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Sammanfattning 

Affärssystems-implementationer är kostsamma och det är i den fasen som flest misslyckanden 

sker. Motstånd från de potentiella användarna är den största anledningen till att 

implementationerna misslyckas. En sektor som är särskilt intressant är små och medelstora 

företag inom den tillverkande industrin eftersom de har begränsade resurser i form av tid, 

kompetens och pengar vilket utgör ett hinder vid införande av ett nytt system och det är 

viktigt att förstå vilka problem som kan uppkomma. Vår fråga är således: Vilka orsaker till 

användarmotstånd kan det finnas vid en implementering av ett nytt affärssystem? Vi har gjort 

en kvalitativ undersökning på tre olika företag inom ovan nämnda sektor där vi har gjort 

personliga intervjuer med användare, ledning och projektledare. Frågorna baserades på våra 

undersökningar i vetenskapliga artiklar och böcker. Vi har även gjort en teoretisk modell som 

användes som struktur till intervjuguiden. Resultatet blev att vi kom fram till följande orsaker; 

kommunikation, gränssnittskvalitet, högsta ledningens engagemang och stöd, involvering, 

underlättande åtgärder, timing, erfarenhet och personliga orsaker. Vid intervjuerna insåg vi att 

implementationerna inte hade inneburit något större motstånd i företagen. Detta gjorde att vi 

fick studera utsagor om motstånd snarare än faktiskt motstånd. 

Sökord: ERP, implementation, affärssystem, motstånd, resistance, change, management, 

SME, TAM-model, manufacturing firms, user acceptance och critical success factors. 

  



 

 

Abstract 

Enterprise Resource Planning (ERP) implementations are costly and it is in this phase that 

most failures occur. Resistance from the potential users is the main reason that 

implementations fail. A sector that is particularly interesting is the small and medium sized 

enterprises in the manufacturing industry as they have limited resources in terms of time, 

expertise and money, which creates barriers to the introduction of a new system and it is 

important to understand the problems that may arise. Our question is therefore: What are the 

causes of user resistance that might arise at an implementation of a new ERP? We have 

conducted a qualitative study of three different companies in the above sectors in which we 

have been doing personal interviews with users, management, and project managers. The 

questions were based on our research in scientific articles and books. We have also made a 

theoretical model used to structure the interview guide. The result was that we came to the 

following reasons; communications, interface quality, top management commitment and 

support, involvement, facilitation conditions, timing, experience and personal reasons. In the 

interviews, we realized that the implementations had not meant any resistance in the 

companies. This forced us to study the statements of resistance rather than actual resistance.  

Keywords: ERP, implementation, affärssystem, motstånd, resistance, change, management, 

SME, TAM-model, manufacturing firms, user acceptance and critical success factors. 
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1. Inledning 
I detta inledningskapitel kommer vi att gå igenom bakgrunden till vårt valda ämne, 

problemställningen som är kopplad till denna samt syftet med själva uppsatsen. Vi kommer 

även att gå igenom en del definitioner som är viktiga eftersom de kommer att följa med under 

hela uppsatsen.

 

1.1 Problembakgrund 

Dagens företag ska förutse, svara och reagera på de ökade kraven från marknaden, annars är 

risken stor att de tappar sin position på marknaden (Nah, Lau & Kuang, 2001). I en hård 

konkurrensmiljö är det inte bara affärsstrategi som avgör framgång, affärsstrategin påverkar 

även företagens överlevnad (Ibid.). I dagens läge är en effektiv affärsstrategi inriktad på en 

aggressiv och effektiv användning av informationsteknik (Nah et al. 2001). 

Informationssystem i allmänhet och affärssystem i synnerhet möjliggör för företag att hantera 

en effektiv användning av resurser (materiella, mänskliga, finansiella etc.) genom att 

tillhandahålla en total och integrerad lösning för organisationens 

informationsbehandlingsbehov (Ibid.). Affärssystemen erbjuder på så vis kommunikations-, 

beslutsfattnings- och kontrollmekanismer som stödjer företag att lösa de koordinations-, 

samarbets- och kontrollproblem som kan uppstå i en organisation (Grant, 2010).  

Information är fundamentalt i den operativa processen för all verksamhetsstyrning (Grant, 

2010). T.ex. var telefonen och telegrafen nödvändiga kommunikationsteknologier för företag 

förr i tiden som befann sig på flera olika platser (Ibid.). Affärssystem samlar, organiserar och 

kommunicerar finansiell information till ledningen (Ibid.). Användandet av affärssystem i 

Sverige blir vanligare för varje år. År 2010 använde 58 procent av alla företag med 50-249 

anställda ett affärssystem [1]. 53 procent av alla tillverkningsindustrier använder någon form 

av affärssystem och är därmed i topp bland alla branscher i Sverige (Ibid.). Dessutom 

spenderades 17,6 miljarder kronor på affärssystemsmjukvara av de svenska företagen under 

2010 (Ibid.). 

Affärssystem definieras som: standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd 

(Magnusson & Olsson, 2009). Det betyder att affärssystemet är standardiserat i den 

bemärkelsen att det inte anpassas efter organisationen som införskaffar det utan köps 

färdigpaketerat för att sedan implementeras (Commercial off-the-shelf) (Ibid.). 

Verksamhetsövergripande syftar till att systemet ger en översikt och kontroll över hela 

verksamhetens data. Detta kan möjliggöra rationell styrning eftersom det rent teoretiskt går att 

ha full insyn och kontroll över hela verksamheten (Ibid.). De organisationer som införskaffar 

ett affärssystem kommer att få konkurrensfördelar (Lim et al. 2005). Trots fördelarna som ett 

affärssystem erbjuder så ska ett beslut att införskaffa systemet övervägas noga. En integration 

av ett affärssystem sker i hjärtat av en organisation, vilket är en komplex process som kräver 

samordning (Ibid.). 
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Syftet med affärssystem är dels att förbättra beslutskvalitén och dels att effektivisera 

verksamhetsprocesser (Magnusson & Olsson, 2009). Beslutskvalitén kan förbättras genom att 

informationsupphämtningen sker i realtid och över hela organisationen. Information ligger 

ofta till grund för beslut och ett affärssystem ska alltså förbättra informationskvalitén (Ibid.). 

Ur verksamhetsstyrningssynpunkt är detta intressant eftersom verksamheten kan ses som ett 

komplext system av organisation, process och individer som alla måste samverka för att nå 

bästa resultat (Ibid.). För att ett beslut skall kunna fattas med optimal kvalitet måste därför 

information från hela verksamheten göras tillgänglig (Magnusson & Olsson, 2009). 

Effektivisering av verksamhetsprocesser kan uppnås genom att de processer som inte är 

värdeskapande kan identifieras och tas bort (Ibid.). Andra fördelar med ett affärssystem är 

kostnadsreduktion, produktivitetsförbättringar, kvalitetsförbättringar, bättre kundservice och 

bättre resurshantering (Laukkanen, Sarpola & Hallikainen, 2007). 

I dagsläget är affärssystemmarknaden starkt inriktad på små och medelstora företag (SME:s) 

och anledningen till det är att många företag av den storleken har förstått vikten av en effektiv 

informationshantering (Laukkanen et al. 2007). På senare tid har det kommit fram en mängd 

affärssystemsleverantörer, t.ex. Jeeves, som har inriktat sig på detta segment genom att 

erbjuda ett billigare och enklare alternativ (Ibid.). Trots att populariteten för affärssystem är så 

pass hög är det alldeles för vanligt att implementeringen misslyckas. Chen, Law och Yang 

(2009) menar att 40 procent av alla implementeringar misslyckas med att uppfylla sitt syfte 

och 74 % av projekten lyckas inte med att hålla tid och budget. Implementeringsfasen när ett 

informationssystem skall tas i bruk har också historiskt varit den mest kritiska fasen i ett 

projekt (Kim & Kankanhalli, 2009). Det är i denna fas som de mesta kostnaderna uppkommer 

gällande affärssystemet och det är även i denna fas som de flesta misslyckandena sker 

(Magnusson & Olsson, 2009).  För små och medelstora företag är det viktigt att projekten och 

implementationerna lyckas eftersom de ofta har begränsade resurser i form av tid, pengar och 

kompetens (Laukkanen et al. 2007). Även fast systemen blir allt billigare så är det ändå en 

stor investering i form av kapital. I jämförelse med de lite större företagen så står mindre 

företag inför ett relativt stort åtagande när ett system ska väljas och implementeras och 

därmed uppkommer en större risk (Ibid.). 

Potentialen för användning av ett affärssystem är särskilt stort i den tillverkande sektorn 

(Muscatello, Small & Chen, 2003). De fördelar som ett tillverkande företag kan uppnå genom 

att anamma ett affärssystem är integrering av affärsprocesser, förbättrad lagerhantering, 

kortare produktionscykler, förbättrad fakturahantering, mindre manuellt arbete och integrering 

med leverantörers och kunders system vilket förbättrar företagens Supply Chain (Ibid.) 

För att lyckas med en implementering är det fördelaktigt att ha en kultur i organisationen som 

är öppen för förändringar (Magnusson & Olsson, 2009). En organisation som inte lyckas med 

att skapa en kultur med tillräckligt hög förändringsbenägenhet kommer heller inte kunna 

anpassa sig till systemet som i hög grad är standardiserat (Ibid.). Om inte systemet matchar 

den organisationskultur som finns är risken stor att systemet avvisas, saboteras eller anpassas 

så att det matchar kulturen inom organisationen (Ke & Wei, 2008). Å andra sidan hävdar en 
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del att kulturen går att manipulera genom ledarskap och på så vis öka chanserna för att 

implementeringen skall lyckas (Ibid.).  

Vid en implementering kommer det krävas förändringar inom organisatoriska nyckeldelar 

inom företaget som t.ex. affärsprocesser, organisationsstruktur, ledningsroller och anställdas 

arbetsuppgifter (O’Brien & Marakas, 2005). När nya sätt att lösa uppgifter introduceras så 

genereras det oftast någon form av motstånd från människorna som påverkas (Ibid.).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

”User resistance to information systems implementation has been identified as a 

salient reason for the failure of new systems and hence to be understood and managed” 

                     Kim & Kankanhalli (2009, s. 567) 

Att lyckas med att införa ett nytt affärssystem kräver mer än bara tekniska åtgärder. 

Människorna som ska arbeta med det måste också acceptera förändringen, menar Thomas 

Svahn som är senior konsult på Advectas [2]. Svahn menar att även om ett projekt är en succé 

vad gäller ny teknik, tidplan och budget så kan det ändå bli ett misslyckande om inte 

arbetsprocesserna anpassas och människorna inte vill vara med.  

Vid en implementering av ett affärssystem stöter organisationen ofta på motstånd hos de 

anställda i form av t.ex. rädsla eller osäkerhet över sin nuvarande arbetssituation (Aladwani, 

2001; Kim & Kankanhalli, 2009). Enligt Jarrar, Al-Mudimigh och Zairi (2000) är motstånd 

till och med det största hindret vid en implementation av affärssystem. Ledningen bör därför 

agera proaktivt för att hantera en sådan företeelse istället för att reagera när det väl händer 

(Aladwani, 2001). Många mellanchefer ser motstånd som förändringens fiende, en fiende som 

måste överkommas om en förändring skall bli lyckad (Wadell & Sohal, 1998).  

Uppkomsten till motstånd kan bero på olika orsaker, bland annat förändring av; 

arbetsuppgifter, relationer, beslutsfattande strategier och arbetsstatus (Shang & Su, 2004). 

Kim och Kankanhalli (2009) menar att affärssystem generellt är för komplexa och detta gör 

dem svåra att använda. En förbättring av användarvänligheten torde kunna göra systemen mer 

lättanvända (Ibid.). För att hantera motståndet är det viktigt med stöd från ledningen, 

deltagande från hela organisationen, kommunikation samt utbildning av systemet för 

personalen (Kim och Kankanhalli, 2009).  

Varför är det viktigt att förstå orsakerna till att det uppkommer motstånd? Enligt Davenport 

(1998) står alla företag som ska implementera ett nytt affärssystem inför en hel del oönskade 

problem i form av kostnader och komplexitet. Men de som verkligen har problem är de som 

inte förstår de organisatoriska komplikationerna i och med implementeringen. Chefer tittar 

alldeles för mycket på de tekniska detaljerna och glömmer bort hur det påverkar 

organisationen (Ibid.). Dessutom kan motstånd användas som ett verktyg i förändringsarbetet 
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(Waddell & Sohal, 1998). Genom att förstå de olika orsakerna till motstånd kan ledningen ta 

bättre beslut vad gäller minimeringen av det mindre önskvärda beteendet. De ser vad som 

behöver förbättras eller ändras innan förändringsprojektet har kommit alltför långt (Ibid.). 

Klaus, Wingreen och Blanton (2010) menar att anledningen till företagens låga avkastning vid 

IT-investeringar beror på motstånd. Klaus et al. (2010) menar också att forskning av 

sambandet mellan projekthantering och användarmotstånd praktiskt taget inte existerar och att 

det därför är nödvändigt att undersöka motståndets natur som senare kan ligga till grund för 

forskning rörande en effektiv styrning. Laukkanen et al. (2007) menar att det finns hål i 

forskningen om affärssystems-implementationer i små och medelstora företag. Författarna 

anser att en investering av ett affärssystem är relativt kostsamma för små och medelstora 

företag (Laukkanen et al. 2007). De har inte samma resurser i form av tid, kompetens och 

pengar som de större aktörerna (Ibid.). Författarna menar att detta utgör effektiva hinder vid 

införandet av nya affärssystem och att det är viktigt att förstå vilka problem som kan 

uppkomma och hur dessa skall lösas för att inte implementationen ska misslyckas (Ibid.).   

Vi vill undersöka användarmotståndet vid implementationsprojekt i små och medelstora 

företag inom tillverkningssektorn och eftersom det finns hål att fylla hoppas vi att vi bidrar 

med något nytt.  

 

1.3 Problemformulering 

Vilka orsaker till användarmotstånd kan det finnas vid en implementering av ett nytt 

affärssystem? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka orsaker det kan finnas till motstånd hos 

användare vid en implementering av ett nytt affärssystem i små och medelstora företag inom 

tillverkningssektorn. Vi studerar utsagor om motstånd från tre olika perspektiv; användarnas, 

ledningens och projektledarens. Att vi tittar från olika perspektiv beror på att litteraturen idag 

fokuserar enbart på enskilda delar, som t.ex. konsulternas roll vid en implementering eller den 

teknologiska delen. Dessutom vill vi fånga den externa partens, förhoppningsvis, objektiva 

syn på fenomenet. Dock kommer den största fokusen att ligga på användarna. Allt detta skall 

möjliggöras genom att genomföra intervjuer på tre olika företag som har genomfört en 

implementation av ett nytt affärssystem. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har för avsikt att enbart fokusera oss på små och medelstora företag, 10-250 st. anställda, 

inom den tillverkande sektorn. Vi anser att denna kategori är intressant och något som gör att 



5 

 

vår studie särskiljer sig från andra. Vi anser att små och medelstora företag inom den 

tillverkande sektorn är intressanta därför att de har begränsade resurser och att det är viktigt 

att förstå vad som skapa problem vid en implementation av ett affärssystem.  

 

1.6 Målgrupp 

Vår studie är riktad mot dels projektledare som är de som implementerar systemen och dels 

mot ledningsgrupper som ska styra användarna mot acceptans av systemet. Vi anser att båda 

dessa grupper är huvudmottagare av studien eftersom båda berörs av motstånd, ledningen för 

att motverka motstånd inom organisationen och projektledaren för att genomföra projekt på 

ett smidigt sätt. 

 

1.7 Centrala begrepp 

Affärssystem (ERP-system): ”standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd” 

(Magnusson & Olsson, 2009, s. 9). Informationssystem som samlar hela verksamhetens data i 

en enda databas i syfte att förbättra beslutskvalitén och effektivisera verksamhetsprocesserna 

(Ibid.). 

Implementation: Processen som inleds i och med att organisationen som skall införa 

systemet har upphandlat en lösning från en leverantör och går vidare till att införa systemet i 

verksamheten. Detta innefattar processer som konfigurering av systemets processer, migrering 

av data, utveckling av gränssnitt m.m. (Magnusson & Olsson, 2009, s. 95). När det handlar 

om affärssystem är det alla aktiviteter som sker efter själva införskaffandet av systemet 

(Ibid.). 

Motstånd:”opposition of a user to change associated with a new IS implementation” (Kim & 

Kankanhalli, 2009, s. 568). På svenska: motstånd från en användare mot förändring 

förknippade med införandet av ett nytt Informationssystem. Motstånd ska ses som ett 

multidimensionellt fenomen som innehåller individers beteende gentemot en förändring, vad 

de tycker om en förändring och hur de känner inför en förändring (Erwin & Garman, 2009). 

Motstånd är mest förknippade med negativa attityder från de anställda eller med 

kontraproduktiva beteenden (Waddell & Sohal. 1998). 
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2. Teoretisk referensram 
 I detta kapitel kommer vi att gå igenom ett antal modeller och även annan relevant teori 

inom ämnesområdet motstånd. Teorierna bildar en teoretisk sammanfattning som vi sedan 

kommer att använda vid insamlingen av empiri.

 

2.1 Acceptans av ny teknologi 

Forskning kring informationssystem har ganska länge handlat om hur och varför individer tar 

till sig ny IT (Venkatesh, Morris & Davis, 2003). Forskningen har resulterat i ett antal 

teoretiska modeller som ska kunna förklara och förutse motstånd mot ett nytt system (Ibid.).   

Kim och Kankanhalli (2009) definierar motstånd mot informationssystem på flera olika sätt. 

En definition är att motstånd kan ses som ett svar på de hot som en individ associerar med det 

nya systemet. En annan definition på motstånd är motsättning från en användare mot 

förändring som är förknippat med införandet av ett nytt informationssystem (Ibid.). Dessa 

hänger samman tycker vi och det är de definitioner som vi kommer att hålla fast vid i resten 

av uppsatsen. I detta avsnitt kommer vi att gå igenom några teorier och modeller som har som 

syfte att förklara användaracceptans av ny teknologi. 

2.1.1 Modell för teknologiacceptans (TAM-modellen) 

En av de äldsta och mest använda modellerna för användaracceptans av ny teknologi, den så 

kallade TAM-modellen (Technology Acceptance Model) utvecklades av en forskare vid namn 

Fred Davis år 1986 (Boddy, Boonstra & Kennedy, 2008). Målet med TAM är att ge en 

förklaring över vilka faktorer som påverkar acceptansen av ny teknologi (Davis, Bagozzi & 

Warshaw, 1989).  Ett av huvudsyftena med TAM-modellen är att ge underlag för att spåra 

effekterna av externa faktorer på inre övertygelser, attityder och avsikter (Ibid.). Modellen 

formulerades i ett försök att uppfylla dessa mål och syften genom att identifiera ett fåtal 

fundamentala variabler som baseras på tidigare forskning (Ibid.). 

Modellen är inte bara bra för att förutse motstånd mot systemet utan även för att förklara 

varför motstånd uppkommer mot ett visst system (Davis et al. 1989).  Systemanvändandet är 

en reflektion av acceptansen från användarna menar Amaoko-Gyampah och Salam (2004). 

Modellen föreslår att användares acceptans och användande av ett informationssystem beror 

på två variabler: Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet (Boddy et al. 2008). Se figur 

2.1. 

Upplevd nytta definieras som den grad en person tror att ett visst system kan förbättra hans 

eller hennes arbetsprestation (Davis, 1989). Eftersom människor i allmänhet blir belönade 

efter deras prestation ger det ett starkt incitament till att använda systemet om nyttan förhöjer 

prestationen (Ibid.) Upplevd användarvänlighet definieras som den grad en person tror att 

användandet av systemet skulle minska arbetsansträngningen hos honom eller henne (Davis, 

1989). Ett system som upplevs vara lättare att använda väljs oftare än ett system som är mer 

komplext och svårare att använda (Ibid.). Amaoko-Gyampah och Salam (2004) menar att en 
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bättre förståelse över hur de externa variablerna som påverkar den upplevda nyttan och 

användarvänligheten som i sin tur påverkar användandet av systemet är viktigt för 

utformningen av densamma.  

