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Sammanfattning 

 

Ett affärssystem karaktäriseras som ett företagsomfattande IT-system och är en standardiserad 
mjukvara som består av ett antal moduler. Modulerna samordnar organisatoriska funktioner 
via en unison databas. Affärssystemet sköter exempelvis; redovisning, distribution, 
försäljning, marknadsföring, material management, personal och logistik.  
 
Affärssystemsimplementering innebär en betydande investering och medför därför med krav 
om förbättringar. Traditionellt sett har utvärdering av affärssystemsinvesteringar skett genom 
att studera hur ekonomiska nyckeltal påverkas. Dessa typer av mått har kritiserats på grund av 
att de inte tar hänsyn till att affärssystem förändrar organisationens struktur samt integrerar 
och förenklar verksamheten. I syfte att greppa kvalitativa variabler har utvärderingsforskning 
fokuserat på användningen av systemet. kvalitativa variabler fokuserar bland annat på hur stor 
del av affärssystemet som används, dess spridning bland organisationens anställda, den nytta 
som systemet generat för den enskilde individen, nöjdheten med själva användandet och 
systemet i stort. En god användning av affärssystem anses leda till höga nettofördelar, 
exempelvis förbättrad lönsamhet, produktivitet samt organisatoriska fördelar.   
 
Idag är det vanligt att små och medelstora företag med mellan tio och 250 anställda 
införskaffar affärssystem. Trots detta är forskningen kring användandet av affärssystem hos 
små och medelstora företag under postimplementeringsfasen tämligen begränsad då tidigare 
forskning fokuserat på större företag. Vi undersöker därför hur små och medelstora företags 
användning av affärssystem kan utvärderas genom att konstruera en modell utifrån befintlig 
litteratur. Vi kombinerar tidigare litteratur i kategorier för att (a) utvärdera användning, (b) 
förklara brister i användning och (c) för att besvara hur förutsättningar för välanvända system 
kan skapas.  
 
Studiens syfte uppfylls genom att vi undersöker tidigare forsknings applicerbarhet hos små 
och medelstora företag, med hänsyn till mindre företags förutsättningar. Vi eftersträvar att den 
framtagna utvärderingsmodellen skall ge stöd åt mindre företag vid utvärdering av 
affärssystemsanvändning i postimplementeringsfasen. I ett större perspektiv strävar vi efter att 
konstruera en modell som generellt kan användas av företag. Vi applicerar modellen genom 
att studera systemanvändning och lämnar rekommendationer gällande åtgärder till företagen i 
studien. Undersökningen genomförs genom selektiva intervjuer bland användare på små- och 
medelstora företag i Västerbotten i fyra företag i form av fallstudier. 
 
Vi finner att litteraturen såsom den kombineras i modellen fångar affärssystemsanvändning 
väl i mindre företag. Med modellen lämnar vi ett praktiskt bidrag då företag nu har större 
möjlighet att ta del av forskning kring postimplementering. Därmed skapar vi möjlighet för 
företagen att bättre utnyttja sina affärssystem. Modellen erbjuder systemansvariga ett 
underlag för att genomföra en mer systematisk utvärdering av företags 
affärssystemsanvändande, något som saknas i merparter av de fall vi undersökt.  
 
Modellen fungerar som ett stöd för att identifiera ytterligare kompletteringsområden för 
utvärdering av affärssystemsanvändande vid fortsatt forskning. Vi föreslår att framtida 
forskning fokuserar på att utveckla mer specifika råd när företagen visar upp bristande 
systemanvändning. Förslagsvis utformas forskning för att ge stöd vid branschspecifika eller 
andra specifika förutsättningar. 
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1. Inledning 
 

Kapitlet inleds med en definition på vad ett affärssystem är och fortsätter sedan med en 
beskrivning av dess historiska utveckling. Därefter diskuterar vi varför affärssystem 
efterfrågas av dagens företag. I problembeskrivningen tecknar vi bakgrunden till att vår 
undersökning ska behandla hur utvärdering av små- och medelstora företags affärssystem kan 
genomföras.  
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

1.1.1 Definition av affärssystem 

 
Det svenska begreppet affärssystem härstammar från engelskans Enterprise Resource 
Planning systems som även förkortats till ERP-systems.  
  
Ett affärssystem karaktäriseras som ett företagsomfattande IT-system. Det är en 
standardiserad mjukvara som består av ett antal moduler. (Møller 2005, s. 484) Modulerna 
samordnar organisatoriska funktioner via en unison databas (Lee & Lee 2000, s. 281). 
Affärssystemet sköter exempelvis; redovisning, distribution, försäljning, marknadsföring, 
material management, personal och logistik. Istället för att separat fokusera på specifika 
funktionsområden fungerar systemet som en integrerad enhet. Detta gör det möjligt att 
uppdatera information i realtid och via systemet förmedlas denna till företagets olika 
avdelningar. Organisationen får ett enhetligt informationssystem som sammankopplar 
verksamhetens affärsprocess till en helhet. (Razi & Tarn 2003, s. 115) Företagsledningen ges 
tack vare affärssystemet möjlighet att dagligen ta ställning till verksamhetens 
kostnadskalkyler samt produktspecifik lönsamhet (Cooper & Kaplan 1998, s. 109).  

 

1.1.2 Historik 

 
Utvecklingen av den direkta föregångaren till de moderna affärssystemen, Material 
Requirements Planning (MRP), inleddes under slutet av 1960-talet genom ett samarbete 
mellan J. I. Case, en traktortillverkare, och det multinationella teknikföretaget IBM. De första 
MRP-systemen var stora, klumpiga och dyra. Det krävdes en ansenlig mängd tekniska 
kunniga individer för att hålla systemet gående. Företagsvärlden var under 1960-talet främst 
inriktad på att minska kostnader och på att effektivisera verksamheten. Inledningsvis var 
MRP-systemen därför i första hand konstruerade för att planera och effektivisera 
tillverkningsprocedurer. De skötte bland annat redovisning, fakturering och 
materialbeställningar.   
 
Under det sena 1970-talet blev företagsvärlden alltmer inställd på riktad marknadsföring och 
segment-fokusering, vilket ställde högre krav än tidigare på produktionsintegrering och 
planläggning av produktionen. MRP-systemen passade alldeles utmärkt för detta ändamål.  
Under det tidiga 1980-talet gjordes tekniska framsteg som möjliggjorde utvecklingen av nya 
typer av system. MRP-termen började appliceras på ett allt vidare spektrum av funktioner och 
detta ledde till att man grundade begreppet Manufacturing Resource Planning (MRP II).  
Under 1980-talet växlade fokus inom affärsvärlden från marknadsföring till processtänkande 
och reducering av administrativa kostnader. Hantering av ett allt större informationsflöde, 
automatiserad upphandling samt detaljerad kostnadsrapportering var några av systemets nya 
funktioner. (Jacobs & Weston 2007, s. 358-9) 
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Termen affärssystem (ERP) definierades av forskningsföretaget Gartner Group under det 
tidiga 1990-talet för att beskriva de nya helhetssystem som möjliggjorts av den tekniska 
utvecklingen. De moderna affärssystemen har kapacitet att på ett fullkomligare vis än sina 
föregångare (MRP) integrera leverantörssidan av verksamheten med kundsidan. 
Personaladministration och projektstyrning kan skötas via systemet och företagsledningen har 
tillgång till en god överblick av de administrativa processer som är förknippade med driften 
av en affärsverksamhet.  (Haft et al. 2002, s. 242)  
 
Den första vågen av affärssystemsimplementering skedde inom större företag. De flesta 
multinationella företag använder sig idag av någon typ av affärssystem. (Charalampos et al. 
2012, s. 61) Under slutet av 1990-talet började affärssystemsmarknaden för större företag visa 
tecken på mättnad. Försäljarna började då istället inrikta sig på lösningar designade för små 
och medelstora företag. Denna fokusering på mindre organisationer möjliggjordes av en allt 
bättre teknik som resulterade i ett lägre prisläge. (Bloemen et al. 2010, s. 379) 
 
Idag är det vanligt att små och medelstora företag (den Europeiska Unionen (2003/361/EC) 
definierar små- och medelstora företag som verksamheter med mellan 10 och 250 anställda) 
införskaffar affärssystem. Denna typ av företag har stor betydelse för ekonomin både i i-
länder och u-länder. (Fabi et al. 2008, s. 531) Trots detta är forskningen kring användandet av 
affärssystem hos små och medelstora företag under postimplementeringsfasen tämligen 
begränsad. Postimplementeringsfasen inleds efter att ett affärssystem implementeras och 
därefter börjar användas inom organisationen.  
   

1.2 Problembeskrivning 
 
En litteraturstudie gällande forskningsartiklar om affärssystems publicerade mellan 2000 och 
2009, har identifierat de huvudsakliga forskningsinriktningarna. Hela 80 procent av 
forskningen kan klassificeras i fyra kategorier. Allra mest forskning, 30 procent, fokuserade 
på implementeringsaspekter, 20 procent på management och affärssystem, 17 procent på 
optimering och 14 procent på tekniska aspekter av affärssystemet. (Kraemmergaard & 
Schlichter 2010, s. 504)  
 
Den största delen av forskningen har alltså fokuserat på affärssystems 
implementeringsprocess. Arbetet med affärssystem upphör dock inte i och med att 
implementeringen är slutförd. Forskarna är överens om att postimplementeringsfasen är 
kritisk för affärssystemsprojektets framgång. Trots detta så finns det en avsaknad av forskning 
gällande de faktorer som påverkar hur affärssystem används av organisationer efter det att 
implementeringsprocessen har avslutats (Nunes & Peng 2009, s. 588-9).  Den forskning som 
existerar har slagit fast att företaget, under postimplementeringsfasen, måste engagera sig i 
aktiviteter som stödjer systemet och möjliggör att det uppnår sin fulla kapacitet. Exempel på 
denna typ av aktiviteter är underhåll och support. Många gånger presenterar affärssystemets 
postimplementeringsstadium nämligen nya utmaningar som måste behandlas. Det är mycket 
viktigt att allokera tillräckliga resurser till support och underhåll samt att kontinuerligt 
utvärdera systemet för att identifiera eventuella brister som måste åtgärdas. (Nicolaou 2004, s. 
26)  
 
Trots att vikten av kontinuerlig systemutvärdering är känd så är forskningsområdet relativt 
förbisett. Det finns ett antal undantag exempelvis; Stefanou (2001) som presenterar ett 
ramverk för utvärdering av implementeringen av affärssystem, Murphy och Simon (2002), 
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som undersöker ett försök att inkludera immateriella aspekter med en kostnad-nytta analys av 
ett affärssystemsprojekt. (Borell & Hedman 2004, s. 284) Traditionellt sett har utvärdering av 
affärssystemsinvesteringar skett genom att studera hur ekonomiska nyckeltal påverkas. Dessa 
typer av mått har kritiserats på grund av att de inte tar hänsyn till att affärssystem förändrar 
organisationens struktur samt integrerar och förenklar verksamheten (Stefanou 2001, s. 205).  
 
