001) lyfter menar på att det ofta kan uppstå skillnader i förståelse för teknik och 
yrkesspråk mellan de involverade användarna och de externa konsulterna. Detta kan i sin tur 
resultera i en känsla av vi-och-dem, en attityd som tydligt bekräftas i Respondent 3:s uttalan-
de.

Respondent 3 berättar även att det vidtogs klara åtgärder för att hantera komplexiteten, ge-
nom att nödvändiga manualer delades ut samt att de involverade hade tillgång till externa ex-
perters kunskap. Samtliga respondenter menar på att det var en trygghet att veta att det fanns 
personer  tillhands som kände till området väl. Respondent 1 tillägger att de externa konsul-
terna var för henne en viktig resurs, då de kunde besvara frågorna allteftersom de uppstod. 
Hon säger att “information är väldigt viktigt, vet man saker och ting så behöver man inte anta”. 

Ett annat sätt på vilken komplexiteten hanterades är enligt Respondent 1 möjligheten att tes-
ta och arbeta med systemet innan det sattes igång, och på så sätt bekanta sig med funktioner-
na. Respondent 3 bekräftar det genom att berätta att “man måste jobba med det för att kom-
ma in i det”. Även Respondent 2 anser att det var viktigt att testa och gav honom väldigt 
mycket, även om han tror att implementeringen hade gynnats av att mer tid hade lagts på 
den. 

4 . 3 . 3  A N V Ä N D A R N A S  E R F A R E N H E T  A V  I N V O L V E R I N G E N S  P Å%
V E R K A N

Utöver själva inlärningsbiten, som enligt samtliga respondenter är det viktigaste i implementa-
tionen, vill Respondent 1 lyfta fram en annan aspekt av den tekniska utbildningen, nämligen 
kommunikationen. Enligt henne är “kommunikationen viktigt för att undanröja framtida problem”. 
Respondent 1 exempli$erar genom att påminna oss om att de $ck in många förslag på för-
bättringar redan under implementationsprocessen.
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Respondent 2 inser att som användare kan man inte förvänta sig att få med alla förslagen man 
har in i det nya systemet, även om han tycker att “man bör ha med funktioner som förenklar arbe-
tet så mycket som möjligt”. Amaoko-Gyampah (2005) samt Sharp et al. (2007) ser bidrag från 
användarna som något önskvärt: användaracceptansen påstås öka när användarna själva har va-
rit med och bidragit till systemet. Viljan att bidra kommer tydligt fram i Respondent 2:s utta-
lande ovan. Dock är det långt ifrån alla förslag från användarna som kommer med i nya ver-
sioner av SOPIC, berättar Respondent 3 och Respondent 1. Anledningen är att det måste gö-
ras avvägningar mellan vad som är väsentligt för samtliga företagen inom Sandviken AB som 
arbetar med SOPIC och vad som kan brukas av endast ett fåtal. De förslagen som har en be-
gränsad kapacitet till en bred användning inom koncernen tas inte med.

För samtliga respondenter var utbildningen det viktigaste under processen, även om de anser 
sig ha fått ut olika mycket av det. Exempel på skilda meningar är att Respondent 1 berättar att 
“har man varit med i hela processen, fått ställa frågor och fått svar på vissa farhågor så är det enklare när 
man kör igång” och berättar att den svenska konsulten var till stor hjälp. Samtidigt menar 
Respondent 2 att han hade velat få ut mer, då det var komplexa saker han behövde lära sig; 
och Respondent 3 berättar att för hennes del var det endast de två engelska SOPIC-exper-
terna relevanta, då den tredje konsulten från Sverige inte hade så mycket väsentlig kunskap för 
hennes del. 

Enligt Sumner (2002) är otillräcklig utbildning av användare en risk som kan leda till miss-
lyckade implementationsprojekt. Eftersom respondenterna säger sig ha fått ut olika mycket av 
utbildningen, kan det $nnas de som har inte lyckats uppnå den kunskap som de eftersträvar 
för att obehindrat kunna använda systemet. Detta är något som inte uppmärksammades under 
implementationen. Istället har användarna fått lära sig använda systemet allteftersom de arbe-
tade med det, som Respondent 1 och Respondent 2 berättar.