Davis forskning visar att relationen mellan upplevd nytta och faktiskt användande är större än 

relationen mellan upplevd användarvänlighet och användande. Med andra ord, användare är 

mer mottagliga för ett system som de tror kan vara användbart för deras arbetsuppgift än för 

ett system som är enkelt att använda (Boddy, Boonstra & Kennedy, 2008). Dessutom visar 

resultaten att upplevd användarvänlighet är en beroende variabel till upplevd nytta snarare än 

en parallell (Davis, 1989). Se figur nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 TAM-modellen. Omarbetad från Davis et al. (1989, s. 985). 

 

2.1.1.1 Externa faktorer 

Amaoko-Gyampah och Salam (2004) menar att en bättre förståelse över hur de externa 

variablerna som påverkar den upplevda nyttan och användarvänligheten som i sin tur påverkar 

användandet av systemet är viktigt för utformningen av densamma.  

2.1.1.2 Upplevd användarvänlighet 

Venkatesh och Davis (1996) menar att tidigare datorkunskap, eller självförtroendet på sin 

egen datorförmåga, är en stor faktor som påverkar den upplevda användarvänligheten. Detta 

gäller både före och efter utbildning. Liten erfarenhet av datorer eller system kan bidra till en 

motverkande attityd från användarna. En annan faktor som kan påverka den upplevda 

användarvänligheten är användargränssnittet och hur intuitivt det är, det vill säga en känsla 

om hur systemet fungerar (Ibid.). Amaoko-Gyampah och Salam (2004) menar att extern 

utbildning har en positiv påverkan på den upplevda användarvänligheten, men det beror på 

vilken typ av utbildning och vem det är som utbildar.  

2.1.1.3 Upplevd nytta 

Amaoko-Gyampah (2007) menar att användarinvolvering har en positiv inverkan på den 

upplevda nyttan. Detta beror på att användare som har varit med att påverka kraven och 

designen på systemet har lättare att tro på den nytta som systemet erbjuder (Ibid.). Tidigare 

Externa faktorer 

Upplevd nytta 

Upplevd användarvänlighet 

Faktiskt användande av 
affärssystemet 
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erfarenheter har också en inverkan på den upplevda nyttan eftersom en förtrogenhet med ett 

system påverkar mottagandet av andra system (Benbasat, Dexter & Todd, 1986). Det är även 

viktigt att ledningen visar sitt stöd samt att de kommunicerar ut anledningarna till 

implementationen samt de fördelar som det medför (Amaoko-Gyampah, 2007). Amaoko-

Gyampah och Salam (2004) menar att intern utbildning påverkar den upplevda nyttan. 

Argumentet till det är att utbildning ger ledningen en chans att tala om och visa hur systemet 

ska användas och hur det påverkar verksamheten (Ibid.). 

2.1.2 Enhetlig teori för acceptans och användning av teknik – UTAUT-

modellen 

En modell som är viktig för att kunna studera IT-acceptans och användande av IT är den så 

kallade UTAUT-modellen (Venkatesh et al. 2003). UTAUT står för Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology och modellen är en påbyggnad av TAM-modellen och 

som förklarar användaracceptans till ny teknologi (Ibid.).  Modellen ser ut enligt Figur 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestationsförväntning definieras som i vilken grad en användare upplever att det nya 

systemet kommer att höja dennes arbetsprestation. Detta är den starkaste bestämmande 

faktorn till användarnas attityder. De teorier som finns inom beteendevetenskap pekar på att 

både ålder och kön tillsammans påverkar prestationsförväntningen samt att det är missledande 

att bara studera t.ex. kön utan att samtidigt studera ålder (Venkatesh et al. 2003). 

 

Förväntad ansträngningsnivå innebär i hur stor grad som det nya systemet är lätt att använda, 

dvs. hur mycket mindre ansträngning som krävs för att kunna arbeta i systemet (Venkatesh et 

Figur 2.2 UTAUT-modellen. Omarbetad från Venkatesh et al.(2003, s. 447) 
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al. 2003). Den förväntade ansträngningsnivån är mer framträdande för kvinnor än för män 

(Ibid.). Stigande ålder har också visat sig ha en stark koppling till svårigheter att ta till sig ny 

teknik (Ibid.).  

 

Socialt inflytande handlar om i hur stor utsträckning som användare uppfattar och tar till sig 

att, för denne, inflytelserika personer tycker att han eller hon skall använda systemet 

(Venkatesh et al. 2003). Användare är mer benägna att lyssna på andra om det är så att denne 

kan belöna ett beteende eller straffa ett icke-beteende (Ibid.). Kön har också en stark 

påverkan, kvinnor har en tendens att vara mer känsliga för vad andra tycker än män och 

socialt inflytande är därmed starkare hos kvinnor (Ibid.).  

Underlättande åtgärder handlar om i vilken utsträckning som en organisation har infört 

åtgärder för att stödja de som skall använda systemet, t.ex. utbildning (Venkatesh et al. 2003). 

Det är enligt Venkatesh (2003) direkt korrelerat med användandet av systemet. Äldre och 

oerfarna användare söker ofta hjälp och assistans i större utsträckning för att klara av sitt jobb 

(Ibid.). Ålder och erfarenhet är alltså de största påverkansfaktorerna för användandet av 

systemet (Ibid.). De första tre variablerna har en positiv inverkan på en individs positiva eller 

negativa attityd mot att använda systemet (Venkatesh et al. 2003).  

Individens attityd är inte i sig en garanti för att individer faktiskt kommer att använda 

systemet. Det beror också på kvalitén på de underlättande åtgärderna (Boddy et al. 2008). 

Vidare så visar figur 2.2 att alla variabler påverkas på något sätt av kön, ålder, erfarenhet och 

frivillighet till användning (Ibid.). T.ex. så visar vissa teorier att kvinnor påverkas mer än män 

av det sociala inflytandet (Venkatesh et al. 2003).  

Boddy et al. (2003) menar att UTAUT-modellen kan hjälpa de företag och organisationer som 

vill lyckas med sitt informationssystems-projekt. Modellen indikerar de faktorer som påverkar 

användande och acceptans och därför bör dessa faktorer tas i beaktning av ledningen när 

systemet ska designas (Ibid.).   

2.1.3  Modell över lyckade affärssystemsinföranden 

Två perspektiv som både har generella likheter och olikheter med varandra är affärssystem 

och marknadsföring (Aladwani, 2001). Från en marknadsföringssynpunkt så sker en 

förhandlingsprocess utifrån att tillfredsställa köparnas behov, en affärssystems-

implementation kommer att bidra till att alla köpare inte kommer tillfredsställs fullt ut. 

Marknadsföringslitteratur har en teoretisk grund vilket affärssystemslitteraturen inte har där 

den ständigt utvecklas, delvis för att överkomma användarmotstånd vid en affärssystems-

implementation (Ibid.). 

Aladwani (2001) anser att det finns ett par generella likheter mellan perspektiven, t.ex. en 

förhandlingsprocess sker mellan två parter. Båda perspektiven har samma essentiella element 

i förhandlingsprocessen. Inom marknadsföring så är elementen säljare, köpare och produkten 

och inom affärsystemsperspektivet så har vi konsulter, potentiella användare och 
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affärssystemet i sig självt. Slutligen så möter båda perspektiven motstånd till förändring 

(Aladwani, 2001). 

Enligt Aladwani (2001) så är likheterna mellan de två perspektiven starkare än skillnaderna. 

Affärssystem kan dra nytta av erfarenheter från marknadsförare för att övervinna 

konsumenternas/användarnas motstånd mot nya produkter. 

Den här modellen, Figur 2.3, framhäver likheterna mellan marknadsföring och affärssystems-

implementation. Med hjälp av ledningen, kommunicera ut information om affärssystemet för 

att överkomma användarnas motstånd till förändring (Aladwani, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Modell över lyckade affärssystems-implementationer . Omarbetad från Aladwani, (2001, s. 273). 

Högsta ledningens engagemang och support är avgörande för framgången vid en 

affärssystems-implementation (Aladwani, 2001). Förändring kräver en strategisk vision som 

säkerställer dess långsiktiga framgång. En affärssystems-implementation kan endast bli 

lyckad när högsta ledningen är engagerade i projektet (Ibid.). Detta styrks av Muscatello et al. 

(2003) som gjorde en empirisk undersökning av fyra olika företag i tillverkningsbranschen. 

Undersökningen visade att ett effektivt stöd och engagemang kan vara en bidragande faktor 

till att implementationen lyckas (Ibid.).   

 

Första steget inom strategiska implementationsfasen är att övertala så många potentiella 

användare som möjligt att anta affärssystemet, ledningen måste bli bättre på att använda 

kommunikation, försöka tilltala den kognitiva komponenten i användarnas attityd (Aladwani, 

2001). En effektiv kommunikationsstrategi är att informera potentiella användare om vilka 

fördelar ett affärssystem medför, istället för dess tekniska specifikationer. Precis samma sätt 

som marknadsföringsmänniskorna kommunicerar fördelarna av en produkt till en potentiell 
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kund. I många fall misslyckas affärssystems-implementationen på grund av bristande 

kommunikation (Ibid.). 

 

En annan kommunikationsstrategi är att ge en bild av hur ett implementerat affärssystemet 

kommer att fungera. I en marknadsföringskontext så används denna strategi för att övertyga 

köpare av en ny produkt. Kunder ofta motvilliga att köpa nya produkter om de inte vet hur de 

fungerar, åtminstone i generella termer hur den används (Aladwani, 2001). På samma sätt 

förväntas det att användarna är motvilliga att välkomna ett nytt affärssystem när de inte vet 

hur det fungerar. Lära de olika användargrupperna hur affärssystemet fungerar är ett viktigt 

steg till att skapa en medvetenhet(Ibid.). 

 

Andra steget inom strategiska implementationsfasen är att påverka användarnas attityd. Den 

första strategin som kan användas av ledningen är kostnadsminimering (Aladwani, 2001). 

Den ska fungera likt marknadsföringens lågkostnadsstrategi som är användbar för 

organisationer som vill överleva i en konkurrenskraftig miljö. Om ledningen vill att det nya 

affärssystemet ska bli antaget av användarna, då ska användarnas antagningskostnad 

minimeras (Ibid.). 

 

Kostnadsminimeringsstrategin ska utvecklas på ett sådant sätt att det påverkar individen och 

inflytelserika grupper (Aladwani, 2001). På individnivån ska affärssystemet minimera den 

upplevda kostnaden för varje anställd för att skapa en positiv attityd mot antagandet. Till 

exempel, en arbetare inser att det nya affärssystemet ger tillfälle att förbättra sitt arbetssätt, 

vilket gör det mer tilltalande att minimera kostnader och blir troligen mer intresserad av 

affärssystemet (Ibid.). Genom involvera inflytelserika grupper så kan skapa en positiv attityd 

till affärssystemet spridas inom företaget. Ett exempel från Aladwani (2001) där ett nytt 

system skulle införas med konsekvensen att maktbalansen i organisationen kommer att 

förändras, bidrog till att skapa en negativ attityd hos vissa inflytelserika grupper vilket 

resulterade i att systemimplementationen misslyckades.   

 

En annan strategi som kan hjälpa påverka attityden hos potentiella användare är 

differentiering (Aladwani, 2001). I en affärssystems-kontext handlar det om att användarna 

ser systemets höga kvalitet. Där ett ostyrbart gränssnitt kan skapa problem, generellt ser inte 

användarna på affärssystemets funktionalitet utan utifrån användarens uppfattning och 

verkliga erfarenhet (Ibid.). 

 

Utbildning en viktig del av en lyckad affärssystems-implementations (Aladwani, 2001). 

Utbildning utgör en bra chans för användarna att introduceras för och bekanta sig med 

affärssystemet vilket hjälper till att bygga en positiv attityd till systemet. Vidare får 

användarna prova på systemet för att se vilka kvalitéer och fördelar de medför. 

 

Den sista delen i implementationsstrategin är den kognitiva delen. Det handlar om att få 

godkännande och stöd av kända personer och opinionsbildare (Aladwani, 2001). 

Marknadsförare använder denna strategi för att öka grupptrycket eftersom personer känner ett 
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behov av att accepteras av gruppen. Användning av denna strategi i affärssystems-

implementation handlar om att övertala gruppledare att delta i implementationsprocessen och 

få dem att känna sig som nyckelpersoner. Detta säkerställer deras engagemang och som ledare 

kommer de att försöka övertala sina kollegor genom att delge affärssystemets fördelar (Ibid.). 

 

En noggrann planering och timing när affärssystem ska introduceras är en annan strategi 

(Aladwani, 2001). Från ett marknadsföringsperspektiv så kan introduktion av en produkt som 

tidsmässigt är illa vald resultera i katastrofala konsekvenser för en organisation. En 

introduktion av en ny produkt är en kritisk faktor som noggrant måste planeras (Ibid.). 

 

2.2 Orsaker till motstånd mot förändring 

O´Brien och Marakas (2005) menar att det krävs organisatoriska förändringar vid en 

implementering av ett affärssystem i form av t.ex. ändrad organisationsstruktur och ändrade 

arbetsuppgifter. Många chefer på lite högre nivå inser inte vikten av att hantera den förändring 

som krävs för att lyckas med implementationen (Jarrar, Al-Mudimigh & Zairi, 2000). 

Författarna menar att företag lägger alldeles för mycket tid på att bygga och testa de tekniska 

aspekterna av systemet istället (Ibid.). Motstånd är en faktor som kan försvåra implementering 

och därför bör orsakerna till motståndet identifieras (Erwin & Garman, 2009). 

Grundelementet i alla organisationer är människor (Jacobsen, 2009). För att vi ska förstå 

varför det är så vanligt att motstånd uppstår måste vi förstå hur förändringar påverka den 

enskilda individen, sociala relationer och förhållandet mellan individer (Ibid.). För det första 

är organisationer sociala konstruktioner i sig och är svåra att observera, det går att se till 

människorna, teknologin, byggnaderna etc. men själva organisationen går inte att direkt 

observera (Ibid.). För det andra drabbar förändringen människor och grupper på olika sätt 

(Ibid.). För det tredje innehåller en förändring alltid en känslomässig del. Oftast blir det en 

emotionell reaktion på en förändring och då aktiveras sociala försvarsmekanismer, i de flesta 

fall i form av motstånd (Ibid.). Jiang, Muhanna och Klein (2000) delar in motstånd i tre olika 

kategorier; personliga, systemrelaterade och interaktionsrelaterade orsaker. Dessa kommer vi 

att gå in djupare på i nästa avsnitt. 

2.2.1 Personliga orsaker 

Denna kategori av motstånd är en produkt av interna faktorer som ligger inbäddade i individer 

i form av kön, ålder, bakgrund, värderingar och tro (Jiang et al. 2000). Det kan också handla 

om rädslan att förlora jobbet och är en stor orsak till motstånd, framför allt vid införande av 

ny informations- och kommunikationsteknologi. Detta beror på de argument som ofta finns 

till ett införande av ny teknologi. Oftast sägs det att tekniken kommer att effektivisera driften 

inom organisationen och det kan medföra nedskärningar i personalstyrkan för att ta ett 

exempel (Jacobsen, 2009). Shang och Su (2004) menar att användare är rädda för att förlora 

makt och status, att mista sin chans att avancera inom företaget eller att förlora sin 

självständighet. Dessutom kan en förändring innebära att de anställda är tvungna att arbeta 

mer eller anstränga sig mer vilket är en stor anledning till motstånd (Ibid.). Individerna ser 

helt enkelt till deras bästa och inte till organisationens dito (Kotter & Schlesinger, 2008).  
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Vid en förändring eller implementation av ett nytt affärssystem brukar de anställda uppskatta 

sina kunskaper och kompetenser för att kunna förutspå sin egen framgång vid en förändring 

av deras arbetsroll (Erwin & Garman, 2009). Dessutom uppskattas gärna förändringen om det 

innebär att produktiviteten i deras jobb ökar eller om det förhöjer kundservicen (Ibid.). 

Låg tolerans kan vara en annan faktor som påverkar individen på ett negativt sätt. De kan vara 

rädda för att inte utveckla de sociala kunskaper och beteenden som krävs av dem (Shang & 

Su, 2004). Organisatoriska förändringar kan tvinga de anställda att förändras för mycket och 

för fort (Kotter & Schlesinger, 2008).  Dessutom kan den låga toleransen påverka 

förändringsbenägenheten hos individerna som gör att de motsätter sig förändringen, även om 

det är en bra förändring (Ibid.). 

2.2.2 Systemrelaterade orsaker 

Systemrelaterade orsaker innebär att motstånd är externt påtvingat genom faktorer som ligger 

inneboende i designen av systemet eller teknologin (Jiang et al. 2000). Dessa faktorer är oftast 

användargränssnittet och andra systemkaraktäristika (realisation av krav, prestanda, 

tillförlitlighet, decentralisation osv.) (Ibid.). Detta kallar Calisir och Calisir (2004) för 

användartillfredställelse. Användarvänligheten av systemet är en starkt bidragande faktor till 

den tillfredsställelsen. Användare är mindre benägna att använda ett system som de tycker är 

svårt och krångligt (Ibid.). Från det perspektivet är det viktigt att strategierna för att motverka 

motståndet är riktade mot designen av systemet (Jiang et al. 2000). I många fall är det också 

användarvänligheten och inte funktionaliteten som ligger till grund för uppköp (Calisir & 

Calisir, 2004).  

2.2.3 Interaktionsrelaterade orsaker 

Interaktionsrelaterade orsaker innebär att det varken är personerna i sig eller systemet som är 

orsaken till att det uppkommer motstånd (Jiang et al. 2000). Istället är det de anställdas 

upplevda värden och vinst eller förlust av det sociala innehållet som är orsakerna till motstånd 

(Ibid.). 

Förlust av positiva sociala relationer kan alltså vara en källa till motstånd. När en förändring 

sker finns det en risk att individen tappar kontakten med sina tidigare kollegor eftersom 

förändringar ofta medför omgrupperingar i organisationen. Detta upplevs oftast som något 

negativt (Jacobsen, 2009). De flesta människor som har arbetat på ett ställe har utvecklat 

någon form av psykologiska kontrakt som är ett informellt avtal mellan människor som jobbar 

tillsammans. En förändring kan göra att dessa kontrakt bryts och motstånd uppkommer som 

följd (Ibid.).  

Förtroende mellan ledning och de anställda är viktigt och detta kan vara en orsak till motstånd 

(Kotter & Schlesinger, 2008). Dessutom kan missförstånd i interaktionen mellan dessa parter 

vara en negativ faktor (Ibid.). Det är lätt hänt att ledningen går ut med en förändring men att 

de missar att tala om vilka konsekvenser det får (Ibid.). Därför är det viktigt att 

kommunikationen fungerar fullt ut i organisationen så att inte missförstånden uppkommer 

(Shang & Su, 2004).  
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Individernas respons vid en implementation kan både vara underförstådda och uttryckliga 

med ett destruktivt eller icke destruktiv beteende (Shang & Su, 2004). Vilken typ av respons 

de än ger så kan det påverkar effektiviteten vid implementeringen. Projektledaren och 

företagsledningen måste därför förstå var ifrån användarnas motstånd uppkommer och lära sig 

den effektivaste strategin för att hantera dessa (Ibid.). 