Viss forskning har drivits för att undersöka de kvalitativa aspekterna av ett affärssystem och 
därmed användning av affärssystemet. Jonas Hedman har utvecklat ett ramverk för att 
utvärdera användningen av affärssystem. Ramverket utnyttjar två variabler för att beskriva 
hur systemet används: intern spridning och utnyttjande.  Med intern spridning menas hur 
många av de potentiella användarna av systemet som faktiskt använder det, desto högre 
användning desto högre nytta. Affärssystemsutnyttjande hänvisar till hur stor del av systemets 
potential som användarna utnyttjar. Desto bättre systemet används desto större nytta får 
organisationen av affärssystemet. (Hedman 2003, s. 24-5) En hög användning av affärssystem 
anses leda till höga nettofördelar, exempelvis bättre lönsamhet (Hedman 2009, s. 44-5). 
   
Hur väl användare brukar affärssystemet påverkas av deras attityd till systemet. Om en 
individ har en positiv inställning till systemet är det troligt att denne använder systemet på ett 
gott vis. (Davis 1986, s. 24; Davis 1989, s. 320) Företagets nytta av systemanvändandet är 
därmed hög. Om användarna däremot är missnöjda med systemet är deras användning 
förmodligen inte optimal och den nytta företaget uppnår av systemet är låg. Användarnöjdhet 
betraktas som ett bra mått vid utvärdering affärssystems framgång. Det definieras som 
summan av användarnas attityder gällande systemet. Ett system med låg användarnöjdhet är 
inte benäget att leverera goda resultat. (Luo et al. 2006, s. 886)  
  
Forskning pekar på att två av de faktorer som påverkar användarnas attityder till affärssystem 
under postimplementeringsfasen är den träning de mottagit samt kommunikationen mellan 
användare och ledning. (Salem 2008, s. 338; Hsu et al. 2006, s. 69-72) Kommunikationen 
mellan företagets ledning och användarna är av essentiell betydelse för identifikation av 
faktorer som är i behov av översyn. Via en god kommunikation kan eventuella 
kunskapsluckor hos användarna lyftas fram och med hjälp av träning kan deras förståelse för 
affärssystemet förbättras. (Chau et al. 2005, s. 496) Träning ger användarna en god förståelse 
för systemet och dess funktioner vilket är en grundförutsättning för ett framgångsrikt 
systemanvändande under postimplementeringstiden. (Son-Yu 2005, s. 129)  
  
Ovanstående litteratur kring postimplementering behandlar områden som kan stödja företag 
som upplever problem med sitt affärssystemsanvändande. Vi identifierar samband mellan 
träning, kommunikation, beteendeteorier och användning av affärssystem. Vidare har 
användning möjlighet att leda till nettofördelar.  
 
Forskare har sammanställt den litteratur som fokuserat på implementering (se exempelvis, 
Bernadas, C., Halingten, A., & Verville, J. 2005, Bourgault, Françoise & Pellerin 2009 & 
Ulrich Remus 2007), men i dagsläget saknas en sammanställning över 
postimplementeringslitteratur. Sammanställningen av kritiska nyckelfaktorer för lyckade 
implementeringar kan användas av företag vid genomförande av 
affärssystemsimplementering. Vi menar därför att företag inte har samma möjligheter att ta 
del av forskning kring affärssystemsanvändning i postimplementering. Tidigare forskning 
konstaterar att det är av stor betydelse att fortsätta arbetet med affärssystemsfrågor efter 
implementering (Nunes & Peng 2009, s. 588-9).  
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Vi har identifierat att forskningen kring utvärdering i postimplementeringsfasen är betydligt 
mindre förekommande i jämförelse med övrig affärssystemsforskning. Detta i kombination 
med avsaknad av en sammanställning skapar frågor om forskningens bredd och förmåga att 
ge stöd åt företagsledare. Vi ser att tidigare postimplementeringslitteratur till stor del är 
applicerad på större företag. Med detta avses den bredd av faktorer som forskningen 
presenterar. Eftersom mindre företag har andra förutsättningar, är det rimligt att viss litteratur 
är mer eller mindre relevant för mindre företag i jämförelse med större företag.  
   
Sammanfattningsvis ser vi en avsaknad av sammanställning och att utvärdering i 
postimplementeringsfasen har stor betydelse för framgången med affärssystemet. Forskningen 
har utformats med avseende för de större företagens mer komplexa organisationer. Samtidigt 
visar studier på att en majoritet av de små- och medelstora företag som implementerat ett 
affärssystem ej utnyttjar det till fullo. (Magnusson & Olsson 2005, s. 111) 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur kan små och medelstora företags användning av affärssystem utvärderas? 
 

1.4 Syfte  
 
För att undersöka hur små och medelstora företag kan utvärdera användningen av 
affärssystem i postimplementeringsfasen syftar studien till att sammanställa befintlig litteratur 
och undersöka tidigare forsknings applicerbarhet hos små och medelstora företag.  
  
Vidare ämnar vi studera systemanvändning i små och medelstora företag för att identifiera 
och analysera eventuella förbättringsområden. Vi avser slutligen att lämna rekommendationer 
gällande åtgärder till företagen i studien. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet behandlar litteratur som förklarar hur användning kan mätas och vilka faktorer som 
leder till ett välanvänt affärssystem. Inledningsvis presenterar vi ett ramverk utformat för att 
utvärdera användning av ett företags affärssystem, vidare behandlas variabler som kan 
användas för att uppskatta hur stor nytta användarna får ut av systemet. Vi ställer sambandet 
mellan beteende och attityd i centrum för att förklara orsak till användning av affärssystem. 
Utifrån denna kunskap fördjupar vi oss inom litteratur som förklarar uppkomst till och hur 
man kan skapa bra förutsättningar för ett välanvänt affärssystem. Vidare undersöker vi 
förutsättningar mindre företag har, kopplat till affärssystem. I kapitlets sista del summerar vi 
tidigare litteratur genom att presentera en modell som vi sedan använder för att utvärdera 
systemanvändande i företagen i studien. 

2.1 Litteraturöversikt 
 

Bilden nedan visar teoretiska begrepp och deras relation till varandra. I kommande kapitel 
kommer vi mer detaljerat beskriva varje enskild del. Vi väljer dock först att i enklare termer 
förklara hur litteraturen hänger ihop för att ge läsaren en tidig överblick. 
 
Begreppen nedan kan delas in i tre huvudkategorier: (1) utvärderingsvariabler som används 
för att undersöka hur väl ett affärssystem används av dess användare, (2) förklaringar till vad 
som föranleder användande av affärssystem, samt (3) förutsättningar som dels möjliggör att 
systemet blir använt, dels skapar ett välanvänt affärssystem. 
 
Generellt kan vi säga att sambandet mellan del 1, 2 och 3 är enkelt: (3) förutsättningar 
förklarar varför användare använder systemet och (2) att användare faktiskt använder 
systemet ger möjligheten att (1) systemet faktiskt används på ett bra sätt. Dock är sambanden 
inte riktigt så enkla. Vi ser exempelvis en loop mellan föreställningar och användning. När ett 
affärssystem används har det nämligen chansen att direkt influera användning, på samma sätt 
som en obehaglig känsla kan motverkas genom att försättas i en situation där individen inser 
att känslan var obefogad. Vi kommer i texten strax nedan att förklara sambanden i bilden 
utifrån det enkla samband vi beskrev mellan de tre olika delarna. 
 
I figuren nedan (figur 1) kan vi se förutsättningarna längst ned till höger. Bland dessa ingår 
bakomliggande faktorer såsom organisationsstöd, lärande och kommunikation. För att kunna 
använda ett affärssystem behöver en individ inledningsvis kunskap. Desto mer stöd denne får, 
desto troligare är det att personen i första stadiet kommer använda systemet, och senare även 
använder systemet på ett bra sätt. 
 
Vi går vidare till den andra delen: förklaringar till vad som föranleder användande av 
affärssystem. Allteftersom en individ lär, blir stöttad och informerad om affärssystemet 
förbyts eventuellt negativa uppfattningar mot att förhoppningsvis se fördelar med, eller 
åtminstone acceptera affärssystem. Dessa föreställningar influerar i sin tur individens attityd 
och när personen lärt sig grunderna börjar den troligen känna att den har bättre kunskap 
(kontroll).  Upplevd kontroll, normer och individens attityd måste vara tillräckligt starka i 
individen för att denne skall se större fördelar än nackdelar. Först då kommer en individ att 
välja att använda affärssystemet.  
 
I den tredje delen har individen börjat använda systemet. Vi undersöker hur väl affärssystemet 
används genom att exempelvis studera den inverkan användning har på individens 
arbetsprestation. Vi undersöker även hur väl hela organisationen använder de funktioner 
affärssystemet har. 
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Figur 1. Litteraturöversikt.  
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2.2 Utvärdering 

 
I detta avsnitt redogör vi för tre kategorier av variabler som används för att utvärdera 
användning av ett affärssystem. Inledningsvis presenterar vi ett ramverk som fokuserar på 
systemets utbredning inom en organisation samt hur stor del av affärssystemet som nyttjas. En 
grundförutsättning för att skapa nytta genom affärssystem antas vara att systemet både 
används av relevanta potentiella användare samt att användarna tar del av systemets 
funktioner. Dessa variabler kategoriseras in i grupperna intern spridning respektive 
utnyttjandegrad. Även om faktisk användning är en grundförutsättning som kan leda till nytta, 
beskriver inte intern spridning och utnyttjandegrad huruvida systemet används väl. I avsnittets 
sista del presenterar vi därför variabler mer lämpade för att beskriva hur väl systemet används 
av dess användare.  
 