Ottersten och Berndtsson (2002) skriver att det är en risk att ha en övertro på användarnas 
kunskap. Detta bekräftas av respondenten Respondent 3, som förklarar hur viktigt det var för 
henne att ha tillgång till bra support, bra funktioner och ett lätthanterligt system för att hon 
ska kunna acceptera det. Skok och Legge (2001) lägger vikt på en förståelig kommunikation 
mellan externa konsulter och användare, och i Respondent 3:s uttalande åter$nnes koppling 
till de aspekterna av implementationsprocessen.

Samtliga respondenter anser att involveringen har gett dem insikt i systemet redan innan det 
skulle användas, och menar på att denna möjlighet har med all säkerhet påverkat deras upple-
velse av systemet positivt. Respondenterna menar på att särskild vikt måste läggas på teoretisk 
utbildning kombinerad med demonstrationer av det faktiska systemet. Detta exempli$eras av 
Respondent 1 när hon berättar om det praktiska tillvägagångssättet:

“Vi satt på kvällarna och gick igenom systemet. […] Vi bytte alla #ler och gav folk en bunt order var att 
manuellt föra in i SOPIC.”

Dessutom ser respondenterna mycket positivt på möjligheten att kunna testa systemet innan 
det “togs ut på djupt vatten”, som Respondent 2 uttrycker sig. Utan att få använda systemet vo-
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re det meningslöst att få en mängd information kring det, menar Respondent 2. Respondent 
1 berättar att:

“[…]man bör involvera användarna så mycket som möjligt det bara går för då blir den här go-liven inte så 
himla stor eller svår. Har man varit med i processen hela tiden och fått ställa frågor och fått svar på vissa 
farhågor så är det enklare när man kör igång.”

Alltså kan en relation ses mellan Davenport (1998) som lyfter fram att implementering av ett 
a#ärssystem innefattar betydligt mer än en mjukvaruinstallation, och agerandet på Dormer 
Tools. Samtliga respondenter understryker att förutom mjukvaruinstallationen behövs även 
teoretisk utbildning kombinerat med demonstrationer och tester för att implementationen ska 
lyckas.

I överlag ser respondenterna involveringen som något väldigt betydelsefullt. Respondent 1 
menar på att den var viktig och nödvändig för att lära sig och förstå systemet. Involveringen 
ses av henne som en inbjudan till att påverka och förbättra verksamheten, och Respondent 2 
tillägger att den ger en sorts trygghet inför de framtida arbetsuppgifterna.

Trots att respondenterna ser på involveringen som något klart positivt lyfter de även fram ne-
gativa aspekter av denna. Främst var komplexiteten i det nya systemet och det svårhanterliga 
gränssnittet två problem som tog tid att överkomma. Ur ett tidsperspektiv tror respondenterna 
att de blir bättre i efterhand, allt eftersom de på riktigt börjar arbeta med systemet. Respon-
dent 3 tror att tiden är en viktig faktor i sammanhanget, då den påverkar användarna och de-
ras tankar, känslor och åsikter om systemet.

Utifrån det empiriska materialet kan det konstateras att Dormer Tools har gjort mycket för att 
öka möjligheten att få systemet accepterat, då användarna involveras så snart beslut tas om att 
SOPIC ska implementeras. Enligt Dickson och Simmons (1970), Powers och Dickson (1973) 
samt nyare studier av Ottersten och Balic (2004) är involveringen en vanligt åtgärd som an-
vänds för att öka acceptansen av det nya systemet. Dessutom tillägger Magnusson och Olsson 
(2008) att involvering i ett tidigt skede är ett bra sätt att kvalitetssäkra systemet.