 

2.3 Forskningsmodell 

 

 

 

 

 

Prestationsförväntning 

 Förväntad ansträngningsnivå 

Underlättande åtgärder 

Kön 

Interaktionsrelaterade 
orsaker 

Upplevd 
användarvänlighet 

användande 

Upplevd Nytta 

Högsta ledningens 
engagemang & stöd 

Kommunikation 

Involvering 

Gränssnittskvalitet 

Underlättande åtgärder 

 Timing 

Faktiskt användande av 
affärssystemet 

Erfarenhet 

Personliga orsaker 

Förändringsbenägenhet 

Figur 2.4. Forskningsmodell över orsaker till användarmotstånd vid 

implementation av affärssystem. 
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Forskningsmodellen i Figur 2.4 bygger på de teorier som vi har tagit upp i referensramen. Det 

är alltså en teoretisk sammanfattning som vi sedan bygger vår empiriska studie på. Modellen 

pekar på de orsaker som kan leda till motstånd från användarna vid ett införande av ett 

affärssystem och vi kommer att bygga våra intervjufrågor kring dessa ämnen. I slutsatsen 

kommer vi att diskutera våra resultat kopplat till denna modell. Vi bör klargöra att detta är en 

sammanfattningsmodell över de teorier som vi har funnit och vi är medvetna om att det kan 

finnas andra orsaker till motstånd som vi inte har fått med. Vår tanke är att studera det vänstra 

blocket i empiri och analys medan det högra blocket (upplevd nytta, upplevd 

användarvänlighet och förändringsbenägenhet) kommer att diskuteras i diskussions- och 

slutsatskapitlet eftersom vi inte kan säkerställa statistiskt att sambanden i modellen existerar. 

Nedan följer en förklaring till modellen. 

Högsta ledningens engagemang och stöd är något som är viktigt enligt Aladwani (2001) och 

Muscatello et al. (2003). Denna orsakstyp är tagen från modellen för lyckade affärssystems-

implementationer av Aladwani (2001). Enligt författaren krävs det en stark strategisk vision 

som säkerställer det långsiktiga planerna både för systemimplementationen och för företagets 

framtid (Ibid.). Aladwani (2001) anser att engagemang och stöd från ledningen påverkar alla 

underliggande faktorer. Vi ska undersöka hur ledningens engagemang har påverkat 

användarna i deras antagande av affärssystemet. 

Orsak till motstånd kan bero på brist på kommunikation inom företaget. Detta påverkar 

användarnas attityd till affärssystemet (Aladwani, 2001). Vi har tagit kommunikation från 

Aladwanis (2001) modell över lyckade affärssystems-implementationer. Aladwani (2001) 

anser att det är viktigt att vara noggrann med att kommunicera systemets fördelar för 

användarna och inte de tekniska specifikationerna. Kommunikation jämföras med sättet som 

en produkt marknadsförs för potentiella köpare, där det är viktigt att användarna får en positiv 

bild av systemet. 

Involvering är också hämtad från Aladwanis (2001) modell men även från Amaoko-Gyampah 

(2007). Involvering av potentiella användare är en bidragande faktor till hur systemet mottags. 

Om individer involveras och känner sig delaktiga i projektet kan det skapa en positiv bild av 

affärssystemet (Aladwani, 2001). Amaoko-Gyampah (2007) menar att någon form av 

användarinvolvering av affärssystemet har en positiv inverkan på den upplevda nyttan. 

Underlättande åtgärder är taget från UTAUT-modellen och modell över lyckade 

affärssystems-implementationer och refererar till de verktyg och hjälpmedel som har 

tillhandahållits eller icke tillhandahållits och vad användarna tycker om detta. Motstånd kan 

t.ex. bero på brist i utbildning av systemet eller support. Enligt Aladwani (2001) är timingen 

av affärssystems-implementationen en strategi som delas med marknadsföringsperspektivet. 

Där en introduktion i fel tidpunkt kan mötas av kritik från sina potentiella användare vilket 

bidrar till att projektet blir tungt att starta och riskerar att misslyckas (Ibid.). Underlättande 

åtgärder påverkar både upplevd nytta och upplevd användarvänlighet.  

Gränssnittskvalitet finns inbäddat i två av de teorier som tas upp i denna uppsats och är 

således en viktig komponent för oss. Den ligger i Aladwanis (2001) modell över lyckade 
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affärssystems-implementationer och systemrelaterade orsaker. Användare är mindre benägna 

att använda ett system som de tycker är svårt och krångligt menar Calisir och Calisir (2004). 

Erfarenhetsaspekten är hämtad från TAM-modellen och handlar om hur erfarenhet av tidigare 

system eller datorvana kan påverka motståndet hos användarna. Enligt Venkatesh och Davis 

(2003) kan liten erfarenhet av datorer eller system kan bidra till en motverkande attityd från 

användarna. Detta ska vi undersöka och därför finns denna faktor i vår forskningsmodell. 

Dessa två faktorer ska påverka den upplevda användarvänligheten enligt teorin och detta ska 

vi utforska. 

Personliga orsaker är hämtad från just personliga orsaker. Detta är en stor faktor som går att 

applicera på många olika saker. Det kan t.ex. handla om rädslan att förlora jobbet eller oron 

att det blir mycket mer att göra på jobbet (Kotter & Schlesinger, 2008; Jacobsen, 2009). 

Interaktionsrelaterade orsaker är hämtad från interaktionsrelaterade orsaker i 2.2.3 är de 

faktorer till motstånd som kan härledas till de sociala relationer som finns på en arbetsplats. 

Förlust av positiva sociala relationer vid t.ex. omgrupperingar kan vara en orsak till att 

motstånd uppkommer (Jacobsen, 2009). Dessa två faktorer ska påverka 

förändringsbenägenheten enligt teorin. 

  



17 

 

3. Metod 
I metodkapitlet kommer vi att gå igenom de metodval som vi har gjort för att kunna 

genomföra studien på bästa sätt.

 

3.1 Syftet med empiriska undersökningar 

Ett syfte med empiriska undersökningar är enligt Jacobsen (2002) att förfina den nuvarande 

kunskapen. Förfinad kunskap är ett tillskott till och en utveckling av den befintliga kunskapen 

(Ibid.). Vårt mål med undersökningen är att bidra med förklarande kunskap som kan 

komplettera den befintliga kunskapen inom området. Förklarande kunskap syftar till att 

förklara varför fenomenet uppstod och fokuserar på kausala samband (Jacobsen, 2002). Vi 

vill veta varför motstånd kan uppkomma vid en implementation av ett nytt affärssystem.  

En fråga som en undersökare måste ställa sig är om denne vill generalisera eller ej (Jacobsen, 

2002). Vi anser inte att vi behöver kunna generalisera statistiskt. Dock vill vi kunna 

generalisera för just den grupp av företag som vi kommer att undersöka; små och medelstora 

företag inom tillverkningssektorn. Istället pratar vi om något som Johannesen och Tufte 

(2003) kallar för överförbarhet. Med det menar de i vilken utsträckning som den kunskap som 

utvecklats i form av tolkningar, förklaringar, mekanismer samt begrepp i ett visst 

forskningsprojekt kan överföras till andra situationer och fenomen (Johannesen & Tufte, 

2003). Vårt syfte är att kunna säga något om fenomenet inom den sektorn som vi riktar in oss 

på. 

 

3.2 Val av ansats 

Vi har valt att ha en deduktiv ansats för vår uppsats eftersom att den deduktiva ansatsen 

innebär att vi går från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Det innebär att forskaren läser in sig 

på ämnet för att skapa en bild över fenomenet för att sedan samla in empiriskt material för att 

se om verkligheten överensstämmer med verkligheten (Ibid.). Vi valde att läsa in oss på 

ämnet först innan vi gick ut för att samla in empiri för att ha en bred grund att stå på och för 

att veta ungefär vad vi skulle leta efter.  

Kritiken mot denna ansats är att risken är stor att forskaren bara letar efter den informationen 

som individen anser vara relevant och som därmed ger stöd till de uppställda förväntningarna 

som denne hade från början (Ibid.). Kritiken till trots så anser vi att det var bra att göra på 

detta viset eftersom det blir en viss avgränsning i informationsinsamlingen. Arbetet skulle 

kunna bli alldeles för stort om vi skulle vara helt öppna för ny information anser vi. 
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3.3 Utformning 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ metod sätter få begränsningar på vilken 

information som fram kommer, där vikten läggs på detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare (Jacobsen 2002). Nyckelordet för kvalitativ undersökning är öppenhet och 

flexibilitet, forskaren ställer inga fasta frågor med givna svarsalternativ. På detta sätt framhävs 

den riktiga förståelsen av händelsen/fenomenet. Detta bidrar till att kvalitativ undersökning 

anses ha en hög intern giltighet (Ibid.).  Det var just den riktiga förståelsen vi ville åt och vad 

användarna verkligen känner. Vi kände att vi behövde vara öppna och flexibla för sådant som 

kanske inte finns i litteraturen och på så sätt kunna bidra med något nytt som kompletterar den 

befintliga kunskapen inom området. 

Öppenheten i kvalitativa metoden gör att forskaren lägger stor vikt på de undersöktas tolkning 

och uppfattningar. Data är specificerad utefter uppgiftslämnarens kontext och dess unika 

förståelse av en händelse (Jacobsen 2002). Detta gör att forskaren kommer mycket närmare 

det som undersöks, där en kvalitativ undersökning oftast har målet att komma under skinnet 

på det som undersöks. Flexibiliteten hos den kvalitativa ansatsen bidrar till att 

problemställningen kan förändras under tiden när ny information framkommer, processen blir 

interaktiv (Ibid.). 

Ett problem med kvalitativ metod är att det är väldigt resurskrävande. Intervjuer tar väldigt 

lång tid, vilket bidrar till att en prioritering måste ske. Där många variabler går före många 

enheter, en intensiv utformning (Jacobsen 2002). När få enheter används så kan det leda till 

generaliseringsproblem. En annan svaghet är att den informationen som samlas in under en 

intervju är svåra att hantera, 10-15 maskinskrivna sidor av ostrukturerad data. Det är lätt att 

mista information och svårt att ordna upp till lättöverskåda kategorier (Ibid.). Vi var medvetna 

om att det inte gick att göra en statistisk generalisering genom att göra på detta sätt men vi 

tror att det går att överföra på en viss nivå i alla fall eftersom vi intervjuade flera företag med 

olika affärssystem. När undersökningen inte är kopplat till ett visst system utan vi undersöker 

det utifrån olika förutsättningar med fokus på användarna kan vi generalisera när det gäller 

just användarmotståndet. Dock var de snåla resurserna i form av tid en faktor som gjorde det 

svårt att göra undersökningen rättvisa.  

Närhet kan även innebära problem, forskaren vill komma undersökning gruppen nära och där 

med få större öppenhet. Dock kan det innebära att förmågan till kritisk reflektion försvinner 

(Jacobsen 2002). Även flexibiliteten kan vara ett problem, där ständigt ny information dyker 

upp och känslan av att aldrig blir färdig, stannar kvar. En ond cirkel där undersökningen inte 

får ett avslut och problemställningen dramatiskt förändras (Ibid.). Just detta kunde vara ett 

problem för oss eftersom vi inte hade tid att ta in nya perspektiv hela tiden, det fanns ändå en 

deadline som skulle hållas. Det i sin tur gör att det är lätt hänt att vi som undersökare missar 

en del information som kan vara av värde eftersom vi helt enkelt inte har tid att ta in allt som 

kommer i vår väg.  
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Vi valde att ha en intensiv utformning för vår studie. Detta innebär att forskaren undersöker 

ett fenomen på djupet och undersöker således ett fåtal enheter (Jacobsen, 2002). Detta gjorde 

vi för att kunna gå på djupet med ett fåtal respondenter och höra deras åsikt i ämnet. 

 

3.4 Datainsamling 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att välja rätt datainsamlingsmetoder för att kunna komma 

över den information som undersökaren vill ha. Insamlingsmetoden påverkar datas giltighet 

och tillförlitlighet, därför är det viktigt att metoden är lämplig för den problemställning som 

ska besvaras (Ibid.).  

3.4.1 Den öppna individuella intervjun 

Det finns två olika sätt att samla in data till en kvalitativ studie, observation och intervju 

(Johannesen & Tufte, 2003). Vi valde att göra öppna, individuella intervjuer med ett antal 

personer. En intervju är ett samtal med en struktur och ett syfte där avsikten är att få fram 

beskrivning av respondentens vardag så att det skall gå att tolka betydelsen av det fenomen 

som beskrivs (Ibid.). Data är i form av ord, meningar eller berättelser (Jacobsen, 2002). 

Intervjun är lämplig när det är få enheter som ska undersökas eftersom det är tidskrävande att 

både göra intervjuer och analysera det som har samlats in (Ibid.). Vi gjorde intervjuer med ett 

antal personer i varje företag vilket får anses som ett fåtal enheter. Vi ville veta mer vad 

individerna hade att säga om motstånd och hur de ser på saken ur deras perspektiv. Därför är 

det lämpligt att göra intervjuer när undersökaren vill veta vad den enskilda individens 

inställning och uppfattning är om ämnet i fråga (Ibid.).  

Vi valde att göra besöksintervjuer hos respektive företag. Vi ansåg att det var viktigt för oss 

att göra våra intervjuer på plats så att vi fick chansen att läsa av kroppsspråket och få bättre 

indikation på vad som faktiskt sägs under intervjun. Dessutom ansåg vi att motstånd är ett 

relativt känsligt ämne vilket gör att besöksintervjuer är lämpliga. Fördelarna med att 

genomföra intervjun ansikte mot ansikte är enligt Jacobsen (2002) möjligheten att observera 

den undersökta, vilket har en stor betydelse för intervjuförloppet. Det är även lättare att bygga 

en betydelsefull relation till uppgiftslämnaren som gör att de känner sig mer bekväma att prata 

om känsligare ämnen (Ibid.). Besöksintervjuerna har ägt rum i en för användarna naturlig 

miljö, på deras arbetsplats. Detta har vi gjort för att miljön inte ska påverka intervjuobjektets 

svar. En naturlig plats är en plats där personen känner sig bekväm, vilket kan motsvara 

intervjuobjektets arbetsplats. Det som undersökaren ska ha i åtanke är kontexteffekten, vilket 

innebär att miljön som intervjun sker i kan påverka de svar som intervjuobjektet ger 

(Jacobsen, 2002). 

Vi var tvungna att göra två telefonintervjuer med två olika projektledare. Orsakerna till det 

var av resursmässiga skäl, vi hade helt enkelt inte tid då dessa personer befann sig på ett, för 

oss, alldeles för långt avstånd. Faran med telefonintervjuer är att distansen mellan forskare 

och respondent blir större och därmed blir det lättare för respondenten att ge svar som inte 

överensstämmer med verkligheten (Jacobsen, 2002). Vi anser dock inte att det har påverkat 
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vår studie. Projektledarna är inte direkt kopplade till företaget som har implementerat 

affärssystemet och är därmed mer villiga att prata om känsliga ämnen. Vår känsla är att 

intervjusvaren inte har påverkats av detta faktum. 

Intervjuerna som gjordes var öppna eftersom vi tycker att det är viktigt att vara ärliga med 

syftet med undersökningen eftersom intervjuobjektet har rätt att veta vad de dem säger ska 

användas till. Detta kallas för informerat samtycke och är ett av de viktigaste etiska kraven för 

en undersökning (Jacobsen, 2002).  

Vi har valt att använda oss av en bandspelare vid intervjuerna. Detta gjorde vi för att undvika 

anteckningar i mängder. Enbart anteckningar kan göra att den goda ögonkontakten som krävs 

för ett mer ingående samtal försvinner (Jacobsen, 2002). Vi kompletterar dock med 

anteckningar för att säkra upp eventuella problem som kan uppstå vid inspelningen. 

Vi valde att göra en testintervju med en oberoende projektledare för att testa om våra frågor 

gav den utdelning som vi var ute efter samt för att eventuellt få ut information som vi inte 

hade tänkt på innan. Vi kunde konstatera att vi hade en bra intervjuguide som gav bra svar 

från respondenten. Vi anser att det är bra att göra på det sättet. 

3.4.2 Litteraturinsamling 

När vi har samlat in material till den teoretiska referensramen så har vi använt oss av dels 

böcker från tidigare kurser och dels av vetenskapliga artiklar. Alla artiklarna handlar om 

motstånd men med olika kontexter. Det beror på att det inte finns någon studie som handlar 

om motstånd i små och medelstora tillverkande företag i Sverige. I de flesta fall handlar 

artiklarna om affärssystem men det finns de som handlar om IT i stort. Vi anser att det ligger 

så pass nära varandra att validiteten inte påverkas. 

De vetenskapliga artiklarna har vi fått tillgång till genom att använda Högskolan i Halmstads 

artikeldatabaser. För att vara mer specifik så har vi använt Google Scholar, ABI Inform, 

Academic search elite och Emerald.  

Sökord: ERP, implementation, affärssystem, motstånd, resistance, change, management, 

SME, TAM-model, manufacturing firms, user acceptance och critical success factors. 

3.4.3 Urval av enheter 

Ett ganska stort problem i de flesta kvalitativa studier är att det inte går att undersöka alla som 

vi vill undersöka eftersom det är kostnads- och tidskrävande (Jacobsen, 2002). När ett urval 

av enheter genomförs måste vi ha i åtanke att undersökningen är ett utsnitt av tema och 

variabler, tid samt personer och händelser (Ibid.). Vi valde att välja ut två personer för 

respektive projekt, en ur ledningen från den implementerande organisationen och 

projektledaren från konsultsidan, som hade överblick över hela organisationen och projektet 

samt ett antal typiska användare där vi kunde gå in mer på individnivå med våra frågor. Valet 

av användare var det mest kritiska för oss, vi ville intervjua de användare som kunde ge oss 

den informationen vi ville ha. Dessutom skulle de komma från olika avdelningar så att vi 

kunde få mer än en bild av fenomenet. Under intervjuerna kom det fram tips och ideér om 
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vilka andra intervjuobjekt som kunde vara intressanta. Från att intervjua två användare vid 

varje företag, som var tanken, slutade det med fem stycken på två av företagen. Det har varit 

positivt för vår studie anser vi. Detta kan liknas vid det som Jacobsen (2002) kallar för 

snöbollsmetoden. 

Vår tanke var att intervjua fyra olika företag men tyvärr föll det ena företaget bort eftersom 

det visade sig att de inte hade genomfört implementationen vid tidpunkten för intervjun. Detta 

medförde att de inte hade den informationen vi var ute efter. Vi tror inte att detta har påverkat 

studien på något sätt. 

Under intervjuerna så framkom det att vissa intervjuobjekten inte kunde svar på alla ställda 

frågor. Detta kan bero på ett antal olika faktorer som vi inte vill spekulera på, dock så tror vi 

inte att detta har påverkat vår empiri. Vi de tillfällena när alla företag inte nämns beror det just 

på att vi inte fått in någon information eller att den inte har varit relevant för den ställda 

frågan.  

3.4.4 Utsagor om motstånd 

Fokus i vår uppsats har varit att studera motstånd. Motstånd är något som vi antog var något 

som intervjuobjekten inte var beredda att tala öppet om vilket bidrog till att undersökningen 

blev svårare att utföra. Vi kan enbart uttala oss om utsagor om motstånd. Vår definition av 

motstånd innefattar individers beteende gentemot en förändring, vad de tycker om en 

förändring och hur de känner inför en förändring. Med vår intervjuguide har vi försökt 

framhäva svar som är relaterade till motstånd. Frågorna har således inte varit att fråga direkt 

efter motstånd utan försöka cirkulera runt det för att få en uppfattning av hur det såg ut på 

företaget. 

Anledningen till att intervjuobjekten kanske inte var beredda att tala om just motstånd kan 

vara många. Det kan bero på flera olika orsaker som till exempel att det påverkar personens 

nuvarande arbetssituation eller att de får utstå kritik från ledningen. Detta är en av de 

bidragande faktorerna till att vi valde att ge alla intervjuobjekt full konfidentialitet. Detta 

skulle leda till att de talade mer öppet om motstånd utan att tänka på konsekvenserna av deras 

uttalande vilket vi tycker att de har gjort. 