2.2.1 Affärssystemets nyttjandegrad 

 

 
 

Figur 2. Användning av affärssystem (Hedman 2009, s. 43) 
 
Hedman (2009) använder begreppet affärssystems nyttjandegrad som en synonym till 
användning av affärssystem i ett enskilt företag. För att mäta användning av affärssystem 
studerar författaren företags affärssystemsutnyttjande och intern spridning. Kortfattat innebär 
affärssystemutnyttjande att man undersöker hur stor del av affärssystemets alla 
funktionaliteter systemets användare nyttjar. Intern spridning fokuserar på antalet faktiska 
användare inom ett företag i förhållande till potentiella användare. (Hedman 2009, s. 42) 
Hedman (2009, s. 43) argumenterar för att ökad användning av affärssystem, mätt med 
affärssystemutnyttjande och intern spridning, leder till ökade nettofördelar i form av 
exempelvis bättre lönsamhet, produktivitet samt organisatoriska fördelar. Hedman (2009, s. 
44-5) avråder från att mäta huruvida ett affärssystem skapat ökad lönsamhet, utan poängterar 
istället betydelsen av att öka nyttan av nuvarande affärssystem genom att öka användandet.  
 
Nedan tittar vi närmare på affärssystemutnyttjande och intern spridning för att se hur dessa 
begrepp kan mätas.  
 
Hedman (2009, s. 42-3) förklarar att begreppet affärssystemutnyttjande kan undersökas 
genom att studera totala IS, master-data, integration och funktionalitet. Författaren har i en 
avhandling valt att klassa dessa fyra begrepp som nyckelegenskaper i affärssystem (Hedman 
2003, s. 45). Nedan följer förklaringar till dessa fyra begrepp och hur de kan studeras. 
 
Ett företag kan potentiellt ha flera IT-system med varierade funktioner. Affärssystem är 
generellt övergripande och innefattar flera system. Variabeln totala IS mäts genom att studera 
skillnaden mellan hur stor del affärssystemet utgör i förhållande till ett företags alla 
informationssystem (Hedman 2009, s. 42). Argumentet är att affärssystem bör innefatta 
samtliga informationssystem i ett företag. Detta grundas på teorin total-systems approach som 
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innebär att allt som sker inom och utanför ett företag samverkar och därför bör även samtliga 
informationssystem samverka (Blumenthal 1969, s. 23, citerad i Hedman 2009, s. 36).  
 
Ett affärssystems förmåga att lagra information om affärsobjekt som exempelvis varor, 
leverantörer och kunder är dess enskilt viktigaste roll (Hedman 2003, s. 53). Denna typ av 
information benämns vanligen som master-data och är grundläggande för verksamheters 
interna och externa kommunikation. Hur master-data skall anges är i förväg bestämt vilket gör 
att likvärdig information blir dokumenterad på ett konsekvent sätt. Informationen lagras på ett 
centralt ställe i affärssystemet vilket i samband med att master-data till sin natur sällan 
förändras gör informationen tillförlitlig. (Hedman 2003, s. 54) Med hjälp av master-data kan 
företag sänka sina transaktionskostnader som annars kan uppstå då de kan tvingas konvertera 
data för att jämföra olika affärsobjekt. Ytterligare ett argument för att företag bör sträva efter 
att öka sitt användande av master-data är att informationen gör det möjligt att lättare 
kontrollera och styra verksamheten (Hedman 2003, s. 54). 
 
Kravet på ett integrerat system har sitt ursprung i företagets omgivning genom leverantörer, 
kunder och myndigheter (Hedman 2009, s. 36). Integrerade system skapar förutsättningar för 
att företag skall ha möjlighet att styra verksamheten. I en föränderlig affärsvärld är det viktigt 
att företag integrerar sina interna och externa affärsprocesser för att hantera ändringar i 
kunders preferenser. Genom att studera i vilken utsträckning företag använder sig av 
integrerade interna och externa affärsprocesser i affärssystemet är det möjligt att avgöra hur 
stor del av systemet som används (Hedman 2009, s. 43).  
 
Den sista variabeln i affärssystemutnyttjande mäter funktionalitet. Beroende på den bransch 
företag är verksamma inom, ställs olika krav på affärssystemets funktioner (Hedman 2003, s. 
45). Övergripande funktionaliteter kan delas in i tre huvudområden. Första området är 
ekonomi som berör intern och extern redovisning. Ett andra område behandlar försäljning, 
order, produktion, leverans och inköp. Tredje området berör personaladministration. (Hedman 
2009, s. 39) Funktionalitet mäts genom att identifiera de funktioner ett företag potentiellt bör 
ha nytta av för att sedan jämföra med hur många funktioner som företaget använder (Hedman 
2009, s. 43).  
 
Hedman (2009, s. 43) förklarar att intern spridning kan undersökas genom att studera 
potentiella användare, användare i affärsprocesser och de olika användarnas position i en 
organisations hierarki. Förutsättningen att ett affärssystem skapar värde för företaget grundas i 
dess användare. Användare av affärssystemet är de som fyller systemet med information. Ifall 
ett affärssystem har liten spridning inom organisationen är det rimligt att nyttan är mindre än 
vad den annars kunde ha varit.  
  
Med variabeln potentiella användare jämförs de potentiella användarna av affärssystemet med 
de som faktiskt använder systemet. För att identifiera de potentiella användarna måste hänsyn 
tas till de funktioner och delar av affärssystemet som är viktiga för respektive avdelning inom 
en organisation (Hedman 2009, s. 42-3). 
 
Begreppet användare i affärsprocesser innefattar både operativa processer och stödjande 
affärsprocesser. Med operativa processer avses generellt leveranser till kunder. Stödjande 
affärsprocesser berör sådant som redovisning, rekrytering och teknisk support. Variabeln 
studeras genom att undersöka huruvida företagets personal använder sig av affärssystemet vid 
affärsprocesser (Hedman 2009, s. 42-3). 
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Den sista variabeln i intern spridning studerar hur utbrett användandet av affärssystemet är 
inom organisationens olika hierarkiska delar. För att ledningen skall ha möjlighet att fatta 
välgrundade beslut krävs att alla avdelningar och nivåer i företags organisation bidrar med 
information och att ledningen själva tar hänsyn till denna information (Hedman 2009, s. 42-
3). 
 

2.2.2 Användares nytta  

  

Hedmans ramverk presenterar faktorer som leder till att ett system skapar nytta för dess 
användare. Antagandet är att om nyttjandegrad och spridning är hög kommer hög nytta 
skapas. För att försöka få grepp om den nytta som ett företag får ut vid ett specifikt tillfälle 
vänder vi oss därför till andra variabler. 
 
Doll och Torkzadeh (1999, s. 328) förespråkar valet av att studera individers arbete för att 
utvärdera hur väl informationsteknologi används. Compeau, Higgins och Thompson (2008, s. 
80) fann i enlighet med ovan att individer är de som är mest betydelsefull att studera för att 
uppskatta ett affärssystems framgång. Genom att studera individers användarnöjdhet och 
individuella inverkan kan vi avgöra om ett affärssystem genererar nytta för individer (DeLone 
& McLean 1992, s. 60). Därmed kan vi komplettera Hedmans ramverk med variabler som 
visar om företaget får ut önskad nytta.  
 
DeLone och McLean (1992, s. 69) förklarar att begreppet individuell inverkan är nära 
relaterat med prestanda i det avseendet att en ökad prestation hos individer och avdelningar är 
ett tecken på en positiv inverkan. Inverkan kan även ses i form av att användare har bättre 
beslutsunderlag, högre beslutsproduktivitet, effektiviserat användaraktiviteter, eller att 
beslutsfattares insikt om betydelsen och användbarheten av informationssystemet har 
förändrats. Individers användning och attityd är vad som leder till individuell inverkan 
(Goodhue & Thompson 1995, s. 213). 
 
DeLone och McLean (1992, s. 76-8) har undersökt vilka variabler som kan användas för att 
mäta individuell inverkan. Med stöd ur tidigare forskning är det i huvudsak fokus på 
individers produktivitet och effektivitet (se Crawford 1982, Huff & Rivard 1984, Hartwick & 
Millman 1987) och kvalitet, effektivitet och exakthet i samband med beslut (se DeSantis, 
Dickson & McBribe 1986, Blocher, Moffie & Zmud 1983).  
 
Användarnöjdhet har kommit att bli ett välanvänt mått för att mäta framgång med 
informationssystem (Levin, Moshe & Pliskin 2005, s. 43). Med användarnöjdhet avses hur 
tillfredsställda användare är med deras användning av systemet. Nöjdhet i sig har en uppenbar 
validitet eftersom ett system som generar nytta för användare vanligtvis kommer uppskattas 
av dess användare (DeLone & McLean 1992, s. 68). DeLone och McLean (1992, s. 72-3) har 
undersökt vilka variabler som kan användas för att mäta användarnöjdhet. Nöjdhet i samband 
med användning av affärssystem (se Bruwer 1984, Edmund & Jeffery 1984, Ahmed & Doll 
1985) och nöjdhet med systemet överlag (se Ginzberg 1981, Rushinek & Rushinek 1985, 
Mahmood 1987). Användarnöjdhet är associerat med attityder mot informationssystem vilket 
innebär att studier som undersöker användarnöjdhet även bör inkludera delar om attityder då 
attityder har en bias-effekt (DeLone & McLean 1992, s. 69). 
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2.3 Förklaringar 

 
Ovanstående avsnitt presenterade utvärderingsvariabler för att fastställa hur ett affärssystem 
används. I detta avsnitt redogör vi för vad som föranleder användning. Om ett system används 
bristfälligt kan vi hitta förklaringen bland faktorer i detta avsnitt. Vi väljer inledningsvis att se 
användning av affärssystem som ett beteende. Enligt tidigare litteratur bestäms ett beteende 
av attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll. Attityd anses vara centralt i att förklara 
beteende och vi har därför valt att ytterligare beskriva litteratur som fokuserar på attityd-
beteende-sambandet i informationssystemkontext.  
 