Amoako-Gyampah (2005) skriver att förändring kan i början skapa motstånd från användar-
nas sida. Respondent 2 berättar dock att användarna på Dormer Tools var i princip tvungna 
att acceptera systemet, eftersom de skulle jobba med det. Å andra sidan berättar både Respon-
dent 3 och Respondent 1 att det inledningsvis var något negativ inställning från användarnas 
sida, vilket kan relateras till motståndet som Amoako-Gyampah (2005) skriver om. Respon-
dent 3 tillägger dock att det blev bättre med tiden, då användarna blev vana vid de nya funk-
tionerna och glömde så småningom det gamla systemet. Även Respondent 2 berättade hur 
han blev allt bättre med tiden och att han än idag kan lära sig något, som e#ekt av systemets 
höga utbud av funktioner. Han tillägger att detta gör det hela lite mer intressant för honom 
personligen, vilket är ett tecken på intresse och ny$kenhet som är två faktorer som ökar möj-
ligheterna för systemet att accepteras. Respondent 2 avslutar med att konstatera att acceptan-
sen uppkommer ganska snart när vanan sätter sig, och tillägger:“att acceptera systemet är ett mås-
te, för vi ska ju jobba med det!”.
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Implementationsprocessen uppfattades av användarna som innehållsrik; till den graden att 
Respondent 2 ansåg att det ibland hölls ett högt tempo och det var mycket att hålla reda på. 
Magnusson och Olsson (2008) anser att det är viktigt att ta hänsyn till användarnas tekniska 
kunskap då denna påverkar upplevelsen av involveringen. En involverad användare skapar för-
väntningar på systemet och om dessa inte uppfylls kan det ha negativa e#ekter på implemen-
tationsprocessen och slutligen acceptansen. Alltså kan Respondent 2:s svårigheter att förstå 
vissa delar av utbildningen samt involveringens höga tempo ha satt negativa spår i hans upp-
fattning av systemet. Samtidigt kan det konstateras att Respondent 1:s och Respondent 4:s 
upplevelse – att de uppskattade förekomsten av externa experter som svarade på deras frågor 
– kan ha ökat de tvås tekniska kunskap och därmed förståelse positivt. Det lär ha yttrat sig i 
uppfyllda förväntningar på möjligheterna som systemet förde med sig, eftersom de visste vad 
de kunde förvänta sig av systemet.  Som Davis (1989) samt Burton-Jones och Hubona (2005) 
menar är uppfattningar och förväntningar viktiga för den framtida acceptansen av ett system. 
Respondent 1 konstaterar att involveringen har en stor betydelse för implementationsproces-
sen då:

“Det förenklar användningen av systemet och underlättar mycket för dem som ska jobba med det […]. 
Dessutom kan man påverka systemet med förändringsförslag.”

Respondent 1 tror att involvering är bra för användare, och att de ska få så mycket informa-
tion som möjligt. Hon menar på att ju mer användarna vet, desto lättare blir det att undanröja 
motstånd, eftersom motståndet ofta kan ha sin grund i brist på kunskap. Hon konstaterar även 
att “med bred kunskap har man lättare att utföra vissa handlingar”. Detta kan bero på att ökad för-
ståelse för funktioner ger en inblick på hur arbetssituationen kommer att se ut enligt Sharp, et 
al. (2007). Det betyder att om en användare uppfattar funktionerna som lätthanterliga under 
implementationsprocessen så ökar chanserna att systemet blir lätthanterligt även under det 
framtida arbetet.

För Respondent 3 är kunskapen en viktig anledning för att trivas med systemet; hon menar 
på att:

“Man måste förstå vad man gör och det får inte vara alltför krångligt om man ska acceptera ett system. Det 
är viktigt att system har bra funktioner och mycket support. Lätthanterligt ska det vara.”

Även Respondent 1 tror att acceptansen har sin grund i kunskap. Hon ser det som en trygg-
het att veta vad systemet kan göra, och hur hon ska gå tillväga för att få det att göra det hon 
vill. Detta ger henne en säkerhet och trygghet som hon själv ser som tecken på acceptans.

Slutligen anser Respondent 3 att acceptansen blir till lite av sig själv. Hon förklarar: 

“När det är nytt är det alltid negativt från användarnas sida. Men efter ett tag glömmer man det gamla 
eftersom man blir van med funktionerna. Efter en viss tid accepteras systemet som det är.”
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5 Diskussion

Respondenterna påstår upprepade gånger att de inledningsvis hade endast fått ytterst grund-
läggande information om systemet. Detta kan skapa väldigt olika förväntningar tror vi, bero-
ende på hur informationen presenteras och vad den egentligen består av. Vi ser även en risk i 
att alltför avskalad information ökar risken för att respondenterna själva försöker fylla infor-
mationsluckan som uppstår genom att skapa egna förväntningar – förväntningar som kanske 
inte kan uppnås av systemet och som aldrig var tänkta att täckas in. Därför kan det ha en stor 
betydelse för respondenternas uppfattning att de får så fullständig information som möjligt 
från början och därmed avstår från att själva skapa sig något som i värsta fall kan visa sig vara 
falska förhoppningar. 