 

3.5 Operationalisering 

När vi gjorde vår intervjuguide gick vi igenom den insamlade teorin och skapade frågor som 

byggde på denna. Vi delade in teorin i olika kategorier och gjorde även en forskningsmodell 

som ska fungera som ett visuellt hjälpmedel, en röd tråd, för läsaren. En del frågor har vi lånat 

från andra artiklar men det flesta har vi kommit på själva, utifrån teorin. Vi gör detta för att 

kunna mäta olika begrepp som förekommer i studien. För att det ska kunna mätas måste det 

gå igenom en operationaliseringsprocess, vilket innebär att vi gör ett abstrakt begrepp mätbart 

(Jacobsen, 2002).  
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Forskningsmodellen i Figur 2.4 har vi använt när vi har samlat in empiriska data. Den har 

hjälpt oss att ställa de rätta frågorna till respondenterna och vid kategorisering av de svar vi 

har fått in. Vi anser att vi har fått en bättre struktur på hela arbetet med hjälp av modellen och 

vår förhoppning är att det även visas för läsaren.  

Eftersom vi undersökte tre olika yrkeskategorier var vi tvungna att anpassa intervjuguiden 

efter dessa. Det innebär att vi gjorde tre olika intervjuguider. Vi ansåg t.ex. att ledningen och 

projektledarna inte hade kunskap om de personliga orsakerna till motstånd hos användarna 

och därför frågade vi dem inte om det. Syftet var hela tiden att få fram användarnas respons 

till det nya affärssystemet. Medan frågorna till användarna var mer riktade direkt till dem var 

intervjuguiderna till ledningen och projektledarna mer fokuserade på att fånga upp deras 

reflektioner över användarnas respons. Intervjuguiderna går att finna i bilagan. 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

En undersökning ska vara en metod att samla in empiriskt material (Jacobsen, 2002). Därför 

kan vi ställa två krav på undersökningen (Ibid.). 

 

1. Empirin ska vara giltig och relevant (validitet). 

2. Empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet). 

3.6.1 Intern validitet 

En viktig aspekt när det gäller undersökningens validitet är om vi har valt rätt enheter att 

intervjua (Jacobsen, 2002). Som vi nämnde tidigare så var det viktigt att vi fick tag på rätt 

personer. Även om vi har fått tag på rätt personer så är det inte säkert att vi får den 

information som vi är ute efter. Vissa respondenter är mer villiga än andra att ge ifrån sig den 

rätta informationen och oftast är kunskapen om och närheten till fenomenet en avgörande 

faktor samt om ämnet är känsligt eller tabubelagt (Ibid.). Vi var medvetna om att motstånd 

kan vara ett sådant ämne och att det kan leda till oriktig information. Därför är vi noga med 

formuleringen på våra frågeställningar. Dessutom erbjöd vi uppgiftslämnarna fullständig 

konfidentialitet för att de skulle våga säga vad de tycker. 

 

Vi erbjöd oss att skicka in manuset till respondenterna för att kontrollera att vi har uppfattat 

det som de har sagt. En del av respondenterna ville ha detta och vi skickade ut manuset till 

dessa personer. Att vi inte skickade ut manuset till alla tror vi inte har någon påverkan på 

resultatet. Vi har spelat in varje intervju och lyssnat igenom alla ett antal gånger för att inget 

väsentligt hamnar utanför studien. Vi har även reviderat manuset två gånger för att försäkra 

om oss att all information är korrekt. 

3.6.2 Extern validitet 

Vi vet att vi inte kunde intervjua alla som vi ville intervjua och vi kan på så vis inte statistiskt 

generalisera men vi letade efter det typiska i empirin och då går det att säga något om 

fenomenet i stort. Extern validitet handlar om att vi kan dra generella slutsatser utifrån resultat 

från ett begränsat område, t.ex. en organisation vid en viss tidpunkt (Jacobsen, 2002). 

Stickprov av enheter brukar ofta vara sneda, dvs. icke representativa för populationen (Ibid.). 

Vi valde ett fåtal enheter att undersöka eftersom det inte fanns tid eller kapacitet att studera 
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många enheter. Detta gör att det blir svårt att hävda att de resultat som vi kommit fram till 

gäller för hela populationen på ett statistiskt plan (Ibid.). Om respondenterna säger samma 

sak, oberoende av varandra, kan vi dra generella slutsatser om motstånd i den population som 

vi undersöker. 

3.6.3 Reliabilitet 

Det som var viktigt för oss att tänka på var att inte påverka respondenterna genom att ställa 

ledande frågor eller att vara för aggressiva eftersom ämnet kan vara känsligt. Vi kände att vi 

behövde vara lite försiktiga på den punkten eftersom det kan påverka reliabiliteten. Med 

reliabilitet menas om vi kan lita på undersökningen (Jacobsen, 2002). T.ex. så är det viktigt att 

inte undersökaren påverkar resultatet, det som brukar kallas för undersökareffekt (Ibid.).  

Intervjuareffekt är en form av undersökareffekt och innebär att samtalet formas av dem som 

deltar i intervjun. Den som blir intervjuad påverkas av hur intervjuaren talar, använder 

kroppsspråk etc. En annan viktig del för att trovärdigheten inte ska bli lidande är 

ouppmärksamhet som kan leda till slarv vid nedteckning och analys av data (Jacobsen, 2002). 

Som vi nämnde tidigare så användes både bandspelare och anteckningar för att motverka 

detta.   
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4. Empiri 
I vårt empiriska avsnitt kommer vi att presentera den information som vi har samlat in genom 

ett antal intervjuer med respektive företag. De företag som vi har valt att använda oss av 

kommer att vara anonyma i denna undersökning, inget kommer att kunna hänföras till 

respektive företag och dess personal.  

Vi kommer att gå igenom svaren från intervjuerna utifrån de olika perspektiv som vi har valt 

att jobba med; användarnas, ledningens och projektledarens perspektiv. 

För att inte röja företagens identitet kommer vi att benämna dessa som Företag A, Företag B 

och Företag C. Gemensamt för alla dessa företag är att de verkar inom den tillverkande 

industrin.

 

4.1 Företagen 

Företag A är ett medelstort företag i tillverkningsindustrin med ungefär 230 anställda. De 

genomförde en implementation av ett nytt affärssystem under perioden oktober 2009 – 

november 2010. Anledningen till bytet av system var att det gamla systemet var föråldrat och 

det behövdes ett modernare system som hade större funktionalitet. I Företag A intervjuade vi 

sju personer med fördelningen fem användare, en ur ledningen och en projektledare. 

Företag B är ett medelstort företag i tillverkningsindustrin med drygt 50 anställda. De 

genomförde en implementation av ett nytt affärssystem under perioden oktober 2009 – 

december 2010. Utvärderingen av implementationen skedde under mars 2011. Anledningen 

till bytet av system var att det gamla systemet var föråldrat och att systemet inte längre 

uppgraderades/utvecklades. I Företag B intervjuade vi sju personer; fem användare, en ur 

ledningen samt en projektledare. 

Företag C är ett litet företag i tillverkningsindustrin med mindre än 50 anställda. De 

genomförde en implementation av ett nytt affärssystem med början i juni 2008. Tre månader 

senare infördes ekonomimodulen och ytterligare sex månader senare infördes MPS-modulen. 

Anledningen till bytet av system var att de ville få en större funktionalitet som täckte upp fler 

processer än det gamla. Vi intervjuade sammanlagt fyra personer som är kopplade till Företag 

C; två användare, en ur ledningen samt en projektledare. 

4.2 Användare 

I Företag A intervjuade vi fem användare där samtliga kommer från den operativa nivån. Två 

av dessa var processägare och medlemmar i projektgruppen. Användarna kommer att 

benämnas A1, A2 och A3 medan processägarna benämns A4 ochA5. I Företag B valde vi att 

intervjua fem stycken användare varav två av dessa var superanvändare. Samtliga användare 

befinner sig i den operativa verksamheten. Slutanvändarna i Företag B benämns B1, B2 och 
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B3 medan superanvändarna benämns B4 och B5. I Företag C intervjuade vi två användare 

som båda verkar i den operativa verksamheten. Dessa benämns C1 och C2. 

4.2.1 Högsta ledningens engagemang och stöd 

A2 kände att de hade ledningens stöd och framförallt engagemang vid implementationen av 

det nya systemet. Det uppkom till exempel ett visst motstånd i form av frustration och 

irritation då integrationen mellan det nya systemet och det gamla systemet inte fungerade som 

det skulle menar A2. Ledningen anlitade extra konsulter som löste problemet och hjälpte till 

vid behov. A1 tror att det måste finnas ett visst stöd från ledningen för att få med sig de 

anställda. 

B2 menade att stödet från ledningen var stort, mycket på grund av att det var ledningen som 

tog initiativet till systembytet, de var kraften bakom förändringen. Valet av system var smart 

eftersom det var en uppföljare till det gamla, anser en av användarna på företaget. B1 anser att 

ledningens engagemang och stöd påverkar användarnas respons till det nya systemet. Om inte 

ledningen tycker att det är kul så är det klart att alla andra funderar på varför de genomför 

detta, menar B4. B5 menar att vissa individer kräver mer delaktighet i projektet och när detta 

inte uppnås känner de inte något stöd alls och då kan motstånd uppkomma.  Detta konfirmeras 

av B3 som ansåg att denne borde ha varit mer involverad i projektet och kände inte något stöd 

från ledningen. 

4.2.2 Kommunikation 

Enligt A1 genomfördes den mesta kommunikationen angående implementationen genom den 

dedikerade projektgruppen. Projektgruppen hade olika metoder för att sprida information. En 

metod var att klistra upp processkartor på en allmän plats på kontoret dit alla anställda kunde 

gå och titta. En annan metod var att skicka ut informationsbrev via intranätet där alla kunde ta 

del av materialet menar A4. Dessutom hade projektgruppen en öppen dörr där alla som ville 

kunde komma förbi och titta och lyssna på arbetet och dess framfart berättar A1. A1 menade 

att de flesta på företaget visste vad projektgruppen höll på med, det kom inte som en 

överraskning eftersom de jobbade med det under lång tid. Hade detta blivit mörklagt istället 

hade nog systemet blivit avvisat, menar A4.  

A5 berättade att den personen skapade en blogg där de anställda på dennes avdelning kunde ta 

del av projektets framskridande och där de även kunde komma med egna förslag. A2 menade 

dock att ingen information hade nått fram till användaren, förutom en halvtimmes information 

om hur tuff resan skulle bli innan allt skulle vara på plats. Detta kände A2 var positivt 

eftersom det skapade en medvetenhet om hur problematisk implementationen kunde bli. 

Däremot var bristen på övrig information inte lika positiv och detta ger en osäkerhet menar 

A2. A2 menar att denne inte hade några större förväntningar på det nya systemet förutom att 

det skulle bli mycket att göra. 

Det var mycket kommunikation mellan ledning och användare under projektets gång menar 

B4. Kommunikation av systemet stod projektledaren för. Mycket handlade om att beskriva de 

gamla processerna för att sedan komma fram till hur de skulle se ut i framtiden berättar B5. 
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Projektledaren gick dessutom igenom systemets funktioner på ett övergripande plan. B4 

tyckte att kommunikationen hade varit väldigt bra, dock gav det ingen bra bild av sin egen roll 

i systemet. Det är svårt när vi inte ser våra egna siffror, bara hur det ser ut och det gör allt lite 

svårare, reflekterar B4.     

Enligt C1 och C2 präglades kulturen av en öppenhet i kommunikationen. Den information 

som de fick av systemet genomfördes på ett informellt sätt. Detta kunde till exempel ske 

under en fikarast. De påpekar att detta är naturligt då företaget är litet och alla känner alla. 

Informationen var bra enligt dem. 

4.2.3 Involvering 

A4 och A5 berättade att de blev involverade redan innan upphandlingen av systemet där de 

och några andra bildade en dedikerad projektgrupp som skulle vara med genom hela 

implementationsprocessen. A4 och A5 blev utsedda till processägare för respektive avdelning 

och arbetade ca.80 procent av deras tid med projektet. Den resterande tiden tillbringades i den 

ordinarie verksamheten på respektive avdelning, enligt A4 och A5. Där informerade 

processägarna om projektets framfart och de tog även emot förslag och önskemål om hur 

processer skulle se ut från de andra användarna. Det genomfördes workshops där alla som 

ville och kunde fick delta och framföra sina tankar vilket var positivt, berättar A1. Känslan av 

att få vara med och bestämma är viktigt när det gäller ett så viktigt beslut som att föra in ett 

nytt system annars är det lätt att vissa användare blir passiva, menar A4. 

A1 menade att användarna hade möjlighet att föra fram sina intressen, önskemål och 

synpunkter genom ett antal workshops som projektgruppen höll i. Enligt A1 var detta positivt 

i den bemärkelsen att de fick en bättre förståelse för vad det nya systemet skulle kunna 

innebära samt att de får en känsla av att vara delaktiga. Däremot påpekade A3 att även om de 

fick komma med egna förslag så var det en liten besvikelse att de inte hade fått någon 

feedback på deras önskemål. 

B4 och B5 berättade att de blev involverade i projektet långt innan förstudien genomfördes, 

när de började titta på olika systemkandidater. B4 menar att denne kunde påverka mycket. B5 

ansåg att han blev involverad ganska sent i projektet, efter att förstudien var genomförd. B5 

hade stor inverkan på processerna som denne var ansvarig för. Däremot tyckte B5 att 

slutanvändarna inte var involverade lika mycket som var önskvärt, de blev lidande när det 

gick åt mycket tid att lösa problem på slutet och detta kan innebära en viss negativitet från 

slutanvändarna. Det skulle behövts två månader till för att få till det på bästa sätt menar B5.   

B1, B2 och B3 blev involverade vid förstudien. B1 kände att personen var delaktig i projektet 

och att många av de delar som personen ville ha med i systemet implementerades till slut, 

vilket känns positivt. B3 menar däremot att denne inte var involverad tillräckligt mycket i 

projektet. Som person ville B3 påverka systemet. Om B3 hade fått vara mer delaktig i 

projektet hade denne tyckt att implementationen hade varit roligare, vilket gäller för de flesta 

personer. Det är viktigt att få vara med och påverka annars är det lätt att sätta sig på tvären, 

anser B3. Densamma nämner att även om denne hade fått vara med från början, så hade ett 
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par av de problem som uppstod förmodligen kunna upptäckts tidigare och blivit åtgärdat utan 

att skapa hinder.  

C1 och C2 berättade att de blev involverade i projektet strax innan implementationen och de 

kunde inte påverka valet av system. De kunde inte påverka systemet och dess funktionalitet i 

någon större utsträckning heller eftersom de inte besatt den kunskapen som krävdes, menar 

både C1 och C2. De litade fullt på projektledarens förmåga och reflekterade inte så mycket 

mer över det, enligt C1 och C2. 

4.2.4 Underlättande åtgärder 

Samtliga användare i Företag A berättar att det bedrevs utbildningar innan systemet togs i 

drift. A4 menade att utbildningen var alldeles för kort på dennes avdelning. De anställda fick 

arbeta i systemet i två dagar, två månader innan driftstart. Där kunde en förbättring ha varit på 

sin plats, menar A3. A2 berättade att de hade haft en dags grupputbildning uppdelat på det 

nya affärssystemet och orderhanteringssystemet och att det var för lite det gav upphov till ett 

visst missnöje över utbildningen. Det bidrog till att de fick börja om från början vilket leder 

till frustration, A2. Det uppkom många frågor och förvirring direkt och enligt användarna så 

borde utbildningen ha varit mer frekvent, ungefär en halv dag i veckan under en 

femveckorsperiod innan Go live-datum, menar A2. En A2 menar att detta var väldigt dåligt, 

det var tusen frågor direkt.  

A1 berättade att utbildningen hölls av projektgruppens medlemmar och dessa var inte direkt 

några pedagoger. De har ingen utbildning i varken pedagogik eller psykologi, menar A1. Det 

positiva med att låta anställda på företaget hålla i utbildningarna är att de vet hur processerna 

fungerar och hur arbetet verkligen går till medan det negativa är att man inte lär sig så 

mycket, enligt A1. Förutom utbildning i systemet gjorde A5 en lathund som skulle fungera 

som ett extra hjälpmedel på dennes avdelning. Enligt A5 gjordes en lathund enbart på de 

lättaste processerna och att den visade sig vara oanvändbar relativt snabbt. 

Enligt B4 och B5 blev dessa två utbildade i systemet av konsultbolaget och att de i sin tur 

utbildade sina slutanvändare. De fick kontinuerlig utbildning under hela projektet, det går inte 

att säga exakt hur mycket utbildning de fick menar de själva. Vidare så reflekterade de över 

att slutanvändarna inte fick tillräckligt med utbildning. De flesta fick två halvdagars 

utbildning medan lageravdelningen fick lite mer eftersom den största förändringen 

genomfördes där. De reflekterar också över att utbildningen borde ha varit bättre, där tiden 

var bristfällig. Det hade krävts minst en vecka till av utbildning och denna skulle ha skett på 

individnivå istället för gruppnivå, menar B5. Enligt B5 var 40 procent av slutanvändarna 

osäkra på hur systemet skulle hanteras och kände sig oroliga över hur de skulle hantera det. 

Detta kan leda till att motstånd uppkommer när det nya systemet sätts i drift, menar B5. Det 

har även funnits manualer att tillgå efter driftstart som har skapats utav konsultbolaget, dock 

har de inte används som det var tänkt, menar både B2 och B3. Användarna har istället ringt 

till superanvändarna och frågat vad som ska göras, vilket har påverkat deras arbetsuppgifter 

på ett negativt sätt, menar B5. 
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B1 menar att utbildningen har skötts på ett dåligt sätt. Den som har skött utbildningen har inte 

haft kunskap att undervisa, anser B1. Utbildaren vet vad som ska göras men är inte 

strukturerad i att hålla en utbildning. B1 anser att många inte är vana att arbeta i dessa miljöer 

och därför är utbildningen extra viktig. B3 berättar att personen fick en och en halv timmes 

utbildning i det nya systemet, medan resten av personalen på avdelningen fick sex minuters 

utbildning dagen före driftstart, precis innan de skulle gå hem. Överlag har utbildningen varit 

rätt så dålig menar B3.  

Båda användarna i Företag C var det både projektledaren och ledningen som höll i 

utbildningen av systemet. I övriga fall har de hjälpts åt att lära sig systemet. När de har stött 

på problem har de gått till den ekonomiansvarige eftersom att personen jobbar nästan heltid i 

systemet och kan således detta mycket väl, menar C1 och C2. Användarna anser att den 

externa supporten inte varit den bästa, problemen har lösts via fjärrstyrning men ingen 

förklaring till lösningen har getts vilket inte har bidragit till mer kunskap och förståelse för 

systemet. Det är lite irriterande, anser användarna. Det är enklare när personen är på plats och 

visar hur de ska gå tillväga, anser C2. C1 berättar att han gjorde en lättare manual ifall denne 

skulle vara sjuk eller borta av någon anledning. 

4.2.5 Timing 

A1 tyckte att det var bra att lägga implementationen under deras lågsäsong och var positivt 

inställda när de fick reda på att ett nytt system skulle implementeras. En del blev dock 

skeptiska när de insåg att det var mycket jobb i början och hur det skulle bli när de går in i 

deras högsäsong där orderingången är mer än dubbelt så stor menar A1.  

B3 tyckte att det var bra att de valde att lägga implementationen under deras lågsäsong, vilket 

tillät mer marginal för misstag och förändringar samtidigt som det minskade oron bland 

användarna av systemet. Samtliga användare tyckte att övergången från det gamla till det nya 

systemet har gått smidigt.  