2.3.1 Theory of reasoned action 

 

 
 

Figur 3. Theory of reasoned action (Ajzen & Fishbein 1980, s. 16). 
 

Theory of reasoned action (TRA) förklarar hur attityder relaterar till beteende vilket gör det 
möjligt att förklara mänskligt beteende i ett specifikt sammanhang (Ajzen & Fishbein 1975, 
1980). Attityd och beteende behöver specificeras och definieras med avseende på handlingen, 
målet som handlingen är riktad mot, sammanhang och tid (Ajzen & Fishbein 1977, s. 889).  
 
Sambandet som beskrivs i TRA utgår från att en persons egna föreställningar och andras 
föreställningar influerar attityd respektive subjektiva normer i förhållande till ett beteende. 
Föreställningar berör individens uppfattning om sig själv, sin omgivning och representerar 
den information en individ har om ett visst objekt i form av egenskaper (Ajzen & Fishbein 
1975, s. 12, 131). Attityder definieras i sin tur som ”en inlärd benägenhet att reagera på ett 
konsekvent positivt eller negativt sätt med avseende på ett visst objekt” (Ajzen & Fishbein 
1975, s. 6). Individens attityd och de normer denne uppfattar leder till en svagare eller 
starkare intention att utföra ett visst beteende varefter individen utför eller inte utför 
beteendet. När attityder väl etablerats är det möjligt att nya föreställningar växer fram. Även 
ett beteende kan leda till nya föreställningar om ett objekt (Ajzen & Fishbein 1975, s. 15).  
 
Enligt TRA föregås ett beteende av en persons intention att utföra en handling. Intentionen 
representerar den motivation en person har till att försöka och desto starkare intentionen är, 
desto troligare är det att personen kommer utföra beteendet (Ajzen & Fishbein 2005, s. 181). 
Intentionen härleds i sin tur tillbaka personens föreställningar om objektet. Föreställningarna 
varierar i antal och en person uppges ha förmågan att ha flera föreställningar men endast ha 
möjlighet att behandla ett mindre antal föreställningar i en situation. Dessa klassas som de 
framträdande föreställningar och är de som föranleder en persons attityd. (Ajzen & Fishbein 
1980, s. 63). En individs föreställningar har varierad styrka, gemensamt för de relevanta är 
emellertid att de handlar om själva beteendet och inte det objekt som har med beteendet att 
göra. Några av dessa föreställningar kommer därefter influera personens attityd mot 
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beteendet. Attityden är relaterad till personens uppfattningar om de konsekvenser som 
kommer av beteendet och hur personen utvärderar dessa konsekvenser. (Ajzen & Fishbein 
1975, s. 16). Attityd berör därför en persons egen prestation, och inte vad denne tycker om 
beteendet överlag. En person kan uppfatta ett beteende som något positivt, men samtidigt 
uppleva att det inte är positivt för just denne (Ajzen & Fishbein 1980, s. 56). 
 
En persons föreställning om normer influerar en individs intention att utföra ett visst 
beteende. Normer definieras som ”socialt accepterade regler, definitionen för vad som är rätt 
och riktigt” (Webster 1975, s. 16, citerad i Ajzen & Fishbein 1980, s. 57). En individs 
föreställning utgörs av vad referenspersoner i individens omgivning anser att individen ska 
göra. Referenspersoner är de som individen anser är viktigast för honom eller henne och har 
en åsikt i vad individen bör eller inte bör utföra när det handlar om ett specifikt beteende 
(Ajzen & Fishbein 1980, s. 57). Ajzen och Fishbein (1980, s. 74) förklarar att endast de som 
är framträdande i personens omgivning kommer influera de normer personen anser är av 
betydelse. Individen kan samtidigt känna eller sakna motivation att följa omgivningens 
rekommendationer. Normer och en individs motivation att följa normerna bildar persons 
subjektiva norm (Ajzen & Fishbein 1975, s. 16). Den subjektiva normen behöver inte 
nödvändigtvis stämma överens med verkligheten utan fokuserar istället vad individen har 
uppfattat från omgivningen (Ajzen & Fishbein 1980, s. 57).  
 
Då individer har en positiv attityd gentemot ett beteende och samtidigt upplever att viktiga 
personer i omgivningen anser att de ska utföra ett visst beteende uppstår en starkare intention 
till att beteendet genomförs. I vissa fall kan situation vara omvänd, med negativ attityd och 
utan normer som förespråkar ett beteende, är det mindre troligt att resultatet blir ett positivt 
beteende. I de fall en persons attityd och de subjektiva normerna inte överensstämmer 
bestäms intention av hur viktiga varje del är i förhållande till varandra ur personens synvinkel. 
(Ajzen & Fishbein 1980, s. 58) 
  
Två individer som utvärderar samma föreställningar om konsekvenserna av ett visst beteende 
kan ha olika attityder gentemot samma beteende i de fall de gör olika bedömningar av 
konsekvenserna. Skulle de å andra sidan ha utgå från olika föreställningar om konsekvenserna 
är samtidigt möjligt att de utvecklar samma attityd gentemot ett beteende. På samma sätt kan 
en persons föreställningar förändras och samtidigt behålla samma attityd. (Ajzen & Fishbein 
1980, s. 67)  
 
Individer tenderar att ha relativt mer information om sådant de anser vara viktigt, vilket får till 
följd att deras föreställningar blir starkare förankrade (Ajzen & Fishbein 1980, s. 68). Enligt 
teorin är det just föreställningarna som är nyckeln till förändring av ett beteende. Förändring 
av föreställningar sker genom att individen blir exponerad för ny information för att ersätta 
gammal information alternativt brist på information, vilket rimligtvis medför ett motstånd om 
föreställningarna är starkt förankrade. En eller flera ändrade uppfattningar leder inte 
nödvändigtvis till en förändring i attityd. På samma sätt är det inte givet att föreställningar om 
normer leder till att subjektiv norm ändras. I de fall en individs attityd förändras är det möjligt 
att individens värdering av den relativa betydelsen av subjektiva normer är större och att 
individens intention därmed förblir oföränderlig. (Ajzen & Fishbein 1980, s. 81) 
 
Ajzen och Fishbein (1975, s. 388-9) anger två sätt att förändra en individs föreställningar. I 
grunden handlar det om att individen skall ändra sin uppfattning om objektet som är i fokus 
för beteendet. Ett steg till förändring är att individen får se objektets egenskaper via 
observation, ett slags bevis krävs alltså för att underlätta individens acceptans av att objektet 
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har en egenskap som denne inte visste eller trodde på tidigare. Ett annat sätt är att individen 
blir upplyst av en källa, exempelvis en person i sin omgivning, som kommer med ny 
information som fyller ett tomrum eller ersätter gammal kunskap. Ifall målet är att genomföra 
en förändring hos en individ är det viktigt att försöket inriktas mot en eller flera givna 
föreställningar.  
 
Theory of reasoned action har starkt empiriskt stöd och använts för att förklara varierade typer 
av beteenden (Hartwick, Sheppard & Warshaw 1988, s. 325). Trots stöd har teorin en 
begränsning då den inte tar hänsyn till faktorer individer inte kan kontrollera. Därför 
utvecklades theory of planned behavior för att även innefatta variabeln upplevd kontroll 
(Ajzen 1985, 1988, 1991; Ajzen & Madden 1986).  
 

2.3.2 Theory of planned behavior 

 
 

 
  

Figur 4. Theory of planned behavior. (Ajzen & Fishbein 2005, s. 194) 
 
Eftersom theory of planned behavior (TPB) är en vidareutvecklad teori som baserats på 
theory of reasoned action (TRA) har vi valt att endast presentera den utökade delen under 
denna rubrik. De övriga delarna återfinns i avsnittet om TRA.  
  
TPB utgår från att en individs prestation till viss del beror på huruvida det är möjligt att utföra 
beteendet. Dessa faktorer utgörs av exempelvis tid, pengar, färdigheter och samarbete. 
Tillsammans representerar dessa faktorer människors faktiska kontroll över sitt beteende. 
Förutsatt att en individ har både resurser och tillfälle, samt intentionen, kommer individen att 
uppvisa önskat beteende. (Ajzen 1991, s. 182)  
 
Fullgoda resurser och ett tillfälle till handling anses vara givna förutsättningar för att en 
person skall lyckas genomföra en handling. Ajzen (1991 s. 183) hävdar betydelsen av att 
undersöka individers föreställning om den kontroll de har över en situation. Personer som 
upplever att de har de färdigheter och resurser som krävs för att utföra en handling är benägna 
att utveckla en stark upplevd kontroll. På samma sätt kommer de som inte tror att de kommer 
att lyckas utveckla en svagare upplevd kontroll. (Ajzen & Fishbein 2005, s. 193) I teorin 
behandlar variabeln upplevd kontroll individers uppfattning om den lätthet alternativt 
svårighet som är förknippat med ett visst beteende. En individs upplevda kontroll anses vara 
specifikt för varje beteende och det är därför viktigt att upplevd kontroll inte antas vara 
konstant vid undersökning av skilda beteenden. (Ajzen 1991, s. 183) 
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2.3.3 Technology acceptance model 

 
Technology acceptance model (TAM) har utvecklats från TRA och förklarar hur användares 
attityd gentemot ett specifikt informationssystem påverkar användningen av systemet. I detta 
sammanhang definieras attityd som hur fördelaktigt, behagligt och uppskattat användare anser 
systemet vara (Bagozzi, Davis & Warshaw 1992, s. 660). Enligt modellen är användares 
attityd av stor betydelse för hur användaren kommer att använda systemet. En potentiell 
användares attityd gentemot systemet beskrivs som en funktion av den upplevda 
användarvänligheten och den upplevda användbarheten. (Davis 1986, s. 24). Davis (1989, s. 
320) definierar upplevd användbarhet som ”till den grad en person tror att dennes användning 
av det specifika systemet förbättrar arbetsprestationen”. Upplevd användarvänlighet definieras 
som ”till den grad en person tror att dennes användning av det specifika systemet inte kräver 
ansträngning”.  
 