Förslag 1: Projekt där ledarna är medvetna om att den första informationen som användarna får om a!ärs-
systemet påverkar användarnas uppfattning i stor utsträckning, och nyttjar denna kunskap till att ge an-
vändarna en realistisk bild av systemet, har större chans att lyckas med implementeringen.

Samtliga respondenter håller med om att det dagliga arbetet inte förändrades så mycket under 
implementationen, då a#ärsprocesserna inte behövde anpassas för det nya systemet. Detta kan 
ha både positiva och negativa e#ekter. Någon som inte trivts med sitt tidigare arbete kan ha 
blivit missnöjd, då denne kan ha haft förhoppningar att det nya systemet skulle förändra den-
nes arbete, öka variationen och därmed möjligtvis leda till en ny, mer trivsam arbetssituation. 
På samma sätt kan den som trivdes med arbetet tidigare ha blivit positivt överraskad att det 
nya systemet inte förändrade arbetssituationen. Detta ökar chanser för att individen ska se för-
ändringen som en bra sådan.

Hängivenhet till det gamla systemet samt en hög inlärningströskel identi$eras i litteraturen 
som två faktorer som kan leda till misslyckade implementationsprojekt. Respondenterna hål-
ler med om att det inledningsvis var mycket att lära sig och i !era fall har det känts svårt, vil-
ket talar för att det kunde äventyra implementationen. Dessutom hade respondenterna ingen-
ting att säga till om när det gällde om systemet skulle införas då detta hade beslutats av över-
ordnade i Sandvikgruppen. Ändå uttalar sig respondenterna idag, två år efter implementatio-
nen, att de trivs med systemet och att det stödjer deras arbete. Alltså kan det konstateras att 
användarna har – någon gång under den gångna tiden – satt företagets mål framför sina egna. 
Vi tror att tiden kan vara en viktig faktor, och det är möjligt att om studien hade ägt rum bara 
någon månad efter implementation, kan resultatet ha blivit annorlunda. Därav uppkom föl-
jande förslag: 

Förslag 2: Acceptansen av ett system verkar öka proportionellt med tiden som har gått sedan implementa-
tionen. 
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Vi kan se negativa aspekter med den interna marknadsföringen som individerna med ledar-
rollen hade. Ett exempel är att individerna med ledarrollen kan ha en övertro på användarnas 
tekniska kunskap och förmåga att hinna med inlärningen, därför att allting känns lite enklare 
för dem eftersom de påbörjade utbildningen innan övriga användare. Ett annat exempel är att 
vanliga användare kan få den felaktiga uppfattningen om att det krävs lika mycket tid som de 
ledande användarna har ägnat åt utbildning för att kunna lära sig systemet. Eftersom övriga 
användare påbörjade sin utbildning senare kan de känna att de hamnade efter och kom inte 
ikapp förrän när de arbetat med systemet under en längre tid – något som användarna med 
ledarroller redan har fått göra. Vidare kan de ledande användarnas pedagogiska förmåga ifråga-
sättas: bara att de har utbildats under längre tid medför inte automatiskt att de kommer kunna 
nå ut med kunskapen på ett framgångsrikt sätt till övriga medlemmar i implementationstea-
met. 

Samtidigt kan positiv feedback från en ledande användares sida uppmuntra och höja motiva-
tionen. En annan fördel, som bekräftas av respondenterna, är att de känner att det $nns någon 
som har mer kunskap och kan hjälpa till, även när de externa konsulterna har lämnat företa-
get. 

Förlag 3: Som en ledare i ett implementationsprojekt bör man lägga vikt på att uppmuntra och motivera 
användarna, samtidigt som man bör akta sig för att skapa orealistiska förväntningar och påstå sig kunna 
lösa problem som ligger utanför deras kunskapsområde. 

En av de ledande användarna lyfte fram att det gemensamma målet för teamet var att göra 
implementeringen så bra som möjligt. Detta upprepades dagligen av teamledarna och tyder 
på att de involverade användarna var alltså medvetna om att de tillsammans strävar åt ett ge-
mensamt mål. 

Förslag 4: I ett team där medlemmarna ställer tydliga krav på varandra och har ett gemensamt mål som 
alla är medvetna om och tror sig kunna nå, ökar motivationen och underlättar teamet att nå det målet.