4.2.6 Gränssnittskvalitet 

Användarna i Företag A jämför det nya affärssystemet med det gamla och tycker att det nya 

systemet är mer logiskt och mer likt Windows vilket gör det lättare för nya användare att lära 

sig systemet, menar alla användare som har intervjuats. A2 tycker dock att det gamla systemet 

var mjukare och trevligare medan det nya systemet är hårt, stelt och grått men att det har en 

god funktionalitet. Det är det alltid en utmaning att lära sig något nytt, det handlar mer om hur 

snabbt det går att lära sig saker, menar A1.  

Användarna i Företag A påpekade att de har rollbaserade gränssnitt. Funktionaliteten i det nya 

systemet är så pass stort att det är bra att anpassa systemet till sin roll och begränsa 

informationen för att minimera förvirringen och sänka inlärningströskeln, enligt A2. Däremot 

hade detta misslyckats på en avdelning. Där fanns det fortfarande för mycket information för 

användarna att ta in. Detta bidrog till mer problem och förvirring än nödvändigt, menar A5. 

En annan bra sak med gränssnittet, enligt A1 och A3, är den sökfunktion som finns inlagd. 

Det är lätt att hitta artiklar nu jämfört med förut då de hade tre olika system. All 
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korrespondens och dylikt sker även det i det nya systemet. Det är smidigt och det blir mer 

strukturerat vilket är bra enligt A1.   

Det nya systemet är väldigt likt det gamla, på både gott och ont berättar B4. Det positiva är att 

det är lättare att ta till sig systemet och det negativa är att saker som gjordes i det gamla 

systemet inte går att göra i det nya. Vissa har svårt att acceptera detta faktum, anser B4. Det 

gör det svårare för vissa att anamma systemet anser användaren. B1 anser att det är bra att 

kunna arbeta i flera olika fönster samtidigt och att det finns olika vägar att komma till målet, 

vilket gör att det går att skapa egna genvägar. Gränssnittet är väldigt likt Windows och det gör 

att användarna lättare kan känna igen sig, berättar B5. 

Både C1 och C2 var och är väldigt positiva till gränssnittet som affärssystemet erbjuder. De 

har ett rollbaserat gränssnitt som innebär att varje användare har sin egen information som 

startsida.  Det gör det enklare för att förstå och sätta sig in i systemet, anser användarna. De 

tycker att det gamla systemet var mer komplext än det nya men de känner att det nya systemet 

är mer tungarbetat, om ett fel begås så är det svårt att gå tillbaka och rätta till felet. Det gör att 

vi användare blir lite mer försiktiga när vi arbetar i systemet vilket i sin tur bidrar till att 

processerna blir en aning långsammare, berättar C1 och C2. 

4.2.7 Erfarenhet 

De som har haft tidigare erfarenheter av Windowsbaserade system har lätt att lära sig det nya 

systemet medan oerfarna användare hade jätteproblem med detta och har det än idag, de är 

inte lika villiga att använda systemet menar B1. B2 anser att den generation som individer 

tillhör påverkar mottagandet av systemet, de lite äldre är inte alltid lika positiva. En person 

med tidigare erfarenhet av system har oftast lite lättare förstå varför vissa saker händer och 

sker och det har mycket med vad personer kan och hur de förstår data, menar B3. 

C1 berättade att denne har tidigare erfarenhet av affärssystem. C2, som inte har haft några 

erfarenheter från tidigare system, hade inte några förväntningar på det nya systemet. Den 

okunskapen och oerfarenheten bidrog till att det krävdes mer för att lära sig systemet, anser 

C2. 

4.2.8 Personliga orsaker 

Ingen användare i Företag A var oroliga att skulle bli av med jobben på grund av 

implementationen. Däremot uppkom en del motstånd då implementeringen innebar mycket 

mer arbete initialt än vad de hade förväntat sig, menar A2. Vissa användare gick från att 

använda det gamla systemet medan andra gick från penna och papper. A2 menade att det var 

långt ifrån positivt att gå från att sitta vid datorn 30 minuter per dag mot att sitta vid datorn 6-

7 timmar per dag eftersom denne inte var någon datahacker.  

Implementationen av det nya systemet har inneburit att vissa arbetsuppgifter har flyttats vilket 

har varit svårt för vissa men enkelt för andra, menar A1. Vissa har fått mer att göra jämfört 

med innan vilket är svårt att acceptera till en början tror användaren. För en del blev detta 

nästan världsomvälvande då de inte får göra vissa saker som de gjorde innan då någon annan 

har tagit över den uppgiften. Det uppstår konflikter vid sådana tillfällen då många försöker 
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skydda sitt revir vilket bidrar till ett orosmoment för många, anser A1. A4 menar att om man 

har arbetat i samma system i flera år kan det vara svårt att lära sig ett nytt system. Samma 

användare reflekterar över att det beror på vilken inställning de har gentemot det nya 

systemet. Denne upplevde att en del såg möjligheter medan andra inte kunde sova på nätterna 

på grund av den inre oro som de kände. 

Implementationen har inte inneburit några större förändringar av arbetsuppgifter, enbart hur 

de utförs och inte vad det gör, berättar samtliga användare i Företag B. Detta har inte bidragit 

till någon oro hos användarna eller någon förändring i deras arbetssituation menar de vidare. 

B3 berättar att det nya systemet har inneburit mer kontorstid med ökad kontroll över sin 

process som följd, men det är bara bra.  

4.2.9 Interaktionsrelaterade orsaker 

Interaktionen mellan de anställda har inte förändrats menar alla intervjuade användare i 

Företag A. Däremot använder de anställda enbart det nya systemet för att utföra sina 

arbetsuppgifter och för att kommunicera med andra anställda, berättar A1. Förut gjordes detta 

i tre olika system vilket har bidragit till en smidigare kommunikation. Överlag spenderar 

användarna mer tid vid datorn nu än vad de gjorde innan, menar A2.  

Enligt A1 och A2 som vi har intervjuat så är organisationen förändringsbenägen i stort men 

att de finns de som är mindre förändringsbenägna. Dessa hade svårt att ta till sig systemet och 

visade upp en oro till att systemet aldrig skulle fungera. Ofta pratas det i grupper och om 

denne individ är en informell ledare kan han eller hon påverka de andra anställda i dennes 

riktning, menar en av användarna. 

Det nya systemet innebar inte några omgrupperingar i Företag C menar C1 och C2. Alla 

användare jobbar på som förut med det lilla undantaget att mycket manuellt arbete har kunnat 

automatiseras, berättar C1. Båda användarna berättade också att de definitivt kan se nyttan 

med det nya systemet. De har bättre koll på till exempel lagret vilket påverkar inventering i 

positiv bemärkelse. 

 

4.3 Ledningen 

Ledningen på Företag A är VD:n för företaget. Vi kommer att benämna ledningen som L1. 

Ledningen på Företag B är även det VD:n och denne kommer att benämnas L2. Till sist har vi 

ledningen för Företag C som är inköpsansvarig, kvalitetsansvarig och säljare på företaget. 

Kommer att benämnas L3. 

4.3.1 Högsta ledningens engagemang och stöd 

L1 berättade att de satte ihop en dedikerad projektgrupp vars uppgift var att göra en 

processkartläggning för respektive avdelningar för att sedan göra en processkartläggning över 

hur de nya processerna skulle se ut. L1 var involverad redan i urvalet och upphandlingen av 

systemet. L1 menar att denne såg tidigt till att avsätta de resurser som behövdes utan rädsla att 
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förlora kapacitet i själva driften. Dessutom anlitade L1 en dedikerad projektledare som 

jobbade heltid hos företaget. L1 menar att dessa initiativ har varit viktiga delar i den relativt 

smidiga övergången mellan systemen.  

4.3.2 Kommunikation 

Enligt L1 kommunicerades projektet på tre olika sätt. Ett sätt var genom intranätet där 

projektets framfart kunde följas. Projektgruppsmedlemmarna gick varje fredag tillbaka till sin 

ordinarie verksamhet där de kommunicerade ut information och snappade upp synpunkter 

från övriga användare. Till sist fanns det tillfällen att delta i olika workshops som 

projektgruppen höll i. Där kunde användarna utrycka sina åsikter och önskemål om systemet 

och dess processer, menar L1. Där hade de en förutsättning vid valet av system, menar L1.  

Denne anser att den kommunikation och involvering som detta innebar har setts som positivt 

av användarna. Delaktighet upplevs i allmänhet som positivt, anser L1.  

Den första kommunikationen inom Företag B angående implementationen handlade om att 

meddela att de skulle byta affärssystem och de första reaktionerna från användarna var 

positiva berättar L2. Vidare så informerades användarna vilket system som valts, men det är 

mindre viktigt menar L2.   

L3 berättade att innan systemet skulle implementeras informerades det för användarna hur ett 

nytt MPS-system skulle påverka produktionen och nyttan för företaget. Informationen 

handlade om hur de skulle få kontroll på allt de gör och det är viktigt att skapa den kunskapen, 

tycker L3.     

4.2.3 Involvering 

L1 berättade att de satte ihop en projektgrupp med medlemmar ur de olika funktionerna på 

företaget och detta gjordes i ett tidigt stadium. Projektgruppen jobbade nästintill heltid med 

projektet och kunde givetvis påverka utformningen av systemet, menar L1. På fredagarna gick 

de tillbaka till sina ordinarie funktioner och där kunde de snappa upp synpunkter från de 

övriga anställda, även under implementationens gång. Sen vet jag inte om det var rättvist 

fördelat, berättar L1. Återigen, delaktighet ses allmänt som positivt, menar L1. 

Enligt L2 skapade de en grupp till projektet som tillsattes med individer från alla olika delar 

av företaget. Tankegången var att ha med personer med olika datorkunskap, för att få med 

allas synpunkter, berättade L2. Både de användare som har god datorvana men även de 

användare som har en annan uppfattning om och förståelse av systemet. I projektgruppen 

kunde de komma med sina åsikter och önskemål om hur processerna skulle se ut, menar L2. 

Dock kunde de inte ta hänsyn till alla åsikter och önskemål. 

L3 involverade sina användare mycket lite och endast på informationsbasis. L3 ansåg att 

konsulterna hade tillräckligt mycket kunskap om systemet. Dessutom hade de ett systerbolag 

till hjälp som hade gjort en implementation av samma system under ett tidigare skede berättar 

L3. De tog med sig mycket erfarenheter och tips som hjälpte företaget i deras implementation. 

Det användarna kunde påverka i viss grad var hur förstasidan skulle se ut. De ville enbart ha 
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den information som rörde deras arbete vilket senare visade sig vara mycket fördelaktigt, 

anser L3. 

4.3.4 Underlättande åtgärder 

L2 berättade att utbildningen genomfördes varje avdelning för sig där utbildaren gick igenom 

deras process och sedan beskrev deras olika roller. Detta gjordes på gruppnivå, berättar L2. 

Vidare så skapade konsultbolaget manualer till hela företaget som beskrev alla processer och 

dess genomförande på ett grundligt sätt. Dessa manualer är levande så att användarna kan 

fylla på dessa allt eftersom att processerna utvecklas och rutiner skapas. Dessa har varit 

väldigt nyttiga för deras användare och gjort övergången smidigare, menar L2. 

L3 menade att de hade utbildning före, under och efter implementationen. I första hand var 

det projektledningen som höll i utbildningen och i andra hand var det den dåvarande VD:n 

som hade goda kunskaper i systemet. L3 berättade att han upplevde att användarna kände att 

utbildningen var givande och tillräcklig för att de skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

4.3.5 Timing 

L1 valde att lägga implementationen under deras lågsäsong för att minimera riskerna. Under 

högsäsong säljer företaget ungefär 150 procent mer än under lågsäsongen, berättar L1. 

Tidsplanen var dock så pass tight att det inte blev som det var tänkt. Affärssystemet 

implementerades en månad för sent. Det innebar att det blev tyngre arbete redan från början 

för användarna där de kände sig pressade och stressade över systemet, menar L1. Tonerna var 

negativa vid uppstarten av systemet. Många användare klagade på systemet istället för på 

konsultbolaget som de borde ha gjort, anser L1.  

L2 berättade att strategin var att göra implementationen när de hade relativt lite att göra. Vi är 

i en bransch där det är rätt stor skillnad på hög- och lågsäsong och vi ansåg att det var bäst att 

göra som vi gjorde, berättar L2. Affärssystemet var på plats i tid och det fungerade som det 

skulle redan från början, menar L2. L2 tror även att de anställda tyckte att det var ett bra 

beslut. 

4.3.6 Gränssnittskvalitet 

Enligt L1 var lätthanterligt användargränssnitt ett av kriterierna vid upphandlingen. De har ett 

rollbaserat gränssnitt som är anpassat för olika roller och avdelningar där det även går att låsa 

vissa funktioner för att motverka felaktiga åtgärder, menar L1. Det är lätt att lägga upp och 

designa egna formulär utan att behöva programmera och på så sätt skräddarsy sin roll vilket är 

en klar fördel, enligt L1. Projektgruppen var frälst av systemet eftersom de var med och valde 

systemet medan användarna tyckte att användargränssnittet var lättanvänt och logiskt, enligt 

L1:s uppfattning.  

L2 berättade att gränssnittet är väldigt likt det gamla systemet, dock finns det en fara med 

detta eftersom att användare tror att de ska göra precis samma sak som de gjorde tidigare i det 

gamla systemet. När användarna inser att de inte kan göra så är det lite irriterande. L2 anser 
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inte att gränssnittet har bidragit till den smidiga övergången utan att det beror på den 

grundliga förstudien.  

L3 ansåg att systemet var så stort att det krävdes ett rollbaserat gränssnitt för att användarna 

skulle få tillgång till den information som är relevant för deras arbetsuppgift. L3 anser att de 

försökte förenkla systemet så mycket som möjligt. L3 har fått positiv feedback från 

användarna som tycker att det är lättare att arbeta när de bara ser sina uppgifter på skärmen. 

De skulle bara bli förvirrade annars, menar L3. 

4.3.7 Interaktionsrelaterade orsaker 

Implementationen innebar en del omgrupperingar och omstruktureringar enligt L1. Förutom 

att en del arbetsuppgifter har flyttats från en avdelning till en annan har implementationen 

inneburit att företaget har gått från en funktionsstruktur till en processinriktad struktur. Detta 

har medfört att avdelningarna har blivit mer sammanlänkade. Det har inte gett upphov till 

något motstånd, snarare stärkt relationen avdelningarna emellan, menar L1.   

Enligt L1 var det några stycken som lämnade företaget, men dessa avgick av naturliga orsaker 

som exempelvis pensionering och ny anställning. Implementationen av det nya systemet gav 

dessutom företaget en ypperlig chans att förtidspensionera två personer eftersom deras 

funktioner inte längre behövdes. Det var i dessa fall inga hard feelings mellan parterna och det 

vållade inte heller någon dramatik eller motstånd, menar L1.    

Implementationen har inte inneburit att någon anställd har fått sluta på företaget, menar L3. 

Det som har förändrats är att mycket manuellt arbete har eliminerats och mer tid kan läggas 

på andra delar i arbetet. Exempel på det är att inköps- och produktionsplanering sker direkt i 

systemet istället för att göra detta i Excel, berättar L3. Det har inneburit kostnadsminskningar. 

Detta är bara positivt för användarna, menar L3. Som L3 ser på det har ingen anställd varit 

orolig för att de ska förlora jobbet på grund av implementationen.  

 

4.4 Projektledare 

Projektledare för implementationen i Företag A är från en utomstående konsultfirma och 

benämns här som P1. I Företag B var det även där en projektledare som kom från en 

utomstående konsultfirma. Denne kommer att benämnas P2. I Företag C var projektledaren en 

person från koncernen och kommer att benämnas i uppsatsen som P3. 

4.4.1 Högsta ledningens engagemang och stöd 

P1 ansåg att stödet från ledningen har varit bra och stort. Framförallt företagets upplägg med 

resurser som enbart har dedikerats till projektet. Med detta menar P1 den dedikerade 

projektgruppen och dess medlemmar. P1 poängterar att det är viktigt att ledningen 

kommunicerar ut syftet med projektet till hela organisationen och berättar att de har en tuff tid 

framför sig med hårt arbete för att komma ut på topp. Risken är annars att projektet möts av 

motstånd från användarna, menar P1. 
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Enligt P2 var stödet stort från ledningen genom hela projektet. Ledningen dedikerade resurser 

till projektet i form av en projektgrupp med ett antal superanvändare, menar P2. Tanken 

bakom valet av superanvändare var att de skulle representera så stor del av verksamheten som 

möjligt samtidigt som de skulle gå i bräschen och vara positiva till förändring. Det behöver 

inte vara de som har mycket mandat att bestämma utan snarare de personerna som kan mer 

om processer och hur allt fungerar, menar P2. Engagemang och intresse är givetvis viktigt, 

anser P2. P2 menar vidare att stödet från ledningen påverkar användarna i hög grad vid ett 

byte av system. Magkänslan säger att engagemanget som ledningen visar upp sätter 

viktighetsgraden på företaget, ett bevis på hur viktigt detta är, berättar P2. 

P3 anser att ledningens stöd var stort vid implementationen. Ledningens engagemang och stöd 

är viktigt för att projektet ska fungera. Det är även viktigt att ledningen håller interna möten 

för slutanvändare för att informera dessa om vad som händer och sker i projektet, anser P3. 

Det genomfördes även en kick-off där alla personer och användare informerades om projektet, 

berättar P3.   

4.4.2 Kommunikation 

P1 menar att projektgruppen kommunicerade information via intranätet om projektets 

framfart. Processkartor klistrades upp på allmänna platser dit alla medarbetare kunde komma 

och titta på dem, berättar P1. Detta var innan systemet var bestämt, koncentrationen låg mer 

på processnivå. Däremot, berättar P1, kommunicerades inte något om själva systemet och 

dess för- och nackdelar. Detta ansåg inte P1 vara av någon större vikt för att projektet skulle 

lyckas. Om oro uppstod som senare kunde övergå till motstånd så var det viktigt att hålla en 

dialog med de individer som berördes mest av detta. Det var viktigt att kommunicera vad som 

pågick och varför detta skulle ske, enligt P1. 

P2 berättar att de hade ett informellt informationsmöte vid förstudien för alla anställda över en 

fikarast. All annan kommunikation gick via superanvändarna. Jag hade sedan enbart 

introduktion för superanvändarna, berättade P2. Det är lite av systemleverantörens filosofi 

som bygger på en vattenfallsmodell, där en trainer utbildar en trainee som i sin tur utbildar 

slutanvändarna. P2 framhäver att denne inte kan säga något om hur kommunikationen har 

påverkat slutanvändarna.   

4.4.3 Involvering 

Involvering av användare är viktigt att tänka på i affärssystemsprojekt, menar P1. Det måste 

finnas en viss grad av deltagande där de framtida användarna får vara med och bestämma över 

hur deras processer ska se ut. Det blir problematiskt att involvera hela företaget när det är ett 

medelstort företag. Det gäller att hitta en lagom nivå av involvering, menar P1. Under 

projektets livslängd så hade projektgruppen en öppen dörr där alla användare som var 

intresserade kunde komma och bidra med önskemål samt att de hade workshops där alla fick 

vara delaktiga vid utformning av processerna, berättar P1. P1 upplevde detta som positivt från 

användarnas sida. 
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P2 berättade att superanvändarna representerade slutanvändarna och förde fram deras åsikter. 

De kunde påverka projektet i stor utsträckning. Det är superanvändarna som ska plocka in 

referenser eftersom de inte kan alla processer själva, menar P2. Som ett exempel tog 

superanvändaren från lagret in lagerförmannen för att få dennes input i deras processer. Det 

var ett bra drag, enligt P2. Däremot kunde andra grupper representerats och involverats i 

större utsträckning annars är risken större att motstånd uppkommer, menar P2.   