En god arbetsprestation kan leda till belöningar såsom löneökning och befordringar. Ifall 
användare upplever att systemet är användbart och även tror att användandet leder till ökad 
arbetsprestation finns motiv till att använda systemet. (Davis 1989, s. 320). En person 
förväntas därför använda ett system i den utsträckning personen upplever att systemet 
kommer leda till förbättrad arbetsprestation. Även om en person upplever att systemet är 
användbart kan personen samtidigt uppleva att systemet är svårt att använda, vilket influerar 
användares attityd gentemot systemet negativt. Användare hindras därmed från att använda 
systemet på ett lämpligt sätt. (Davis 1989, s. 320). På motsvarande vis kommer ett system 
som upplevs som användarvänligt göra det möjligt för användare att uppleva systemet som 
användbart, i andra ord kommer upplevd användarvänlighet påverka upplevd användbarhet 
(Davis 1986, s. 26).  
 
 

 
 

Figur 5. Technology acceptance model. (Davis 1986, s. 24) 
 
Flera forskare funnit att TAM har empiriskt stöd både vad gäller enskilda informationssystem 
såväl som affärssystem (se exempelvis Davis 1989; Scott 2008). Från dess att modellen 
framställdes har den kommit att utvecklas till flera varianter, bland dessa återfinns TAM2 och 
TAM3. Med TAM2 har fem faktorer som påverkar upplevd användbarhet tillkommit i 
modellen. Faktorerna är subjektiv norm, relevans, produktionskvalité, resultatdemonstration 
och avbildning. TAM3 bygger vidare på TAM2 och redogör för ett antal faktorer som 
påverkar upplevd användarvänlighet. Dessa faktorer berör både användares inställning 
gentemot systemet och informationsteknik överlag. (Lee, Lee & Olson 2010, s. 270). Vi väljer 
emellertid att fokusera på den ursprungliga TAM-modellen då de senare modellerna 
inkluderar faktorer som hänförs till systemens ursprungliga design, något som inte ligger 
inom ramen för arbetet eftersom sådana faktorer skulle göra modellen betydligt mer 
omfattande. 
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2.4 Förutsättningar 

 
I kapitlets inledande avsnitt beskrev vi utvärderingsvariabler som kan visa hur utbrett och hur 
väl ett affärssystem används inom en organisation. Vi presenterade därefter de faktorer som 
influerar användandet av affärssystem. I detta avsnitt beskriver vi de bakomliggande faktorer, 
de förutsättningar som influerar individers attityd, norm och upplevd kontroll. Då tidigare 
litteratur identifierat attityd som centralt i användning av informationssystem väljer vi 
inledningsvis att presentera en modell som bygger vidare på TAM och involverar 
organisationers stöd till användare. Lärande och kommunikation har identifierats som de mest 
betydelsefulla bakomliggande faktorer som influerar attityd, norm och upplevd kontroll varför 
vi väljer att lägga extra vikt vid att presentera litteratur kring dessa två. 
 

2.4.1 Organisationsstöd  

 
Organisationens stöd anses vara en viktig faktor för att förbättra prestationen i en organisation 
(Chung et al. 2010, s. 272). Med stöd avses de resurser individer har att tillgå i en 
organisation och har sitt ursprung hos medarbetare, ledare och övrigt stöd som kan härledas 
tillbaka till den närvarande organisationen (Leung et al. 2008, s. 5). Ett fullgott stöd stärker 
individers föreställningar om deras möjligheter att hantera stress i arbetet, samt leder till 
förbättrad arbetsprestation. I en affärssystemkontext leder organisationsstöd till att individer 
upplever större tillfredsställelse och förbättrad arbetsprestation genom användandet av 
systemet. I de fall individer upplever ett fullgott stöd kommer även stress att minska i 
samband med användning av systemet. (Chung et al. 2010, s. 272)  
 
Organisationsstöd kan delas in i formellt och informellt stöd. Formellt stöd utgörs av 
informativ och instrumentellt stöd för att direkt hjälpa individer i deras arbete. Informativt 
stöd handlar om att ge stöd vid problem och krav på förbättring. Instrumentellt stöd involverar 
assistans i individers arbetare. Båda formerna av formellt stöd ges i form av träning och 
utbildning i ett system. (Chung et al. 2010, s. 272) 
 
Informellt stöd ses som ett komplement till formellt stöd och utgörs av det stöd som är möjligt 
att motta från medarbetare och handledare. Denna typ av stöd kan förbättras genom ökad 
kommunikation mellan medarbetare, samt anordna en gynnsammare arbetsmiljö där 
kunskapsutväxling sker mellan medarbetare och handledare. (Chung et al. 2010, s. 272) 
 
Chung et al. (2010) har utgått från technology acceptance model (TAM) och anpassat 
modellen för att göra det möjligt att studera effekterna av organisationsstöd på användning av 
affärssystem. Centralt i modellen är att organisationens stöd är en betydande faktor för att nå 
bättre prestanda.  
 

 
 

Figur 6. Organizational support (Chung et al. 2010, s. 272)  
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2.4.2 Lärande 

 
Med lärande menas traditionellt den process genom vilken kunskap skapas. (Cross 2007, s. 
253) Kunskap kan definieras som det vetande en individ har uppnått via erfarenhet och består 
av dennes praktiska och teoretiska förståelse för ett ting eller en företeelse, i detta fall 
affärssystem. Vanligtvis diskuterar man i samband med kunskapskapande om tre begrepp, 
nämligen, data, information och kunskap. Data är bokstäver eller siffror utan kontext. Då man 
ordnar data i ett meningsfullt sammanhang så skapas information. Denna information 
omformas till kunskap först då den förenas med sammanhang, förståelse och reflektion. Detta 
kunskapsskapande sker genom kognitiva processer i individens huvud. (Filstad 2010, s. 108-
9) Ett sätt att underlätta anställdas kunskapsskapande är att ge dem träning (Kalling 2003, s. 
90). I samband med affärssystem är träning mycket viktigt. Utan tillräcklig träning kommer 
användarna nämligen inte ha den kunskap som krävs för att använda systemet på så ett 
effektivt sätt som möjligt. Därför är det viktigt att fokus, både under systemets 
implementerings- och postimplementeringsfas, ligger på att ge användarna en god 
systemkunskap. Bristande kunskap ligger nämligen till grund för oavsiktliga misstag och 
ineffektivitet samt leder till missnöje bland användarna under affärssystemets 
postimplementeringsfas. (Hsu et al. 2006, s. 69-72). Otillräcklig kunskap bland användarna är 
en starkt bidragande orsak till att vissa affärssystemsprojekt misslyckas. 
 
För att motverka detta så är det viktigt att företagets ledning fokuserar på att etablera en 
strategi för hur kunskap, i detta fall om affärssystemet, ska spridas inom organisationen. 
(Filstad 2012, s. 272) Detta kallas av forskningen för ”knowledge management” och dess 
betydelse för affärssystems framgång har utforskats och verifierats av ett flertal 
forskningsrapporter. (Lee et al. 2011, s. 134) Ledningen måste ta kontroll över 
kunskapsskapandet och etablera en kanal för fortlöpande interaktion med användarna samt 
premiera kunskapsutbyte mellan organisationens alla skikt. (Al-Adaileh &  Al-Atawi 2011, s. 
224-25) Ett effektivt kunskapsnätverk gör det nämligen möjligt för användarna att 
kontinuerligt uppdatera sin kunskap kring systemet och öka sin förståelse för företagets 
affärsprocesser. (Lee et al. 2011, s. 134) Utan ett effektivt underhåll av användarnas kunskap 
kring affärssystemet så kan det inte uppehålla sin prestanda över tid. (Lee et al. 2011, s. 141) 
Ledningen bör sträva mot att alla som använder affärssystemet ska ha insikt i de 
affärsprocesser som systemet skapar, vad som krävs av dem som användare och hur deras 
prestationer mäts och bedöms. Det är viktigt att utforma ett kontrollsystem som detekterar 
signaler som tyder bristande kunskap bland användarna så att dessa genast kan åtgärdas 
genom ytterligare utbildning. (Hsu et al. 2006, s. 72)  
 
Träningens fokus måste hela tiden ligga på att skapa förståelse för den kontext inom vilket 
systemet används. (Nikolaou 2004, s. 591) Om användarna inte inser att deras 
systemanvändande innebär en direkt påverkan på företagets operationer så kan stora problem 
uppstå. (Niklaou 2004, s. 29) Tillräckligt tränade användare bör ha den förståelse som krävs 
för att de ska kunna ta egna initiativ för att förbättra systemanvändandet genom att identifiera 
och utesluta aktiviteter som inte är värdeskapande. (Hsu et al. 2006, s. 72) Om användarna 
inte förstår rationaliteten bakom affärssystemsanvändandet så kommer de att ha en negativ 
inställning till systemanvändandet och visa motvilja till att ta till sig kunskap. (Chau et al. 
2005, s. 502)  
 
Trots att vikten av träning är välkänd så är den ofta undermålig, användarna förväntas lära sig 
systemet och dess funktioner under en kort tidsperiod något som skapar missnöje bland dessa. 
(Fryling 2007, s. 3) Alltför ofta så fokuserar träningen som användarna ges endast på hur man 
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använder systemet rent praktiskt och ger inte användarna någon djupare förståelse för dess 
övergripande syfte. (Son-Yu 2005, s. 129) Om användarna endast har förståelse för hur man 
rent praktiskt matar in data i systemet men saknar den större bilden av varför systemet 
används så skapas det missnöje inom organisationen.  Detta minskar de fördelar som 
affärssystemet kan ge verksamheten. (Niklaou 2004, s. 591) 
 
Användandet av ett affärssystem innebär att vissa beslut som tidigare fattades av individer i 
någon form av chefsposition nu fattas av systemanvändarna. Ledningen måste få användarna 
att förstå denna förändring i deras arbete och ge dem den kunskap som de behöver för att 
kunna fatta denna typ av beslut. Detta innebär att användarna inte endast måste lära sig 
använda systemet utan också de nya arbetsuppgifter som går hand i hand med det. (Jayanth et 
al. 1999, s. 13) För att uppnå en lyckad kunskapsbas bland användarna så är det viktigt att inte 
betrakta affärssystemsinlärningen som ett projekt utan snarare som en process. Användarnas 
kunskap måste kontinuerligt följas upp så att deras kompetens motsvarar de föränderliga 
behov som organisationens affärssystemsanvändande ställer på dem. (Jayanth et al. 1999, s. 
13) 
 