Respondenterna säger upprepade gånger att de har tagit till sig målet med att göra imple-
menteringen så bra som möjligt och själva lära sig så mycket de kan under implementeringen 
– främst för sitt eget bästa, då de behöver kunna systemet innan de börjar arbeta med det. 
Detta kan ses som att användarna tog till sig de de$nierade målen, hade klart för sig vad de 
gick ut på och kunde fokusera på att nå dem. Det tror vi kan ses som början till att acceptera 
systemet, och därav uppkom följande förslag:

Förslag 5: I implementationsprojekt där de involverade användarna känner att målen som de#nieras av 
teamledningen är till för både företagets och individens bästa, ökar chanserna för att målen accepteras, vilket 
i sin tur öppnar upp vägen för en framtida acceptans. 

Kapitel 5 - Diskussion

Wodzynski & Prskalo# 34



Om kommunikationen mellan konsulter och användare är tydlig och de förstår varandra kan 
detta i sin tur öka att användare lättare förstår systemet. Ju fortare användare förstår systemet, 
desto fortare lär de sig att hantera det och kan därmed uppnå det utsatta målet som är att ar-
beta med systemet aktivt. När de börjat arbeta aktivt med systemet för det med sig vanor och 
rutiner, vilket även ökar chanserna för att uppfattat lättanvändhet och uppfattad nytta ökar. 
Förstår konsulter och användare varandra kan det leda till att systemet uppfattas som lättare att 
använda, då konsulten har kunnat nå ut med sin kunskap. Å andra sidan om kommunikatio-
nen är dåligt kan användare uppfatta systemet på ett negativt sätt genom att uppleva hinder, 
komplikationer och dylikt som konsulten inte kan hjälpa till att lösa på grund av brist på god 
kommunikation. 

Där uppkommer en diskussion om hur viktigt det är för konsulten att veta vad användaren 
redan kan, och vad den inte kan. Konsultens förståelse för användarens tekniska kunskap blir 
viktig i situationer som implementering av a#ärssystem, som är komplexa tekniska föremål. 
En jämförelse mellan två respondenter, Respondent 2 och Respondent 3 kan iakttas: 
Respondent 2 har god teknisk kunskap och har lättare att veta vad system utför. Alltså är 
Respondent 2 välförstådd med vad systemet kan göra och har rymliga förväntningar på det. 
Respondent 3 däremot saknar den kunskapen och upplever systemet som något nytt. Detta 
gör att Respondent 3 kan få orealistiska förväntningar på systemet, vilket kan öka tiden som 
krävs för att lära sig, eftersom innan den egentliga inlärningen kan börja måste användaren 
förstå vad systemet ska göra – något som Respondent 2 redan vet. Därför behöver konsulten 
veta vad användarna kan sedan tidigare för att kunna välja rätt väg som tar användaren till näs-
ta nivå. Konsulterna behöver arbeta med användarna på individnivå, speciellt i tvärfunktionella 
team där användarnas kunskapsområde varierar stort. 

Vi tror att det är viktigt att hantera de användare som känner sig missnöjda med systemet i ett 
tidigt skede för att minimera risken att missnöjet sprider sig till övriga användare och påverkar 
deras upplevelse. Allmänt kan sägas att:

Förslag 6: Missnöje och komplikationer under implementeringen kan påverka uppkomsten av acceptans. 

Flera respondenter har uttryckt att de varit mycket engagerade i implementationsprojektet 
och velat bidra till utkomsten av det. Samtidigt får vi reda på att många av förslagen inte kun-
nat tas med av olika anledningar. Detta minskar användarnas känsla av att de varit med och 
bidragit till systemet, vilket bör påverka acceptansen negativt. Vi kan dock se att användarna 
överkom denna brist utan att det $ck större negativa e#ekter på implementationsprocessen. 
Detta tror vi kan bero på att många kände att även om de inte $ck med sina förändringar, så 
fanns det en uppsjö av andra funktioner som de ännu inte visste något om och behövde lära 
sig hantera. Användarna kan alltså ha haft tillräckligt stora förhoppningar på a#ärssystemets 
förmåga att stödja deras arbetsprocesser, så att de kunde acceptera att inte få med sina egna 
förslag. 
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6 Slutsats