P3 menar att användarna blev involverade vid olika utbildningstillfällen vilket resulterade i 

någon form av hemläxa. Utbildningen genomfördes genom att gå igenom den process som 

användaren är ansvarig för och i vilka steg som användaren ska utföra, berättar P3. 

Användarna kunde påverka projektet, det kom alltid fram något efter själva förstudien, menar 

P3. Det är ett måste att låta användarna vara delaktiga i processen så att de blir mer positiva 

till projektet menar P3. 

4.4.4 Underlättande åtgärder 

Utbildningen av användarna genomfördes innan Go live-datumet, berättade P1. Alla 

användare fick genomgå detta för att få en förståelse över hur systemet fungerade. 

Reaktionerna till utbildningen var blandad. En del tyckte att det var jobbigt medan andra 

tyckte att det var smidigt, menar P1. P1 menar också att projektet borde ha innehållit mer 

utbildning och testning av systemet innan driftstart för att motverka de negativa reaktionerna 

och göra användarna mer förberedda, framförallt på vissa avdelningar.  

P2 berättade att utbildningen av superanvändarna bestod i början av navigering och hantering 

av systemet och därefter mer inriktat på rutiner. Det var mycket process- och 

funktionsinriktat. P2 berättar sedan att utbildningen av slutanvändarna tyvärr var ganska 

komprimerad och att detta påverkade slutanvändarna på ett negativt sätt. Den borde varit 

längre men deadlinen satte stopp för detta. P2 skapade manualer som användarna kunde följa 

om de hade problem. Företaget valde att köpa till den tjänsten eftersom de inte hade resurser 

nog att göra det själva, berättade P2. Användarna har nog haft nytta av den även om jag ibland 

får frågor som står i manualen, menar P2. 

4.4.5  Timing 

Enligt P1 var detta ett speciellt projekt. Framförallt med tanke på den korta 

genomföringstiden som annars brukar vara dubbelt så lång. Detta var tydligt när en av 

anpassningarna tog lång tid att genomföra. Detta försenade tidsplanen vilket gav ett visst 

missnöje hos personalen, menar P1. Annars har företaget hanterat den korta tidsramen på ett 

förvånansvärt bra sätt, anser P1.  

4.4.6 Gränssnittskvalitet 

Spannet mellan användarna var stort, en del gick från ett system till ett annat medan andra 

gick från papper och penna till en helt datoriserad miljö, menar P1. Detta påverkade 

användarnas mottagande av systemet, menar P1.  I övrigt har inte P1 reflekterat över om 

användargränssnittet har varit bra eller dåligt. Det är svårt att göra det så här i efterhand, 

menar P1. Det spelar ändå ingen roll nu, det är svårt att göra förändringar nu, avslutar P1. 
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Användarna uppfattade gränssnittet på olika sätt, menar P2. Några tyckte att det var rätt likt 

det gamla systemet medan andra tyckte att det blev svårare att köra det nya systemet. P2 tar 

upp ett exempel där en person som använt mycket kortkommandon i det gamla systemet 

ansåg att det var mycket svårare att göra detta i det nya systemet jämfört med det gamla. 

Denne har blivit långsammare i sin arbetsprocess och denna person svär nog över detta även 

idag, berättar P2. P2 menar också att systemet har en ganska hög inlärningströskel och att det 

tar tid innan användarna kan bli effektiva med det. Det finns många olika vägar att ta för att 

nå samma mål, det kan vara jobbigt för användarna, menar P2. Det finns många olika fält och 

kolumner att hålla reda på. Det går dock att anpassa systemet och dölja de olika fälten men 

det kostar alldeles för mycket pengar att göra sådana anpassningar i relation till nyttan som 

utvinns av det, anser P2. 

Enligt P3 är gränssnittet väldigt virrigt för användarna. Det var alldeles för mycket 

information som visades på en och samma gång. Det avhjälptes genom att de gjorde ett 

rollbaserat gränssnitt där de sållade bort onödig information, menar P3. Feedbacken från 

användarna var positiv och det är lättare för dem att utföra sina arbetsuppgifter, berättar 

projektledaren. 

4.4.7 Interaktionsrelaterade orsaker 

Enligt P2 har inte implementationen medfört några omgrupperingar, alla jobbar kvar. Det är 

möjligt att några har fått byta arbetsuppgifter. Detta kan ha inneburit en viss oro och motstånd 

bland de anställda men det finns i nästan alla affärssystemsprojekt. Det är dock inget som P2 

har märkt av. 
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5. Analys 
I detta analysavsnitt kommer vi att jämföra teorin med den insamlade empirin. Vi kommer att 

strukturera upp detta avsnitt utifrån vår forskningsmodell och de olika perspektiven som vi 

har valt att fokusera på.

 

5.1 Användarna 

Under denna rubrik kommer vi att analysera samtliga användares svar kopplat till teorin. 

5.1.1 Högsta ledningens engagemang och stöd 

Enligt Amaoko-Gyampah (2007) är det viktigt att ledningen visar sitt stöd till 

implementationen. Det uppkom ett visst motstånd i Företag A menar A2 i form av frustration 

och irritation vid integrationen av det gamla och det nya systemet eftersom detta var 

problematiskt. Ledningen gick direkt in och anlitade konsulter som kom in till avdelningen 

och avhjälpte problemet. I Företag B ansåg B2 att ledningen var engagerad eftersom det var 

de som tog initiativet till affärssystemsbytet. Om inte ledningen visar engagemang så undrar 

användarna varför de genomför implementationen, menar en av användarna. Aladwani (2001) 

menar att ledningens stöd vid en affärssystems-implementation är avgörande för dess 

framgång.  B3 tyckte att denne inte var tillräckligt delaktig i projektet och såg därmed inte 

något stöd alls från ledningen vilket kan bidra till att motstånd uppkommer. I det stora hela 

tycker ändå de flesta användare från alla tre företagen att stödet och engagemanget från 

ledningen har varit stort och att projekten har varit lyckade, enligt vår tolkning. Muscatello et 

al. (2003) visar i en undersökning att ett effektivt stöd och engagemang från ledningen kan 

vara en bidragande faktor till att implementationen lyckas. Vår reflektion är att användarna är 

eniga om att högsta ledningens stöd och engagemang framhäver hur viktigt projektet är och 

att det påverkar användarna i positiv bemärkelse.  

5.1.2 Kommunikation 

Kommunikationen i Företag A gick genom den dedikerade projektgruppen under hela 

projektets genomförande enligt A1. Bland annat genom processkartor, intranätet och 

workshops. Aladwani (2001) anser att det är viktigt att försöka övertala så många användare 

som möjligt att anta affärssystemet.  A1 menar att de flesta användare på företag A visste vad 

projektgruppen höll på med, det kom inte som en överraskning. Samma person menar att 

systemet hade motverkats om detta hade mörklagts istället. Aladwani (2001) styrker detta 

påstående och menar att många affärssystems-implementationer misslyckas på grund av 

bristande kommunikation. Det är viktigt att kommunicera ut anledningarna till 

implementationen samt de fördelar som det medför (Amaoko-Gyampah, 2007).  I Företag B 

menar B2 att kommunikationen överlag var bra men att de inte fick en bra bild över deras 

egen roll i systemet. I Företag A ansåg A2 att informationen var bristfällig och att det skapade 

en osäkerhet. Aladwani (2001) menar att användare är motvilliga att välkomna ett nytt 

affärssystem när de inte ser eller vet hur det fungerar. Enligt användarna C1 och C2 i Företag 

C präglas deras kultur av en öppen kommunikation där all information distribuerades på ett 
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informellt sätt. Detta är naturligt på ett litet företag där alla känner alla, menar användarna i 

Företag C. Den samlade tolkningen är att kommunikation och information är viktigt för att 

användarna ska acceptera och ta till sig det nya systemet. Däremot råder det delade meningar 

om vad som ska kommuniceras ut. 

5.1.3 Involvering 

Företag A och B:s projekt startades upp med en förstudie för att kartlägga företagens 

processer. I workshopen fanns det möjlighet för alla användare som var involverade i det 

dagliga arbetet att tillföra deras synpunkt och önskemål på hur de nya processerna skulle se 

ut. De fick vara delaktiga i att skapa något nytt. Genom att involvera individer och grupper 

under förstudien så sprids det positiva tankar om att vi som användare får vara delaktiga och 

påverka menar Aladwani (2001). Känslan av att få vara involverad och bestämma vid beslut 

är viktigt för många anser A4 och A5i Företag A annars blir användarna lätt passiva och detta 

i sin tur kan leda till att projektet möts av motstånd. Detta stämmer bra överens med vad 

Amaoko-Gyampah (2007) säger angående att användare som inte har varit med att påverka 

krav och design av systemet här svårare att tro på det, där all association till systemet väcker 

en negativ tanke hos användarna. B5 i Företag B ansåg att användarna inte blev involverad 

lika mycket som var önskvärt, vilket kan ha inneburit en viss negativitet från användarnas 

sida. Detta konfirmeras utav B3 som menar på att det är viktigt att få vara med annars är det 

lätt att sätta sig på tvären. Aladwani (2001) styrker detta eftersom att den negativa attityden 

som kan skapas mot systemet då involveringen är bristfällig. Vi uppfattar svaren som att 

involvering är viktigt för att användarna inte ska sätta sig på tvären men att vissa inte har 

funderat så mycket kring detta. Dessutom påpekas det att involvering är viktigt för många, 

men inte för alla.  

5.1.4 Underlättande åtgärder 

Det framkom under intervjuerna att alla användare i någon form har genomgått en utbildning, 

dock under olika förutsättningar, tidsintervaller och undervisare. I Företag A framkom det att 

några användare hade haft utbildning sex veckor innan driftstart vilket hade bidrog till att de 

hade glömt allt från deras utbildning vilket ledde till frustration, vilket ansågs vara riktigt 

dåligt enligt A2. Aladwani (2001) understryker hur viktigt det är med utbildning för att en 

affärssystems-implementation ska lyckas. Utbildningen i Företag A leddes utav vanliga 

anställda, detta ansågs positivt. Det negativa var att användarna inte lärde sig så mycket under 

utbildningstillfällena eftersom att utbildarna inte var utbildade pedagoger. Enligt Venkatesh et 

al. (2003) så handlar utbildning om att underlätta och stödja de användare som kommer att 

arbeta i affärssystemet. När utbildningen inte bidrar till den önskade resultatet kan det ha 

motverkande effekter framförallt för de äldre och oerfarna användarna som söker ofta hjälp 

och assistans i större utsträckning för att klara av sitt jobb (Venkatesh et al. 2003). I Företag B 

så var utbildningen bristfällig enligt B5 där 40 procent av slutanvändarna kände sig osäkra på 

hur de skulle hantera affärssystemet, vilket kan leda till motstånd. Det hade krävts en vecka 

till med utbildning på individnivå och inte på gruppnivå. När slutanvändarna har känt sig 

osäkra har de ringt superanvändaren och frågat efter hjälp som i sin tur bidragit till att 

superanvändaren inte har kunna sköta sin arbetsuppgift. Även Calisir och Calisir (2004) 
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styrker under detta att användarna blir mindre benägna att använda affärssystem som de 

tycker är svårt och krångligt vilket har sin grund i utbildningen. Överlag så har utbildningen 

varit rätt så dåligt enligt B1 i Företag B, där utbildningen har skötts på ett dåligt sätt där inte 

rätt person har utbildat rätt slutanvändare. C1 och C2 i Företag C har fått många av sina 

problem lösta genom fjärrstyrning och enligt användarna har det varit irriterande att inte 

kunna följa och förstå vad som var problemet och hur det löstes. Aladwani (2001) menar att 

utbildning är en chans att lära känna systemet samt bygga en positiv attityd. När användarna 

inte förstå vad det är som sker och hur problemet blev löst är det svårt bilda sig en bättre 

förståelse och en positiv attityd till affärssystemet. När vi försöker tolka svaren kommer vi 

fram till att en kvalitativ utbildning är enormt viktig för att skapa ett förtroende för det nya 

systemet hos användarna. En dålig utbildning eller taskig tidsplan över densamma skapar en 

negativ känsla hos användarna. 

5.1.5 Timing 

A1 i Företag A ansåg att det var bra att lägga implementationen under deras lågsäsong, en del 

var dock skeptiska när de insåg hur mycket arbete det innebar och hur mycket mer arbete det 

kommer att bli när det är högsäsong. Även Företag B valde att lägga sin implementationen 

under deras lågsäsong, där även B3 reflekterar över att det aldrig hade fungerat om det legat 

under en annan period. Aladwani (2001) menar att planeringen och timing av affärssystemets 

implementering är mycket viktig för att bilda en mer positiv inställning till antagandet. Vi kan 

se att timingen är viktig när vi reflekterar över svaren. Många användare menar att de inte ens 

vill tänka på hur det hade gått för dem om implementationen hade skett under deras 

högsäsong. 

5.1.6 Gränssnittskvalitet 

Vi kan se att det finns delade åsikter angående gränssnittet i affärssystemet hos Företag A, där 

A2 ansåg att det nya är mjukare och lättare att använda medan en del användare anser att det 

gamla var mjukare och trevligare och att det nya är hårt, stelt och grått. Det som stämmer 

överlag med alla användare är att det nya systemet har god funktionalitet. Venkatesh och 

Davis (1996) anser att gränssnittet är en påverkande faktor för användarvänlighet, det vill 

säga känslan om hur systemet fungerar. På en avdelning bidrog gränssnittet till problem och 

förvirring, eftersom att de inte hade varit tillräckligt noga med att begränsa den information 

som visades. Generellt ser inte användarna affärssystemets funktionalitet utan gränssnittet, där 

ett ostyrbart gränssnitt kan skapa problem (Aladwani, 2001). B4 i Företag B ansåg att det nya 

systemet var väldigt likt det gamla, både på gott och ont. Positiva är att det är lättare att sätta 

sig in i systemet och de negativ är att saker som gjordes i det gamla systemet inte går att göra 

i det nya, vilket vissa har svårt att acceptera. Detta kan göra att det blir svårare att anamma 

affärssystemet. I Företag C ansåg C1 och C2 att det gamla systemet var mer komplext men 

det nya systemet är mer tungarbetat, om ett fel begås så krävs det tio moment innan felet är 

tillrättat. Vilket motverkar vad Davis (1989) menar om användarvänlighet, där han definierar 

det som graden en person tror att användandet av systemet ska minska arbetsansträngningen 

hos honom eller henne. Även fast det finns delade meningar om användargränssnittet ska se ut 

så anser de flesta att gränssnittet är en viktig del för användarna när ett nytt affärssystem ska 
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implementeras. Tolkningen vi kan dra är att utmaningen ligger i att skapa ett 

användargränssnitt som accepteras av alla användare. 

5.1.7 Erfarenhet 

Användare som är oerfarna att använda affärssystem har svårare och är inte lika villiga att 

använda systemet menar B1 i Företag B. Venkatesh och Davis (1996) menar att en person 

med tidigare datorkunskap eller självförtroende på sin egen datorförmåga, är en stor faktor 

som påverkar användandet av affärssystemet. En person med tidigare erfarenhet av 

affärssystem har oftast lättare att förstå varför vissa saker händer och har en annan förståelse 

av data som visas anser B2från Företag B. C2 i Företag C anser att personer som saknar 

kunskapen och är oerfarna från tidigare system kräver mer tid och ansträngning för att lära sig 

ett nytt affärssystem. Benbasat, Dexter och Todd (1986) menar att personer med tidigare 

erfarenheten av system har en inverkan på den upplevda nyttan eftersom att förtrogenhet med 

ett system påverkar mottagandet av andra system. Erfarenhet har en viss påverkan på 

motståndet hos användarna enligt vår samlade tolkning. Dock är meningarna delade och en 

del har inte tänkt på det.  

5.1.8 Personliga orsaker 

Under intervjuer med anställda i Företag A framkom det att en del motstånd har uppkommit 

under implementationen och att det berodde på att det krävdes mer arbete initialt än vad som 

var förväntat enigt A2. Vissa användare var även oroliga över att de inte kunde affärssystemet 

tillräckligt bra även fast det hade gått utbildning. Enligt Jiang et al. (2000) är motstånd en 

produkt av interna faktorer som är inbäddade i alla individer i form av kön, ålder, bakgrund, 

värderingar och tro. Motstånd påverkas även av t.ex. oro att förlora jobbet, nya 

arbetsuppgifter eller att användarens prestation sänks. I Företag A innebar implementationen 

att vissa användare fick nya arbetsuppgifter, vilket har påverkat individer på olika sätt. För 

några har det varit världsomvälvande då de inte får utföra samma uppgifter. Konflikter har 

uppstått vid dessa tillfällen då användare har försökt skydda sitt revir vilket har bidragit till 

orosmoment för många användare anser A1. Kotter och Schlesinger (2008) menar att 

organisatoriska förändringar kan påverka anställda på ett negativt sätt där de tvinga anställda 

att förändra sig för fort. För användare som har arbetat i samma affärssystem i flera år kan det 

vara svårare att lära sig ett nytt system. Men det kan även bero på vilken inställning 

användarna har till det nya affärssystemet menar en användare i Företag A. Shang och Su 

(2004) menar att det kommer att krävs mer arbete och högre ansträngning vid förändringar 

vilket är en stor anledning till motstånd. Vår uppfattning är att användarna är enhälliga om att 

personliga orsaker är en källa till motstånd. 

5.1.9 Interaktionsrelaterade orsaker 

Interaktionerna har inte förändrats i Företag A enligt användarna. Det enda som det nya 

affärssystemet har inneburit är att användarna spenderar mer tid framför datorerna vilket 

enbart inte ses som positivt menar A2. Förlust av sociala relationer är en källa till motstånd 

enligt Jacobsen (2009). Jiang et al. (2000) menar att det inte är personerna eller systemet som 

är orsaken utan de anställdas upplevda värde och vinst eller förlust av det sociala innehållet 



41 

 

som är orsaken till motstånd. Enligt A1 och A2 i Företag A så fanns det individer som var 

mindre förändringsbenägna, dessa hade svårt att ta till sig systemet där de visades upp en del 

oro. Om personen i fråga är en informell ledare kan personen påverka andra anställda och 

övertala dem att förändra sitt beteende till att motverka införande av affärssystemet. Det är 

viktigt att kommunicera ut hur organisationen kommer att förändras så att inga missförstånd 

uppkommer och ger utrymmer för eventuellt motstånd att växa (Shang & Su, 2004). 

Tolkningen vi gör av dessa svar är att ingen har drabbats av några omgrupperingar och har 

således inte påverkats av detta.  

 

5.2 Ledningen 

Under denna rubrik kommer vi att sammanställa ledningens svar och dra paralleller till teorin. 

5.2.1 Högsta ledningens engagemang och stöd 

L1 från Företag A berättade att deras första uppgift var skapandet av en projektgrupp där de 

anslöt en extern projektledare. Detta var ett viktigt initiativ menar ledningen för den smidiga 

övergången mellan affärssystemen. Den starka strategiska visionen och dedikerade resurserna 

är avgörande vid affärssystems-implementation enligt Aladwani (2001). Responsen som vi får 

från L1 är att ledningens engagemang och stöd är viktigt dock så fick vi inte fram något svar 

från L2 eller L3 vilket får oss att fundera över vilket ställningstagande som företagens ledning 

i allmänhet har.  

5.2.2 Kommunikation 

Kommunikationen i Företag A ansåg L1hade skötts på ett bra sätt, där mycket information 

kommunicerades ut till användarna via både intranätet, projektgruppen och ett flertal 

workshops. Aladwani (2001) understryker att ledningen måste kommunicera och försöka 

övertala den kognitiva delen i användarnas attityd för att implementationen ska bli så smidig 

som möjligt. Företag B kommunicerade ut att de skulle bytta affärssystem och vad det 

innebar, de inledande kommentarerna från användarna var positiva enligt ledningen. 