En strategi som kan användas för att uppnå detta ständiga förbättrande är skapandet av en 
lärande organisation. I en lärande organisation så är de anställda beredda att överge gamla 
beteenden för att anamma hur organisationen verkligen fungerar. Istället för att se 
organisationen som en massa avdelningar så betonas helheten. Istället för att tävla mot 
varandra så samarbetar folk och delar kunskap med varandra. (Bloisi et al. 2007, s. 868-69) 
 
Skapandet av en lärande organisation ställer specifika krav på dess ledning. Den traditionella 
ledarsynen där personalen anses vara passiva och är i stort behov av detaljstyrning måste 
modifieras. I en lärande organisation så är ledarna ansvariga för att bygga en 
organisationsstruktur som premierar individers förmåga att förbättra sin förståelse for 
komplexa fenomen, i detta fall affärssystem. Det första steget mot är att bygga en gemensam 
framtidsvision, detta genererar en vi känsla inom företaget och är en förutsättning för lärande. 
Ledningen måste vid skapandet av visionen ta hänsyn till affärssystemsanvändarnas 
synpunkter så att bilden av framtiden är väl förankrad bland dessa. (Senge, 1990, s. 351)  
 
Ledare måste även fungera som ett slags lärare och hjälpa användarna uppnå en mer exakt, 
insiktsfull och bemyndigande bild av affärssystemet. Det är viktigt att de betonar att alla 
affärssystemsanvändare utgör en del av en helhet, ett system. (Senge 1990, s. 353) Detta gör 
det möjligt för användarna att visualisera en helhetsbild. Att integrera olika faktorer till en 
helhet och undersöka relationerna mellan de olika delarna är grunden till en lärande 
organisation. (Senge 1990, s. 12) Bristande systemtänkande ökar risken för att användarna 
inte inser hur deras systemanvändande påverkar organisationen i stort.  (Senge, 1990, s. 81). 
Det kan vara fördelaktigt att skapa en karta över affärssystemet som, visar dess olika element 
och hur de hänger ihop med varandra. Utan denna karta är det svårt för användarna att se 
helheten och det ökar risken för att de endast fokuserar på sin specifika uppgift. Utan ett 
systemtänkande kan en organisationskultur där användarna inte tar eget ansvar för de 
konsekvenser deras affärssystemsanvändande har utan skyller eventuella problem på faktorer 
bortom deras kontroll. (Senge 1990, s. 231).  
 
Som en del i den lärande organisationen så är det av fördel om man strävar mot så kallad 
”double loop” lärande vilket innebär att problem med affärssystemsanvändandet leder till 
förändringar i de normer som organisationen arbetar utefter. När fel uppstår så reflekterar man 
kring vad som gick fel och om man kan använda systemet på ett bättre, mer effektivt vis.  
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Alternativet kallas för ”single loop” lärande och innebär att när fel uppstår så fokuserar man 
på att lösa det specifika problemet snarare än att utmana de underliggande strukturer som 
skapat problemet. Single loop lärande är dock mindre riskabelt och ger ledningen större 
kontroll över systemanvändandet, å andra sidan så kan det uppfattas som mer statiskt. (Chuen 

& Shih 2011, s. 625)  
 
Forskningen kring lärande har visat att inlärning är betydligt effektivare om individer vill lära 
sig något snarare än om de tvingas till det. Det är därför viktigt att ledningen eftersträvar att 
motivera användarna till att vilja lära sig hur affärssystemet fungerar. Det finns två 
grundläggande typer av motivation: inre och yttre. Inre motivation innebär att en individ 
upplever inre känslor som motiverar dem att agera.  Några exempel på inre 
motivationsfaktorer är, nyfikenhet, pliktkänsla och social status. Att skapa en inre motivation 
hos de anställda är tämligen svårt för ledningen eftersom inre motivation bottnar i individens 
vilja att få uppskattning och förbättra sin kunskap. Det är betydligt enklare att arbeta med 
yttre motivation. Yttre motivationsfaktorer är en nödvändighet om den inre motivationen är 
låg bland användarna. (Berszinn 1993, s. 76-7) Forskningen kring lärande visar att yttre 
motivationsfaktorer, så som pengar, status och yttre press inte leder till lika bra inlärning som 
inre motivation. Individer som har lärt sig något bara för att de upplever att de måste göra det 
utför endast de arbetsuppgifter som de är absolut tvingade att utföra och är därför mer 
ineffektiva i sitt problemlösande. Att påverka den inre motivationen kan vara svårt, det är det 
är betydligt enklare för ledningen att påverka den yttre motivationen, genom att utvärdera 
användarnas användning av systemet och belöna god användning, exempelvis pengar eller 
andra typer av uppskattning. (Stipek 2002, s. 135)  
 
Det är viktigt att skapa ett klimat där användarna känner sig trygga. Misstag bör betraktas som 
vägar till förbättringar, inte som misslyckanden. (Hedin & Svensson 2011, s. 53) Träningen 
måste syfta till att ge användarna en bredare förståelse för hur systemet fungerar. Användarna 
måste förstå att varje systemaktivitet utgör en del av en större process. Om användarna inser 
detta är sannolikt att de använder systemet på ett bra sätt och vilket minskar risken för 
missnöje bland användarna. Träningen bör också vara specialiserad utefter användarnas 
uppgifter i systemet. (Longinidis & Gotzamani 2009, s. 639) Under affärssystemets 
postimplementeringstid är det viktigt att användarnas synpunkter gällande systemanvändandet 
för att förbättra systemanvändandet. (Lee et al. 2011, s. 133) 
 
Ofta förväntas användarna vara fullärda redan efter den inledande implementeringen av 
affärssystemet. Men det är viktigt att ledningen inser att mycket av lärandeprocessen är 
beroende av praktisk erfarenhet. Periodiska möten med systemanvändarna där de får 
kommunicera sin syn på systemet och vilka brister de har i sin förståelse så att 
vidareutbildning kan utformas utifrån deras behov. (Lee et al. 2011, s. 625-6)  
 

2.4.3 Kommunikation 

 
Enligt Oxford dictionaries innebär kommunikation att förmedla eller utbyta information 
genom att tala, skriva eller använda något annat medium. Detta är en grundsten för all 
framgångsrik mänsklig interaktion. I dagens komplexa företagsmiljöer så är en effektiv 
kommunikation inom organisationen en mycket viktig faktor som avgör hur framgångsrikt 
företaget har möjlighet att bli. (Marques 2010, s. 47) Inom det forskningsfält som behandlar 
kommunikation inom organisationer finns det ett antal olika synsätt. Ett av dessa kallas för 
det funktionella perspektivet och ser kommunikation som något påtaglig som genomsyrar en 
organisation. Innehåll och mening spelar en underordnad roll eftersom meningen anses bestå 
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av budskapet. Målet med forskning grundat i detta synsätt hänsyftar ofta till att identifiera 
effektiva sätt att kommunicera. Kritik har riktats mot synsättet eftersom det förenklar 
kommunikation till sändande av meddelanden. (Heide & Johansson 2008, s. 290-1) Vi väljer 
dock att omfamna detta synsätt eftersom vår studies huvudsakliga mål inte är att studera 
kommunikations teori utan vilken praktisk kommunikation som kan skapa förutsättningar för 
ett bra användande av affärssystem.  
 
Ett affärssystems framgång är beroende av en fungerande kommunikation. En kontinuerlig 
kommunikation mellan ledningen och de anställda är nämligen en av de mest betydelsefulla 
framgångsfaktorerna vid genomförandet av en organisatorisk förändring (Sohal & Waddell 
1998, s. 547) och ett viktigt instrument för att överkomma negativa attityder till förändringen 
(Chapple et al. 2010 s. 13). Det är viktigt att det kommuniceras mellan olika nivåer i 
företaget, mellan användarna och ledningen. (Ainin & Shahin 2011, s. 915-6) Majoriteten av 
kommunikationen inom de flesta organisationer är av envägstyp, från ledningen till de 
anställda. Envägskommunikation är inte optimalt vid affärssystemsprojekt. Det krävs 
återkoppling, de anställda måste få möjlighet att kommunicera med ledningen kring sina 
synpunkter angående systemet. (Quirke 1996 s. 69, 77) Ett sätt att åstadkomma detta är att 
hålla möten där användarna får komma med sina synpunkter kring affärssystemsanvändandet. 
(Lee et al. 2011, s. 626) Utan denna typ av aktiviteter som främjar kommunikationen så kan 
det uppstå missnöje bland affärssystemsanvändarna. (Salem 2008, s. 338) 
 
För effektiv kommunikation så krävs det en struktur för att de anställda ska kunna ta del av 
vad som händer inom företaget. En koordinerad kommunikationsplan är ett effektivt sätt att 
kommunicera målen och fördelarna med den förändring av företagets affärsprocesser som 
affärssystemsprojektet innebär. Kommunikationsplanen måste innehålla flera avdelningar, 
exempelvis en strategi för att förklara varför de förändringar av företagets affärsprocesser som 
affärssystemet har lett till varit nödvändiga. (Ainin & Shahin 2011, s. 915-6)  
 
Det är oftast ledningen som utformar och kontrollera de typer av kommunikation som 
används inom en organisation. Detta ter sig tämligen naturligt, det är omöjligt att involvera 
alltför många människor i företagsbeslut. Det är dock viktigt att ledningen inte bara förväntar 
sig blind lydnad då de genomför en förändring av något slag utan att de lägger tid på att 
förklara förändringarna för de anställda. Utan tillräckliga förklaringar kan det att uppstå 
problem med tilltron till processen. Om inte hela verksamheten deltar i en diskussion gällande 
förändringsprocessen, i detta fall det kontinuerliga arbetet med affärssystem så kommer det 
att uppstå problem. (Salem 2008, s. 338) 
 
Den organisatorisk förändring som det kontinuerliga användandet av affärssystem innebär, 
påverkar individers organisationsidentitet. Individer bygger sin identitet via den 
organisatorisk identifikation som uppstår i samband med kommunikation med andra 
anställda. Det finns många olika typer av organisationsidentiteter som en anställd kan 
identifiera sig med. De kan exempelvis identifiera sig utifrån sin professionella roll inom 
företaget, som en del av en arbetsgrupp, en division eller som en anställd.  
Affärssystemsanvändningen kommer att påverka användarnas organisatoriska identiteter och 
de anställda kommer att vilja veta vilken deras nya roll inom organisationen är. Utan en god 
kommunikation som bygger en gemensam identitet så kommer användarna att forma lokala 
identiteter, detta är inte optimalt. Organisationen bör kämpa för att utveckla en gemensam 
vision gällande affärssystemsanvändandet, alla måste jobba åt samma håll. (Salem, s. 339) 
Nyckel till detta är en väl fungerande kommunikation inom organisationen. Användarna 
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måste kontinuerligt få möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående systemet så att brister 
kan identifieras. (Fiona et al. 2001, s. 293) 
 

2.5 Mindre företags förutsättningar 

 
I detta avsnitt presenterar vi forskning kring de speciella förutsättningar som präglar små- och 
medelstora företags relation till affärssystem. Denna forskning kommer att bidra med viktiga 
insikter då vi analyserar den empiri som insamlats.  
 