Vi anser att acceptansen av a#ärssystem kan uppkomma eftersom det krävs av arbetssituatio-
nen. Anställda inom företag kan ofta ställas inför valet: antingen följa sina känslor och accepte-
ra det de tycker om och förkasta sådant de inte trivs med, eller att inte tänka så mycket på si-
na egna behov och istället acceptera det som arbetssituationen kräver. Detta tror vi kan vara 
fallet till att många arbetar med något de kanske inte riktigt trivs med, och hade velat förbätt-
ra eller rent av ersätta med något annat. Ändå tvingas användarna fortsätta, på grund av deras 
arbete. Bland våra respondenter har tecken på sådant beteende kunnat ses, då de upprepade 
gånger menar på att acceptansen av a#ärssystemet är ett måste då de ska arbeta med det, samt 
att de måste lära sig systemet för sitt eget bästa eftersom det senare kommer krävas i deras 
dagliga arbete. 

Användarnas förståelse för vad som kommer krävas av dem i deras framtida arbete med syste-
met, bidrar till att öka acceptansen av både situationen som implementeringen för med sig 
och av systemet i sig. Samtidigt behöver företaget inse att det är viktigt att ha ett system som 
är accepterbart –"de räcker inte alltid att tänka på företagets bästa, då utan användarnas accep-
tans kommer inte systemet att utnyttjas fullt ut ändå. Eftersom a#ärssystem är inriktade mot 
företag är det viktigt att företaget tillsammans med användarna enar sig om att acceptera ett 
system som gynnar båda parterna och kan accepteras av dem.

För att besvara studiens fråga kan följande resonemang användas: Acceptansen av systemet be-
ror på den uppfattade lättanvändheten och den uppfattade nyttan. Den uppfattade lättanvänd-
heten påverkas av utbildningen, dess kvalité och användarens tidigare kunskap och förmåga att 
ta in ny kunskap. Den uppfattade nyttan påverkas till stor del av företagets mål och hur väl 
systemet kan uppfylla dessa. Förutsatt att den anställde användaren delar företagets mål, så på-
verkas användaren av den uppfattade nyttan indirekt. 
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Bilaga 1 - Förinterju

Dessa frågor ställdes till personen med översikt över implementationsprocessen på företaget som skulle 
studeras. Frågorna försäkrar oss om att företaget som valdes verkligen är relevant för studien.

Följande frågor ställdes:

• Har ni implementerat ett nytt alternativt uppgraderat ett gammalt a#ärssystem under 
de två åren?

• Har ni involverat systemets slutanvändare under implementationsprocessen?
• Finns det minst fyra användare som arbetade på företaget innan, under och efter imp-

lementationen och dessutom varit involverade i implementationsprocessen?
• Vad tror du att slutanvändarna tycker om systemet idag?

Bilaga 1
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Bilaga 2 – Intervjuguide

Den öppna intervjuguiden användes som stöd för tillvägagångssättet vid huvudintervjuerna. Teman ned-
an presenteras i kronologisk ordning, så som de behandlades under intervjutillfällen. Ett naturligt samtal 
ägde runt, och frågorna som presenteras är endast exempelfrågor – det exakta valet av ord och menings-
byggnaden varierade från intervju till intervju, men de huvudsakliga begreppen som behandlades förblev 
oförändrade. 

T E M A  A  – Övergripande frågor. Befattning. Arbetsuppgifter. 

T E M A 1 – Implementationsprocessen hos Dormer Tools. Övergripande fråga: varför?.Om 
systemet och implementationsprocessen. Varför det gick till som det gjorde? Medvetenhet om 
komplexitet? Risker? Hantering av risker och komplexitet. 

T E M A 2 – Användarinvolveringens utformning. Övergripande fråga: hur?. Hur involverades 
användarna? Vem styrde arbetet? Hur såg samarbetet ut? Vilken information $ck användarna 
innan involveringen påbörjades? Hur mycket tid ägnades åt involveringen? Engagemang?  

T E M A 3 – Användarnas erfarenhet av involveringens påverkan. Övergripande fråga: vad?. Vad 
har involveringen betytt? Vad har den gett? Hur har färdigheterna förändrats? Positiva och ne-
gativa aspekter? Motstånd?

T E M A A – Respodentens väg till dagens position inom företaget (dvs utbildning, etc). Något 
mer att tillägga?

Bilaga 2
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