Användare blir lätt kritiska mot en produkt då de vet hur det fungerar eller användas menar 

Aladwani (2001). L3 i Företag C informerade sina användare om vilken nytta det nya 

affärssystemet skulle medföra. Vet användarna vilka fördelar affärssystemet medför blir de 

mer mottagna till systemet (Amaoko-Gyampah, 2007). Våra reflektioner är att ledningen för 

de intervjuade företagen ansåg att de har kommunicerat ut tillräcklig med information för att 

tillfredsställa användarna, dock så har de kommunicerat olika saker. Vilket får oss att fundera 

över vad som egentligen är den väsentliga informationen för användarna för att minimera 

uppkomsten av motstånd. 

5.2.3 Involvering 

L1 i Företag A involverade användarna mycket med hjälp av projektgruppen, där synpunkter 

och åsikter samlades in. Delaktigheten ses allmänt som positivt menar L1. Delaktighet har en 

positiv inverkan på den upplevda nyttan menar Amaoko-Gyampah (2007). Företag B använde 

projektgruppen på ungefär samma vis som Företag A. Det framkom att ledningen hade ett 
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antal kriterier när de sammanfogade deras projektgrupp som t.ex. att alla skulle ha olika 

datorerfarenheter och syn på affärssystem. Detta anser Benbasat, Dexter och Todd (1986) är 

viktigt, tidigare erfarenhet har olika inverkan på den upplevda nyttan och påverkar 

mottagandet av affärssystem. L3 i Företag C involverade sina användare i en mindre skala och 

endast på informationsbasis, där det enda användarna kunde påverka var deras startsida. 

Enligt L3 vill användarna endast ha den informationen som rörde deras arbete. När 

information presenteras som användarna kan relatera till bidrar det till att användarna blir mer 

mottagliga till systemet (Aladwani, 2001). Företagen involverade sina användare i någon 

utsträckning. Vår uppfattning är att involvering är viktigt men att det är svårt att finna 

balansen för att tillfredsställa alla användares behov att vara delaktiga. 

5.2.4 Underlättande åtgärder 

Utbildning är det centrala begreppet både hos Företag B och C, den utfördes på gruppnivå. 

Utbildning är en bra introduktion till affärssystemet och bidrar till att användarna skapar sig 

en uppfattning om systemet (Aladwani, 2001). Det var viktigt för L2 och L3 hos företagen att 

erbjuda sina anställda tillräckligt med utbildning för att de skulle klara av att utföra sitt arbete. 

Enligt Venkatesh och Davis (1996) kan för lite utbildning bidra till en motverkande attityd till 

det nya affärssystemet från användarna. Tolkningen vi gör är att utbildningarna genomfördes 

på ungefär samma sätt enligt ledningarna. Vår uppfattning är att utbildning är viktigt enligt 

ledningen, dock kan vi inte säga med någon säkerhet att så är fallet utifrån två av de tre 

respondenter som har svarat. 

5.2.6 Timing 

L1 och L2 hos Företagen A och B förklarade att timingen var viktigt att tänka på vid 

planeringen av ett projekt. Skillnaden mellan hög- och lågsäsong är väldigt markant, tanken 

var att implementationen skulle ske när företagen har som minst att göra menar L1 och L2. En 

noggrann planering av affärssystemsprojekt är en viktig strategi menar Aladwani (2001). 

Tidsplanen för Företag A var väldigt tight och allt gick inte riktigt som planerat menar L1. 

Det bidrog till att projektet försenades en månad och användarna kände sig pressade och 

stressade över systemet, det var negativa toner vid uppstarten menar L1 i Företag A. När en 

introduktion inte håller tidsplanen kan det bidra till konsekvenser för organisationen, 

planering av produktintroduktioner är en kritisk strategisk faktor enligt Aladwani (2001). Vår 

uppfattning är att en strategisk tidsplanering för införandet av affärssystemet är bra för att 

skapa en positiv känsla hos användarna. 

5.2.7 Gränssnittskvalitet 

För L1 i Företag A så var användargränssnitt ett av kriterierna vid upphandlingen, det ska var 

lättanvänt och logiskt. Ett användarvänligt system är en stark bidragande faktor till den 

användartillfredsställelsen (Calisir & Calisir, 2004). Användargränssnittet på det nya 

affärssystemet är väldigt likt det gamla, faran med detta är att användarna tror att de kan 

arbeta precis som förut berättar L2 i Företag B. Aladwani (2001) stödjer detta påstående, 

användarna ser generellt inte hur funktionaliteten fungerar utan utifrån användarens 

uppfattning och erfarenhet. L3 i Företag C ansåg att användargränssnittet skulle vara så 



43 

 

lättanvänt och enkelt som möjligt, annars skulle det bidra till förvirring. Användarna är 

mindre benägna att använda ett system som de tycker är svårt och krångligt (Calisir & Calisir, 

2004). Så som vi uppfattar det så spelar gränssnittet en roll för ledningarna, dock till olika 

grader. Prioriteringen av gränssnittet är det delade meningar om men det är en bidragande 

faktor att vara medveten om anser vi. 

5.2.8 Interaktionsrelaterade orsaker 

Företag A har gått från att ha varit en funktionsstruktur till en processinriktad struktur, det har 

inneburit att avdelningar har blivit mer sammanlänkade. Det har inte gett upphov till något 

motstånd utan snarare stärkt relationerna menar ledningen. Kotter och Schlesinger (2008) 

menar att det är lätt hänt att ledningen går ut med en förändring utan att tala om vilka 

konsekvenser det kommer att innebära. Det är viktigt att kommunicera med hela 

organisationen så att inga missförstånd uppkommer och ger upphov till motstånd (Shang & 

Su, 2004). Den här kategorin har inte varit tung i någon utav företagen enligt vår tolkning. 

Den första tanken som slår oss är att det kan bero på vilken storlek företaget har. Vi har dock 

inte funnit någon konkret bakom detta utan vi kan enbart diskutera kring det i 

diskussionskapitlet. 

 

5.3 Projektledare 

Under denna rubrik kommer vi att sammanställa projektledarnas svar och jämföra dessa med 

den insamlade teorin. 

5.3.1 Högsta ledningens engagemang och stöd 

P1, P2 och P3 anser att stödet och engagemang har varit bra från ledningen i respektive 

företag, de är överens om att ledningens intresse och engagemang är viktigt och påverkar 

användarna i högsta grad. Ett projekt kan endast bli lyckat när ledningen är engagerad i 

projektet menar Aladwani (2001). P1 för Företag A poängterar hur viktigt det är att 

kommunicera ut syftet med projektet till hela organisationen. Viktigt att ledningen berättar att 

det har en tuff tid framför sig och att det kommer kräva hårt arbete, annars är risken att det 

stöter på motstånd från användarna. Kotter och Schlesinger (2008) menar att förtroende 

mellan ledningen och användarna är viktigt och detta kan vara en faktor till att motstånd 

uppkommer. Vår tolkning är att det är viktigt med ledningens stöd vid liknande projekt. 

5.3.2 Kommunikation 

P1 för Företag A menar kommunikation är viktigt, ifall oro skulle uppkomma ansåg denne att 

det är viktigt att ta en dialog med individen och förklara vad det är som pågår och varför det 

sker. Annars är det lätt att det övergår till motstånd menar projektledaren. Användarna blir 

mer mottagliga till systemet då de får det förklarat för sig och bildar en bättre förståelse menar 

Aladwani (2001). P2 för Företag B hade ingen kommunikation med slutanvändarna utan 

kommunikationen skedde via superanvändarna och kan därmed inte säga hur det påverkade 

användarna. Kommunikation och lärande av olika användargrupper är ett viktigt steg till att 

skapa en medvetenhet som sedan sprids vidare menar Aladwani (2001). Vi uppfattar detta 
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som att projektledarna anser att det är viktigt med kommunikation även om inte alla har 

reflekterat över detta. 

5.3.3 Involvering 

Involvering av de framtida användarna är viktigt i affärssystemsprojekt, de måste få vara med 

att bestämma över hur deras process ska se ut anser projektledarna. Dock är det problematiskt 

ifall alla användare ska involveras, det gäller att hitta en lagom nivå menar P1 för Företag A. 

Användare som är med att påverka och är involverade i projektet har lättare att tro på 

systemet menar Amaoko-Gyampah (2007). P2 för Företag B förklarade att det var 

superanvändarna som förde fram slutanvändarnas åsikter. Detta innebar att några grupper inte 

blev lika mycket representerade och involverat som önskat vilket kan bidra till motstånd 

uppkommer. En grupp som inte involveras i projektet påverkas och detta kan göra att 

antagningskostnader blir större för att de är inte lika acceptabla till systemet menar Aladwani 

(2001). Involvering är en viktig faktor att beakta vid användarmotstånd är vår samlade 

tolkning av dessa svar. 

5.3.4 Underlättande åtgärder 

P1 för Företag A menar att alla genomgick en utbildning, med delade åsikter från användarna. 

Några tyckte det var jobbigt medan andra tyckte det gick smidigt, dock var utbildningen för 

kort och mer utbildning hade kunnat motverka de negativa reaktionerna. Detta styrker 

Venkatesh et al. (2003), om organisationen i större utsträckning är bättre förberedda 

underlättar det införandet av ett nytt affärssystem. Även P2 för Företag B reflekterade över att 

det hade behövts mer tid för utbildning av användarna. P2:s förhoppning är att de manualer 

som skapas ska kunna hjälp med det som inte hunnits med under utbildningen. Aladwani 

(2001) menar att utbildning är viktigt för att prova på systemet och bilda en positiv attityd mot 

systemet. Projektledarna är eniga om att utbildning är viktigt och att brist på utbildning skapar 

negativa attityder mot affärssystemet. Detta baseras på våra reflektioner över svaren. 

5.3.5 Timing 

Tidsplaneringen hos Företag A var kort och begränsad och när den försenades gav det ett visst 

missnöje från personalen berättar P1. Om planeringen av en affärssystems-implementation har 

en tight tidsplan så blir timingen en kritisk faktor som kan få konsekvenser för företaget då 

användare kan ställa sig negativa till införandet, menar Aladwani (2001). En projektledare 

reflekterade alltså över detta och timing kan antas vara en orsak till motstånd men enligt vår 

tolkning råder det en viss oenighet eftersom vi inte fick svar från alla på denna fråga.  

5.3.6 Gränssnittskvalitet 

Användarna i Företag B uppfattade gränssnittet på olika sätt, för några blev det svårare t.ex. 

vissa kortkommando fungerar inte längre vilket gjorde att arbetet tar längre tid och personen 

svär nog även idag berättar P2. Affärssystemet har en ganska hög inlärningströskel och det 

finns många vägar till samma mål menar P2. Användare är mindre benägna att använda 

systemet när det är svårt och krångligt (Calisir & Calisir, 2004). Jiang et al. (2000) menar att 

det är viktigt att ha strategier som ska motverka motstånd som är riktat mot designen av 

systemet. P3 hos Företag C ansåg att gränssnittet förvirrade många användare när mycket 
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information visades samtidigt. Aladwani (2001) menar ett svår manövrerat gränssnitt kan 

skapa problem för användarna. Vi uppfattar svaren som att projektledarna tycker att det är 

viktigt med ett bra användargränssnitt för att motståndet ska minimeras. 

5.3.7 Interaktionsrelaterade orsaker 

Enligt P2 för Företag B har några anställda byt arbetsuppgift vilket kan ha inneburit en del oro 

och motstånd bland de anställda dock har det inte märkts av. Individernas respons kan vara 

både underförstådda och uttryckliga med ett destruktivt eller icke destruktivt beteende anser 

Shang och Su (2004). Även hos projektledarna var det tydligt att detta inte var någon faktor 

hos företagen enligt vår tolkning. 

 

5.4 Sammanfattning av analys 

För att göra det enkelt för läsaren att få en överblick över analyskapitlet har vi sammanställt 

en modell över vilka orsaker respektive perspektiv anser vara viktiga. Sammanställningen 

finns i Figur 5.1. 

5.4.1 Användare 

Det vi kan se utifrån användarnas perspektiv på användarmotstånd är att de är enhälliga vad 

gäller högsta ledningens engagemang, kommunikation, underlättande åtgärder, timing, 

gränssnittskvalitet och personliga orsaker. Det råder delade åsikter om involvering och 

erfarenhet där involvering är viktigt för många men inte för alla medan erfarenhet är något 

som inte alla har funderat på. Interaktionsrelaterade orsaker är inget som vi har kunnat påvisa 

överhuvudtaget i vår studie. 

5.4.2 Ledning 

När vi tittar på användarmotstånd ur ledningens perspektiv ser vi att det som de flesta anser 

viktigt är kommunikation, involvering, timing och gränssnittskvalitet. Underlättande åtgärder 

är viktigt men eftersom vi inte fick någon indikation på detta från ett företag tolkar vi det som 

att det är mindre viktigt. Interaktionsrelaterade orsaker har inte varit något problem i något 

företag och har således inte reflekterats över. 

5.4.3 Projektledning 

Efter våra intervjuer med projektledarna för respektive företag kom vi fram till att de är eniga 

om att högsta ledningens engagemang, kommunikation, involvering, underlättande åtgärder 

och gränssnittskvalitet är alla potentiella orsaker till motstånd. Vår tolkning är att dessa 

orsaker till användarmotstånd är de viktigaste i projektledarnas perspektiv De andra orsakerna 

råder det annars delade meningar om men ska inte negligeras.  
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 Användare  Ledningen  Projektledare 

Högsta ledningens engagemang och stöd   +   

Kommunikation      

Involvering +     

Underlättande åtgärder   +   

Timing     + 

Gränssnittskvalitet      

Erfarenhet +  -  - 

Personliga orsaker   -  - 

Interaktionsrelaterade orsaker X  X  X 

 

X = inte en orsak = eniga om            + = delad åsikt - = kan inte uttala sig om 

 

 

 

 

  

Figur 5.1  Analyssammanfattning. 
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6. Slutsats och diskussion
I det avslutande kapitlet kommer vi att göra en slutsats av den analys som framställdes i förra 

kapitlet. Vi kommer att diskutera kring hur de olika orsakerna har påverkat upplevd nytta, 

upplevd användarvänlighet och förändringsbenägenhet. Till sist kommer ett förslag till 

fortsatt forskning.

 

I första kapitlet framställde vi vår problemformulering som är följande: Vilka orsaker till 

användarmotstånd kan det finnas vid en implementering av ett nytt affärssystem? 

6.1 Slutsats 

Vårt fokus i studien har varit användarmotstånd vid implementering av ett affärssystem i små 

och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Slutsatsen kommer att struktureras efter 

dessa variabler. 

Utifrån både teori och empiri har vi fått fram de framhävande orsakerna som påverkar 

användarmotståndet vid en affärssystems-implementation utifrån de tre perspektiv som är 

användare, ledning samt projektledning. Orsakerna som alla är eniga om är kommunikation 

och gränssnittskvalitet. Högsta ledningens engagemang och stöd, involvering, underlättande 

åtgärder och timing är orsaker som två av tre perspektiv är eniga om. Erfarenhet och 

personliga orsaker är svårt att säga något om då enbart användarna kan svara på det. Till sist 

har vi interaktionsrelaterade orsaker som teorin menar är en bidragande faktor till motstånd 

men vi har inte kunnat påvisa detta i vår studie och därför är det ingen orsak till motstånd för 

populationen enligt denna studie.  

Kommunikation är viktigt för att hålla organisationen och framförallt användarna uppdaterade 

om projektstatusen. Det är viktigt att kommunicera vad målet är med förändringen och hur det 

nya systemet kommer att påverka användarnas arbetssituation annars är risken att användarna 

blir kritiska och blir motvilliga att anta systemet. Kommunikation är också bra för att skapa 

lugn i en annars orolig stämning. Både användare, ledning och projektledare anser att en bra 

kommunikation är ett måste för att få med användarna i projektet. 

Ett av ledningens mål vid upphandling av affärssystem är att det ska ha ett lätthanterligt 

gränssnitt. Företag hade till och med det som ett kriterium vid urvalet vilket indikerar hur 

viktigt det är med ett bra användargränssnitt. Användarna tycker också att det är viktigt med 

ett bra gränssnitt. Däremot råder delade meningar om vad som är bra gränssnitt. I Företag A 

tyckte en del att det var lätt medan andra tyckte att det gamla systemet var mjukare och 

trevligare. På en avdelning bidrog användargränssnittet till problem och förvirring eftersom 

informationen inte hade begränsats, användarna hade för mycket information på deras 

startsida. Att ha ett gränssnitt som är likt det gamla är bra för inlärningen men det farliga är att 

användarna tror att de kan göra på samma sätt som innan, även om de inte kan det. Det kan i 

sin tur bidra till en negativ attityd och motstånd till systemet. En av projektledarna menar att 
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det är en hög inlärningströskel för affärssystem i allmänhet och om gränssnittet är svårt och 

krångligt är användarna mindre benägna att använda systemet. 

Högsta ledningens engagemang och stöd är viktigt för att motverka motstånd från användarna 

enligt användarna och projektledarna. Enbart L1 menade att det är viktigt att visa sitt stöd 

men det kan bero på att det är svårt att utvärdera sina egna prestationer. Det vi har förstått är 

att ledningen måste gå ut och klargöra syftet med systembytet och visa att de verkligen 

dedikerar sig själva till projektet. Som en av projektledarna berättade, det påvisar 

viktighetsgraden. Användarmotstånd kan uppkomma om de inte vet varför ett nytt system ska 

implementeras. Det är även viktigt för ledningen att sprida sin vision och berätta hur mycket 

arbete som kommer att krävas i början för att förankra implementationen hos användarna. 

Användarna ser ofta upp till ledningen och om inte engagemanget finns där ställer sig 

användarna frågan varför de ska gå med på detta. I vår studie har ledningen varit starkt 

engagerade i projekten vilket har att göra med att det är de själva som har initierat 

systembytet. Vi anser att högsta ledningens engagemang och stöd är mycket viktigt även om 

vi inte har fått full respons från ledningen.  

Ledningen och projektledarna anser att det är viktigt med någon form av involvering och 

delaktighet av användarna i implementationen. Många av de användare vi har intervjuat 

tycker att det är positivt att få vara med och bestämma. Annars är risken att användarna blir 

passiva. Vi är medvetna om att det beror på hur användarna är som personer och att inte alla 

gillar att vara involverade, en del användare reflekterade inte över deras involvering eller icke 

involvering. Vissa användare ansåg däremot att de borde ha varit mer involverade i projektet 

och det bidrog till en negativ attityd från användaren. Överlag har involveringen varit hög i 

alla företag och känslan har varit positiv.  

Ur användarnas perspektiv har utbildningen varit nödvändig för att klara av att hantera 

systemet. Projektledningarna anser att utbildning är ett centralt begrepp och att det behövs. 

Ändå kan vi konstatera att synen på de underlättande åtgärderna skiljer sig åt relativt mycket, 

även inom respektive företag. En del tycker att den har varit bra och användarna har känt sig 

mogna när systemet tas i drift medan andra tycker att utbildningen har varit direkt dålig. De 

flesta vill ha mer utbildning och framförallt mer kontinuerlig utbildning. Projektledarna menar 

samma sak, det har varit för lite utbildning. Vi anser att en bristfällig utbildning är en viktig 

orsak till att motstånd uppkommer.  

Företagen har oftast en strategi att lägga implementationen under deras lågsäsong. Ledningen 

anser att det är viktigt att tänka på timingen av införandet. Skillnaden i orderingång är så pass 

stor mellan låg- och högsäsong att det är en nödvändighet att implementera systemet när de 

har som minst att göra för att minimera riskerna och att ge användarna en mjukare start. Även 

användarna anser att det är bra att lägga implementationen vid lågsäsong, då det finns tid att 

lära sig systemet och bilda sig en positiv känsla. Dock blev det mycket arbete i början för 

Företag A, eftersom tidsplanen blev förskjuten, och då insåg de att det inte skulle gå 

överhuvudtaget om implementationen skett under högsäsong istället.   
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Erfarenhet, eller brist på,  av andra system är en orsak till motstånd vid implementationen av 

det nya systemet anser användarna. En användare menar att oerfarna användare av 

affärssystem har det svårare att lära sig systemet och de är inte lika villiga använda systemet. 