Små- och medelstora företag införskaffar idag i allt större utsträckning affärssystem. Dessa 
företags förutsättningar skiljer sig från de stora företag som under tidigare tidsperioder har 
implementerat systemen. En framträdande karakteristika som präglar små- och medelstora 
företags arbete med affärssystem är deras begränsade resurser. (Raymond & Uwizeyemungu, 
2007, s. 487-90) De begränsade resurserna innebär att de i regel inte har möjlighet att anställa 
individer med expertis som ansvarar för affärssystemet. Problematiken försvåras av att 
kunskapen som finns inom organisationen gällande systemfrågor ofta är begränsad, vilket 
medför att det ibland finns brister i den långsiktiga planeringen gällande affärssystemet. 
(Kouri et al., 2006) Att små- och medelstora företags begränsade resurser kan sätta käppar i 
hjulen för arbetet med affärssystem är tämligen intuitivt. Det är dock intressant att konstatera 
att organisationernas litenhet också kan vara till gagn för systemarbetet. Mindre företag 
präglas av en informell struktur vilken underlättar informationsflödet gällande 
affärssystemsfrågor mellan olika hierarkiska nivåer av verksamheten. Den relativt sett korta 
beslutskedjan möjliggör också ett effektivt beslutsfattande. Att företagsledning i små- och 
medelstora företag i hög grad är involverade i det dagliga arbetet är mycket positivt. 
(Balakrishnan et al. 2006, s. 6)  
 
Små- och medelstora företags valmöjligheter då affärssystem ska införskaffas påverkas av 
deras begränsade resurser. Stora företag har de resurser som krävs för att anpassa 
affärssystemet utefter sin verksamhet. Små- och medelstora företag tvingas i högre grad 
använda sig av standardiserade lösningar levererade av externa parter. Detta beror inte enbart 
på begränsade resurser utan också på att företagen inte har den kunskap som krävs för att 
identifiera områden där systemet kan byggas om. I de fall då systemen anpassas leder 
kunskapsbristen ibland till att de specialanpassade systemen är alltför komplexa. 
Företagsledningen kan nämligen inte särskilja vilka systemfunktioner som de verkligen 
behöver och är helt i händerna på försäljarna av systemen. (Benders et al. 2006, s. 819-20) 
Detta kan leda till problem eftersom vissa mindre företag har affärsprocesser som har 
utvecklats av dem själva under en lång tid och därför ibland efterfrågar en hög grad av 
anpassning (Dixit & Prakash 2011, s. 84). Anpassningen ökar kostnaderna och gör att 
systemet är svårt att uppdatera (Dan & Upadhyay 2009, s. 8). I många fall skulle det därför 
vara fördelaktigt att företagen istället använde sig av standardiserade system. (Oliveira et al. 
2012, s. 1011) Endast då det verkligen anses vara nödvändigt bör företaget välja 
specialanpassningar, en alltför hög grad av anpassningar kan leda till att man bygger bort 
fördelarna med systemet. Affärssystem är nämligen konstruerade utefter grundtanken att det 
finns ett bästa sätt att utforma företags affärsprocesser. Genom att anpassa och revidera 
verksamhetens existerande affärsprocesser utefter systemets uppbyggnad effektiviseras 
verksamheten. (Magnusson & Olsson 2005, s. 29, 57-8) Om man istället helt anpassar 
systemet efter verksamheten kan felaktiga och ineffektiva processer leva kvar.  
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Det är inte nödvändigt för små- och medelstora företag att helt överge de informationssystem 
som företaget använder sig av då ett affärssystem införskaffas. Affärssystemet kan användas 
som en integrationsmotor vilket länkar samman de redan existerande informationssystem som 
anses välfungerande. Omställningskostnaderna blir då inte lika stora. (Magnusson & Olsson 
2005, s. 55)  
 
Oavsett vilken typ av affärssystem som ett mindre företag väljer så bör arbetet med systemet 
betraktas som en pågående process. Tiden har nämligen en stor betydelse för väl systemet 
fungerar. Affärssystemsarbetet inom små- och medelstora företag kan indelas i olika faser. 
Under det första året efter implementeringen bekantar sig företaget med de förändringar som 
systemet inneburit. Inledningsfasen övergår i en konsolideringsperiod under vilken företag 
söker förbättringar genom att ytterligare effektivisera sina affärsprocesser genom att lägga till 
nya lösningar och motivera människor att stödja förändringarna. Efter tre år inträder 
mognadsstadiet då systemets hela potential uppnås. För att optimera affärssystemets 
funktionalitet så är det viktigt att företaget kontinuerligt utvärderar och arbetar aktivt med att 
förbättra förutsättningarna för ett väl fungerade system. (Estevez 2009, s. 28) 
 
Under systemets konsoliderings- och mognadsfaser kan man förvänta sig att användarna på 
ett konstruktivt vis börjas ifrågasätta systemet. Konstruktivt ifrågasättande är ett positivt 
tecken som tyder på att användarna känner trygga i sitt systemanvändande och därmed kan 
identifiera potentiella förbättringsområden. (Musaji, 2005)  
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2.6 Utvärderingsmodell 

 
Nedan presenteras de områden vi identifierat som relevanta vid utvärdering av 
affärssystemsanvändning, vilka summeras i den modell vi ämnar applicera på mindre företag.   

Utvärdering 

Nyttjandegrad 

Totala IS 

Variabeln totala IS mäts genom att studera skillnaden mellan hur stor del 

affärssystemet utgör i förhållande till ett företags alla informationssystem. 

Eftersom allt som sker inom ett företag samverkar bör även samtliga 

informationssystem vara ihopkopplade. 

Funktionalitet 

Beroende på den bransch företag är verksamma inom, ställs olika krav på 

affärssystemets funktioner. Funktionalitet mäts genom att identifiera de 

funktioner ett företag potentiellt bör ha nytta av för att sedan jämföra med 

hur många funktioner som företaget använder. 

Master-data 

Ett affärssystems förmåga att lagra information om affärsobjekt som 

exempelvis varor, leverantörer och kunder är dess enskilt viktigaste roll. 

Denna typ av information benämns vanligen som master-data. Företag bör 

sträva efter att öka sitt användande av master-data eftersom att 

informationen gör det möjligt att lättare kontrollera verksamheten. 

Integration 

Genom att studera i vilken utsträckning företag använder sig av integrerade 

interna och externa affärsprocesser i affärssystemet är det möjligt att avgöra 

hur stor del av systemet som används. 

Spridning 

Potentiella användare 

Med variabeln potentiella användare jämförs de potentiella användarna av 

affärssystemet med de som faktiskt använder systemet. För att identifiera de 

potentiella användarna måste hänsyn tas till vilka funktioner som är viktiga 

inom en organisation. 

Användare i affärsprocesser 

Begreppet användare i affärsprocesser innefattar både operativa processer 

och stödjande affärsprocesser. Med operativa processer avses generellt 

leveranser till kunder. Stödjande affärsprocesser berör sådant som 

redovisning, rekrytering och teknisk support.  

Olika användare 

Denna variabel undersöker hur utbrett användandet av affärssystemet är 

inom organisationens olika hierarkiska delar. För att ledningen skall ha 

möjlighet att fatta välgrundade beslut krävs att alla avdelningar och nivåer i 

företags organisation bidrar med information. 

Individuell inverkan 

Produktivitet 

En av de variabler som kan brukas för att uppskatta in individuell inverkan är 

hur användarna upplever att deras produktivitet har påverkats av 

affärssystemet.  

Effektivitet 
Även användarnas uppskattning hur deras effektivitet påverkas av 

systemanvändandet är en indikator gällande individuell inverkan.  

Beslutsfattande 
Användarnas beslutsfattande kan påverkas i form av kvalitet, effektivitet och 

exakthet i samband med affärssystemsanvändande.  
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Användarnöjdhet 

Nöjdhet med användning 

Variabeln undersöker hur nöjd en användare är med sitt eget 

systemanvändande. Nöjdhet är ett surrogatmått för om ett affärssystem 

generar nytta. 

Nöjdhet med systemet 
Denna variabel etablerar om användaren är nöjd med systemet i ett större 

perspektiv.  

Förklaringar 

TRA och TPB 

 
Föreställningar 
 

En persons egna föreställningar influerar attityd i förhållande till ett 

beteende. Föreställningar berör individens uppfattning om sig själv, sin 

omgivning och representerar den information en individ har om ett visst 

objekt i form av egenskaper. 

Attityd 

Då individer har en positiv attityd gentemot ett beteende och uppstår en 

starkare intention till att beteendet genomförs. Om användarna har en 

positiv attityd till att använda systemet kommer användandet att gynnas.  

Kontroll 

För att ha möjlighet att kunna använda affärssystemet måste användarna ha 

förutsättningar att i form av exempelvis tid, kunskap och tillgång till 

systemet.  

Normer 

Normer gällande affärssystem influerar individers intentioner att använda 

affärssystem. Normer kan definieras som ”socialt accepterade regler, 

definitionen för vad som är rätt och riktigt”. 