De behöver mer utbildning för att lära sig grunderna i det nya systemet gentemot de mer 

erfarna. Ledningen och projektledarna har svårt att uttala sig om erfarenhet har påverkat 

användarnas acceptans till affärssystemet. 

Personliga orsaker är även det något som enbart användarna kan uttala sig om, där de anser att 

det är en orsak till motstånd. När det visade sig att det skulle bli mer arbete än förväntat under 

implementationen uppkom ett visst motstånd. Vissa användare var oroliga för att de inte 

skulle kunna systemet tillräckligt väl även fast de har gått en utbildning. Motstånd kan även 

bero på revirtänket. En användare som inte får utföra samma uppgifter som innan 

implementationen av det nya systemet bildar en konflikt som går ut på att skydda sitt revir. 

Det beror på vad användarna har för inställning från början till det nya systemet. En negativ 

attityd innebär att minsta förändring är världsomvälvande för dessa användare. I stora drag 

har detta inte varit en stor orsak till motstånd i något av fallen men vi kan se att det är en orsak 

att räkna med för denna population. 

Interaktionsrelaterade orsaker har inte varit en faktor i de studerade företagen. Inget av 

företagen har genomgått någon omgruppering eller omstrukturering vilket betyder att ingen 

användare har fått byta avdelning eller arbetsplats. Vissa användare får sitta mer vid datorn nu 

än vad de gjorde innan. Detta faktum har dock varit positivt då dessa har fått mer kontroll 

över de operativa processerna. Under vår studie har de interaktionsrelaterade aspekterna inte 

varit en orsak till motstånd. Vi anser dock att det är något att ha i åtanke när företag ska införa 

ett nytt system. Eftersom vi inte kan säga att förlust av de sociala relationerna är en orsak till 

motstånd utifrån empirin har vi valt att bortse från detta. 

 

6.2 Diskussion 

I diskussionen kommer vi att reflektera kring hur motstånd påverkar implementationen av ett 

affärssystem och varför det är viktigt att hantera motstånd i små och medelstora företag inom 

tillverkningsindustrin. Vi kommer även att diskutera kring vår forskningsmodell som vi 

använt oss av i vår studie. Upplevd nytta, upplevd användarvänlighet och 

förändringsbenägenhet har inte berörts nämnvärt och det beror på att vi inte har kunnat säga 

något om dem, statistiskt sett. Därför är det på sin plats att diskutera kring hur de olika 

orsakerna kan ha påverkat dessa tre orsakstyper. Nedanstående är bara diskussioner från vår 

sida och det är viktigt att poängteras.     

6.2.1 Motstånd vid affärssystems-implementationer 

Hur påverkar motstånd implementationen av ett affärssystem? Enligt teorin kan motstånd 

påverka implementationen på ett negativt sätt vad gäller tid och budget. Det vi har kunnat se 

under vår studie är ett mönster som påvisar att motstånd skulle kunna innebära att 

implementationen tar längre tid eller att det kostar mer även om företagen i dessa fall inte har 
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haft några större problem med motstånd. Vi kan även se att motstånd skulle kunna innebära 

att den fulla nyttan av systemet inte uppnås då användarna inte skulle vara lika benägna att 

använda systemet. Implementation av ett affärssystem genomförs av företag för att skaffa sig 

konkurrensfördelar. Dock är implementationen en komplex process och motstånd är det 

största hindret när ett nytt system ska införas enligt teorin. Vi anser därför att motstånd måste 

finnas i bakhuvudet hos både ledning och projektledare för att projekten ska kunna 

genomföras på ett smidigt sätt. I de företag som vi har studerat har projekten varit väl 

genomförda, anser vi. Det kan bero på att projektledningen generellt har tagit hänsyn till de 

orsaker som vi har kommit fram till enligt ovan.  

6.2.2 Små och medelstora, tillverkande företag 

Företag inom denna kategori har ofta begränsade resurser i form av tid, pengar och kompetens 

om vi ska tro på teorin, vilket vi gör då det låter förnuftigt. En stor investering som ett nytt 

affärssystem kan vara ansträngande för ekonomin och motstånd bör därför hanteras redan i ett 

tidigt stadium så att implementationen blir smärtfri. I större företag kan det vara större risk för 

motstånd men de har å andra sidan mer resurser. Vi kan inte statistiskt se någon skillnad 

mellan små och medelstora företag. Däremot kan vi diskutera kring det. När vi gjorde vår 

studie fick vi känslan att storleken har betydelse i några avseenden. Exempelvis var 

kommunikationen annorlunda i det mindre företaget jämfört med de andra två. Det gick 

snabbare där. Det tror vi beror på att användarna inte är i närheten av att vara lika många och 

att användare i mindre företag har lättare att kommunicera med högsta ledningen.   

Som vi skrev i 1.1 har affärssystem en hög potential i tillverkande företag genom att de kan 

integrera affärsprocesser, förbättra lagerhanteringen, korta ner produktionscyklerna osv. Detta 

kan medföra att implementationen blir mer komplex än för till exempel tjänsteföretag som 

inte behöver hantera lager och inköp på samma sätt. Det gör det extra viktigt att involvera 

användare så att alla processer kan konfigureras på bästa sätt. Därmed är det viktigt att 

användarna är med på förändringen och ser det som något positivt vilket gör det angeläget att 

hantera eventuella motstånd. Det är återigen bara diskussioner.    

6.2.3 Upplevd nytta 

Enligt användarna är högsta ledningens engagemang och stöd viktigt för dem när ett nytt 

system ska implementeras. Om inte ledningen visar engagemang vet inte användarna varför 

förändringen ska ske och nyttan med det nya systemet glöms bort. Kommunikationen anser vi 

också är viktigt för att skapa förståelse och engagemang hos användarna samt varför företaget 

väljer att införa ett nytt affärssystem. Det är även viktigt för att visa användarna vad som 

kommer att ske på företaget, annars tror vi att användarna försöker motverka 

implementationen av ren rädsla.  

Involvering krävs för att användarna ska se nyttan av det nya systemet. När de får vara 

delaktiga och bestämma lite över hur deras processer får de en känsla av att systemet är deras. 

Får de inte vara med är det lätt att en negativ känsla uppstår och att de sätter sig på tvären. 

Utbildning har visat sig vara viktigt för att projekt ska lyckas. Med en bra utbildning är det 

lättare att se nyttan anser vi. Intern utbildning är bra för att få en förståelse för de nya 
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funktionerna och detta påverkar den upplevda nyttan tror vi. Tidpunkten för själva 

implementationen är viktig för den upplevda nyttan. Om implementationen sker under 

lågsäsong kan användarna koncentrera sig mer på affärssystemet så att det går smidigare när 

väl högsäsongen drar igång.  

6.2.2 Upplevd användarvänlighet 

Extern utbildning är viktigt för den upplevda användarvänligheten anser vi. Det är i 

utbildningsfasen som användarna får se och testa det nya systemet för första gången och 

externa konsulter, exempelvis, är experter på systemet istället för verksamhetens processer. 

En väl utbildad användare kan navigera lättare i systemet och tycker förmodligen att det är 

roligare att arbeta i det. Det vi kan se i Företag A och Företag B är att användarna har varit 

missnöjda med utbildningen då utbildarna har haft kunskap om processerna men inte 

pedagogiken att utbilda. Denna bit borde skötas av externa konsulter. Tidpunktsresonemanget 

är detsamma som innan.  

Gränssnittskvaliteten är en stor faktor till den upplevda användarvänligheten. Ett krångligt 

gränssnitt med t.ex. många knappar gör det förvirrande för användarna och de vet inte hur de 

ska gå tillväga. Ett komplext system blir tungarbetat, vilket vi kan konstatera av egen 

erfarenhet. Erfarenhet av andra system är även det en viktig faktor. De som har relativt lång 

erfarenhet av affärssystem vet ungefär hur de flesta system fungerar och har dessutom något 

att jämföra med. För dessa blir dessutom inlärningsperioden kortare än för de som inte har 

någon erfarenhet överhuvudtaget. Det vill säga, erfarenhet påverkar hur användarna ser på 

systemet och hur de tar det till sig. 

6.2.3 Förändringsbenägenhet 

Vad som påverkar förändringsbenägenheten hos användare är svårt att svara på, det kan vara 

många olika faktorer. De vi har fokuserat på är personliga och interaktionsrelaterade orsaker. 

Personliga orsaker är en kategori som täcker in mycket och är en faktor för 

förändringsbenägenhet. Rädsla att förlora jobbet eller status på företaget, mer arbetsuppgifter 

och högre ansträngningar är alla enligt oss bidragande orsaker till om användare är 

förändringsbenägna eller ej.  

Interaktionsrelaterade orsaker handlar om sociala relationer på arbetsplatsen och i de fall som 

tas upp i studien har inget av företagen drabbats av några omgrupperingar eller dylikt. Därför 

kan vi enbart spekulera fritt hur detta påverkar förändringsbenägenheten hos användarna. Vi 

tror att användare som blir intvingade på en position som de inte är bekväma i bidrar till att 

motstånd kan uppkomma. Dessutom anser vi att sociala relationer är så pass viktiga att förlust 

av dessa är negativt för förändringsbenägenheten.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har vi fokuserat på små och medelstora företag inom den tillverkande sektorn. 

Det skulle vara intressant att studera andra branscher för att se om det finns likheter och/eller 
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skillnader däremellan. Det vore även intressant att kolla på lite större företag inom samma 

bransch. Vi tror att många olika faktorer är annorlunda i stora företag jämfört med de vi har 

studerat och det borde finnas en hel del skillnader.  

Ett annat spår skulle vara att göra en kvantitativ studie baserad på vår modell för att testa 

huruvida den fungerar i praktiken och om sambanden mellan de olika faktorerna existerar. 

Det hade vi givetvis gjort själva om tiden hade funnits för det vore onekligen intressant att ta 

reda på detta. En sista vinkel och förslag till fortsatt forskning är att studera hur motstånd ska 

motverkas. Vår studie bygger enbart på vad som kan orsaka motstånd, inte hur det kan eller 

ska hanteras.  
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Bilagor 
Bilaga A 
 

Intervjuguide Användare 

Allmänt 

 Presentation av oss samt undersökningens syfte och mål. 

o Vilka vi är. 

o Inom vilket område vi gör studien. 

o Syfte. Vi genomför den här studien i syfte att undersöka användarnas reaktion 

vid införandet av ett nytt affärssystem för att kartlägga hur anv. påverkas och i 

vilken grad motstånd uppkommer. 

o Konfidentialitet. Inget som kan hänföras till dig personligen kommer att 

presenteras i undersökningen. 

 

 Beskriv din arbetslivserfarenhet av affärssystem? 

 Position/titel? 

 Roll vid implementation? 

 I vilket skede blev du involverad i implementationsprocessen? 

Stöd/engagemang från ledning 

 Kände du att du fick stöd av ledningen vid genomförandet av projektet? 

 Påverkar ledningens stöd din respons? 

Kommunikation 

 Fick du någon information om systemet? 

o Hur, Vad? 

 Fick du någon presentation/introduktionen av systemet? 

o Bra eller dålig? 

o Vad var det som presenterades? Fördelar, tekniska spec., funktioner osv... 

 Upplevde du att du fick en bra bild över hur systemet fungerar? 

 Blev du positivt eller negativt inställd till systemet? 

Involvering 

 Var du involverad i projektet på något sätt? 

 Upplevde du att det var något som du kunde påverka under projektet? 

Underlättande åtgärder 

 Erbjöds någon utbildning i systemet? 

o Om ja; Kände du dig fullt förberedd att använda systemet i skarp miljö? 

o Fick du en bra uppfattning om systemets eventuella fördelar och nackdelar 

genom utbildningen? 

 Tillhandahölls några andra hjälpmedel? 

o Lathundar, manualer osv? 

 Hur var din attityd till detta? 

Gränssnittsskvalitet 

 Hur upplevde du det nya systemets gränssnitt? 

o Lätt eller svårt att arbeta i? 

o Snabbt att lära sig? 

Organisationskultur 
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 Hur uppfattar du ditt företags organisationskultur? 

o Förändringsbenägenheten? 

(Stöd av opinionsbildare) 

 Hade ni några tankegångar angående involvering av informella ledare i projektet? 

 Anser du att det är viktigt att påverka inflytelserika personer i ett sådant projekt? 

Interaktionsrelaterade orsaker 

 Har implementationen av affärssystemet medfört några förändringar i din 

arbetssituation? 

o Omgrupperingar: Fått nya kollegor, arbeta mer självständigt 

o Hur kändes det? 

Upplevd nytta  

 När kom du i kontakt med systemet för första gången?  

 Trodde du att systemet kommer att påverka ditt arbete? 

o effektivitet, produktivitet, kvalitet, kontroll, tidsbesparing. 

Upplevd användarvänlighet 

 Vilka intryck fick du av systemet? 

 Är det någon skillnad mellan det nya och det gamla systemet tycker du? 

 Har det nya systemet påverkat dina arbetsuppgifter? 

o Hur? Svårighetsgrad, användarvänlighet, sociala faktorer? 

o Varför? 

Avslutning 

 Har du någon uppfattning om hur de allmänna reaktionerna var mot det nya systemet? 

o Positiva eller negativa åsikter? 

 Blev det lyckat enligt dig?  

o Varför? Si? Så? 

 Genom gick företaget någon förändring under projektet? 

o Organisations, användare, -förändring 

 Har det påverkat nyttan för företaget på något sätt? 

 Är det något annat som du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga B 
Intervjuguide Ledning 

Allmänt 

 Presentation av oss samt undersökningens syfte och mål. 

o Vilka vi är. 

o Inom vilket område vi gör studien. 

o Syfte. Vi genomför den här studien i syfte att undersöka användarnas reaktion 

vid införandet av ett nytt affärssystem för att kartlägga hur anv. påverkas och i 

vilken grad motstånd uppkommer. 

o Konfidentialitet. Inget som kan hänföras till dig personligen kommer att 

presenteras i undersökningen. 

 Beskriv din arbetslivserfarenhet av affärssystem? 

 Position/titel? 

 Roll vid implementation? 

 I vilket skede blev du involverad i implementationsprocessen? 

 Projektbakgrund? 

o Syfte? 

o Start- och slutdatum? 

o Mål? 

 

Kommunikation 

 Hur kommunicerade ni ut information om det nya systemet till användarna? 

 Presentation eller introducerade ni affärssystemet för användarna? 

o Vad var det som presenterades? Fördelar, tekniska spec., funktioner osv... 

 Blev användarna positivt eller negativt inställd till systemet? 

Involvering 

 Hur stor del var du involverad i projektet? 

 Involverade ni användarna i projektprocessen? 

 I vilken utsträckning kunde användarna påverka projektet? 

 Har du någon uppfattning om hur de allmänna reaktionerna var mot det nya systemet? 

o Positiva eller negativa åsikter? 

Underlättande åtgärder 

 Fick användarna någon utbildning i systemet? 

o Hur gick denna till? 

 Tillhandahölls några andra hjälpmedel? 

o Lathundar, manualer osv? 

 Hur var användarnas attityd till detta? 

Gränssnittsskvalitet 

 Hur upplevde du användarnas reaktion till det nya systemet? 

 Hur upplevde användarna systemets gränssnitt? 

o Lätt eller svårt att arbeta i? 

Organisationskultur 

 Hur uppfattar du ert företags organisationskultur? 

o Påverkar det förändringsbenägenheten hos användarna tror du? 

*Stöd av opinionsbildare* 
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 Hade ni några tankegångar angående involvering av informella ledare i projektet? 

 Anser du att det är viktigt att påverka inflytelserika personer i ett sådant projekt? 

Interaktionsrelaterade orsaker 

 Har implementationen av affärssystemet medfört några omgrupperingar i 

organisationen? 

o Användarna fått nya kollegor, användarna arbetar mer självständigt? 

o Hur upplevde användarna detta? 

Upplevd nytta  

 Hur tror du att användarna upplevde nyttan med nya systemet? 

 Tror du att systemet har påverkat användarnas arbete? 

o effektivitet, produktivitet, kvalitet, kontroll, tidsbesparing. 

o Attitydförändring hos användarna? 

Upplevd användarvänlighet 

 Hur tror du att användarna upplevde användarvänligheten med nya systemet? 

o Svårt, logiskt, ologiskt, tekniskt, snabbt att lära sig? 

Avslutning 

 Vad gick bra resp. mindre bra? 

o Varför? 

 Genom gick företaget någon förändring under projektet? 

o Organisations, användare, -förändring 

 Har det påverkat nyttan för företaget på något sätt? 

o Hur? 

 Är det något annat som du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga C 
Intervjuguide Projektledare 

Allmänt 

 Presentation av oss samt undersökningens syfte och mål. 

o Vilka vi är. 

o Inom vilket område vi gör studien. 

o Syfte. Vi genomför den här studien i syfte att undersöka användarnas reaktion 

vid införandet av ett nytt affärssystem för att kartlägga hur anv. påverkas och i 

vilken grad motstånd uppkommer. 

o Konfidentialitet. Inget som kan hänföras till dig personligen kommer att 

presenteras i undersökningen. 

 Beskriv din arbetslivserfarenhet av affärssystem? 

 Position/titel? 

 Roll vid implementation? 

 Projektbakgrund? 

o Start- och slutdatum? 

o Mål? 

Stöd/engagemang från ledning 

 Kände du att du fick stöd av ledningen vid genomförandet av projektet? 

 Påverkar ledningens stöd användarnas respons? 

Kommunikation 

 Hur kommunicerade ni ut information om det nya systemet till användarna? 

 Presentation eller introducerade ni affärssystemet för användarna? 

o Vad var det som presenterades? Fördelar, tekniska spec., funktioner osv... 

 Blev användarna positivt eller negativt inställda till systemet? 

Involvering 

 Hur stor del var du involverad i projektet? 

 Involverade ni användarna i projektprocessen? 

 I vilken utsträckning kunde användarna påverka projektet? 

 Har du någon uppfattning om hur de allmänna reaktionerna var mot det nya systemet? 

o Positiva eller negativa åsikter? 

Underlättande åtgärder 

 Fick användarna någon utbildning i systemet? 

o Hur gick denna till? 

 Tillhandahölls några andra hjälpmedel? 

o Lathundar, manualer osv? 

 Hur var användarnas attityd till detta? 

Gränssnittsskvalitet 

 Hur upplevde du användarnas reaktion till det nya systemet? 

 Hur upplevde användarna systemets gränssnitt? 

o Lätt eller svårt att arbeta i? 

Organisationskultur 

 Hur uppfattar du företagets organisationskultur? 

o Påverkar det förändringsbenägenheten hos användarna tror du? 

Stöd av opinionsbildare 

 Hade ni några tankegångar angående involvering av informella ledare i projektet? 
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 Anser du att det är viktigt att påverka inflytelserika personer i ett sådant projekt? 

Interaktionsrelaterade orsaker 

 Är du medveten om implementationen av affärssystemet medfört några 

omgrupperingar i organisationen? 

o Användarna fått nya kollegor, användarna arbetar mer självständigt? 

o Hur upplevde användarna detta? 

Upplevd nytta  

 Hur tror du att användarna upplevde nyttan med nya systemet? 

Upplevd användarvänlighet 

 Hur tror du att användarna upplevde användarvänligheten med nya systemet? 

Avslutning 

 Vad gick bra resp. mindre bra? 

o Varför? 

 Genom gick företaget någon förändring under projektet? 

o Organisations, användare, -förändring 

 Är det något annat som du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 

 