TAM 

 
Användarvänlighet 
 

En potentiell användares attityd gentemot systemet påverkas av den 

upplevda användarvänligheten. Upplevd användarvänlighet definieras som 

”till den grad en person tror att dennes användning av det specifika systemet 

inte kräver ansträngning”. 

Användbarhet 

Även upplevd användbarhet påverkar användarnas attityd till systemet. 

Upplevd användbarhet definieras som ”till den grad en person tror att 

dennes användning av det specifika systemet förbättrar arbetsprestationen”.  

Förutsättningar 

Kommunikation 

 
Generell kommunikation 
 

Ett affärssystems framgång är beroende av en fungerande kommunikation. 

Det ett viktigt instrument för att överkomma negativa attityder till de 

förändringar som affärssystemsanvändande innebär  

Praktisk kommunikation 

Den praktiska kommunikationen är viktig för affärssystems användning under 

postimplementeringstiden. Särskilt viktigt är att det kommuniceras mellan 

olika nivåer inom företaget, mellan användarna och ledningen. En 

koordinerad kommunikationsplan är ett effektivt sätt att kommunicera 

målen och fördelarna med den förändring av företagets affärsprocesser som 

affärssystemsprojektet innebär.  

Återkoppling 

Kommunikation av envägstyp, från ledningen till de anställda är inte optimalt 

vid affärssystemsprojekt. Det krävs återkoppling, de anställda måste få 

möjlighet att kommunicera med ledningen kring sina synpunkter angående 

systemet. Ett sätt att åstadkomma detta är att hålla möten där användarna 

får komma med sina synpunkter kring affärssystemsanvändandet.  
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Gemensam vision 

Affärssystemsanvändningen kommer att påverka användarnas 

organisatoriska identiteter och de anställda kommer att vilja veta vilken 

deras roll inom organisationen är. Organisationen bör kämpa för att utveckla 

en gemensam vision gällande affärssystemsanvändandet, alla måste jobba åt 

samma håll.   

Lärande 

Träning 
Utan tillräcklig träning kommer användarna inte ha den kunskap som krävs 

för att använda systemet på så ett effektivt sätt som möjligt.  

Förståelse 

Om användarna endast har förståelse för hur man rent praktiskt matar in 

data i systemet men saknar den större bilden av varför systemet används så 

skapas det missnöje inom organisationen.  Detta minskar de fördelar som 

affärssystemet kan ge verksamheten.  

 
Utvärdering 
 

För att uppnå en lyckad kunskapsbas bland användarna så är det viktigt att 

inte betrakta affärssystemsinlärningen som ett projekt utan snarare som en 

process. Användarnas kunskap måste kontinuerligt följas upp så att deras 

kompetens motsvarar de föränderliga behov som organisationens 

affärssystemsanvändande ställer på dem. 

Motivation 

Det är viktigt att ledningen eftersträvar att motivera användarna till att vilja 

lära sig hur affärssystemet fungerar. Detta kan ske genom att utvärdera 

användarnas användning av systemet och belöna god användning, 

exempelvis pengar eller andra typer av uppskattning.  

Knowledge management 

Företagsledningen måste ta kontroll över kunskapsskapandet och etablera en 

kanal för fortlöpande interaktion med användarna samt premiera 

kunskapsutbyte mellan organisationens alla skikt. Ett effektivt 

kunskapsnätverk gör det nämligen möjligt för användarna att kontinuerligt 

uppdatera sin kunskap kring systemet.  

Vidareutbildning 

För att uppnå en lyckad kunskapsbas bland användarna så är det viktigt att 

inte betrakta affärssystem inlärningen som ett projekt utan snarare som en 

process. Användarnas kunskap måste kontinuerligt följas upp.  

Organisationsstöd 

 
Formellt stöd 
 

Formellt stöd utgörs av stöd vid problem, förbättring samt involverar 

assistans i individers arbetare. Detta stöd ges i form av träning och utbildning 

i ett system.  

Informellt stöd 

Informellt stöd ses som ett komplement till formellt stöd och utgörs av det 

stöd som är möjligt att motta från medarbetare och handledare. Denna typ 

av stöd kan förbättras genom ökad kommunikation mellan medarbetare.  
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3. Metod 
 
Kapitlet är strukturerat efter vår arbetsgång. Vi börjar med att förklara valet av en deduktiv 
ansats och motiverar sedan varför vi valt att genomföra kvalitativa fallstudier efter granskning 
av tidigare litteratur. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer extraherar vi den 
kunskap som krävs för att svara på studiens frågeställning. En kvalitativ fallstudie förknippas 
vanligtvis med en induktiv forskningsansats. Vi förklarar dock tankegången bakom att 
använda ett deduktivt angreppssätt även vid valet att genomföra fallstudier.  
 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
  
Vår studie kombinerar tidigare forskning till en modell som söker svar på frågan: Hur kan 
små och medelstora företags användning av affärssystem utvärderas? Vi baserar modellen på 
teorier kring affärssystemsanvändning och undersöker om den kan förklara hur väl systemen 
används bland små- och medelstora företag. En deduktiv ansats används. Detta innebär att 
man utgår ifrån frågeställning och identifiera relevanta teoretiska samband som sedan bedöms 
utifrån den empiri som insamlats (Hyde 2000, s. 83). För att samla material kommer vi att 
använda en kvalitativ undersökningsmetod bestående av fallstudier.  
 
Fallstudier förknippas vanligtvis med ett induktivt synsätt, det vill säga att man samlar empiri 
in och utifrån denna skapar teorier gällande ett undersökt fenomen (Bryman & Bell 2005, s. 
73). För att kunna svara på vår frågeställning anser vi dock att det är nödvändigt att använda 
oss av en deduktiv forskningsansats. Detta val av angreppsätt ter sig tämligen naturligt 
eftersom den modell som vi konstruerat bygger på redan etablerad teoribildning. Vi kommer 
att analysera den insamlade empirin på ett deduktivt vis, dvs. utifrån den teoretiska 
referensram som vi skapat. Alternativet skulle vara att anlägga ett induktivt angreppsätt, dvs. 
att utifrån den insamlade empirin generera teorier. (Bryman & Bell 2005, s. 25) Detta anser vi 
inte vara fördelaktigt. Med tanke på den forskning som tidigare bedrivits gällande utvärdering 
av affärssystem bland större företag anser vi att det skulle vara ofördelaktigt att kasta dem åt 
sidan för att utveckla helt nya teorier. Målet med vår studie är att undersöka om de teorier 
som vi tagit upp i vår referensram är användbara i små- och medelstora företags verklighet. 
  
Vi utgår från en positivistisk kunskapssyn vilket genomsyrar uppsatsen. Vi väljer en kvalitativ 
metod med en deduktiv ansats såsom förespråkats av Yin (1984, s. 36) för att ha den 
flexibilitet som krävs för att undersöka de kvalitativa variabler vi identifierat i befintlig 
litteratur på mindre företag.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
Avsnitten nedan presenteras i den ordning vi genomfört studien. Vi inledde arbetet med en 
litteratursökning för att sedan kategorisera och sedan sammanställa för studien relevant 
litteratur. I samband med och efter valet av metod kunde vi bestämma oss för hur och var vi 
skulle inhämta empiri. I slutet av avsnittet förklarar vi hur vi genomfört studien, bearbetat 
empiri och hur analysen genomförts. 

3.2.1 Litteratursökning   

 
Utifrån en deduktiv ansats inledde vi arbetet med att samla in och sammanställa litteratur om 
affärssystem. Vi kategoriserade därefter in litteraturen i grupper med avseende på studiernas 
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fokus. Efter att ha bestämt denna studies fokus kunde vi fördjupa oss inom kategorierna 
användning och utvärdering av affärssystem genom att söka vetenskapliga artiklar och 
forskningsinriktade böcker. Efter att åter ha inhämtat en betydande mängd artiklar granskade 
vi litteraturen för att få en bild av den huvudsakliga litteraturen som kopplats till 
affärssystemanvändning. Vi kunde identifiera de tre breda, samverkande kategorier som 
återfinns i teorikapitlet. 
 
I den teoretiska referensramen har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar men även 
vissa forskningsinriktade böcker förekommer. Litteraturen har vi funnit genom att använda 
oss av Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion för vetenskapliga databaser. De databaser vi 
genomsökt via denna funktion är Business Source Premiere och Emerald Journals. Vi har 
även sökt separat via Google Scholars databas. Sökningarna har främst genomförts med de 
engelska uttrycken ’enterprise resource planning systems’, ’ERP systems’, ’information 
systems’ eller ’IT systems’ i kombination med ett eller flera av orden ’use’, ’usage’, ’user’, 
’post-implementation’, ’second-wave’, ’valuation’, ’review’ och ’success’. På samma sätt har 
vi även sökt med motsvarade svenska uttryck och ord. Bland de vetenskapliga artiklar som 
ligger till grund för den teoretiska referensramen har vi gjort bedömningen att dessa är 
tillförlitliga då de genomgått en akademisk granskning (peer review) samt att de i många fall 
är välciterade (times cited).  
 
Generellt har vi sett en omfattande forskning om affärssystem där störst vikt har lagts vid 
problematiken vid implementering av affärssystem. I mindre utsträckning har forskningen 
fokuserat på post-implementeringsstadiet. Utifrån denna studies fokus har det i viss 
utsträckning handlat om att samla ihop samtliga relevanta artiklar eftersom upplägget i mindre 
grad återfinns bland tidigare forskning. Vi är tämligen säkra på att ha funnit de allra flesta 
relevanta artiklar om användning av affärssystem i post-implementeringsstadiet med fokus på 
användaren. I första hand har vi prioriterat de artiklar som knyter samman bredare teoretiska 
begrepp och modeller med affärssystems förutsättningar. Vidare har vi strävat efter att hitta de 
teorier som forskningen kring affärssystem modifierats efter. Ett exempel på detta är attityd-
beteende-sambandet som ligger till grund för stor del av forskningen kring användandet av 
affärssystem.  
  
Metodkapitlet utgörs av en större blandning mellan vetenskapliga artiklar och böcker. Vi har i 
mindre utsträckning kunnat identifiera relevanta artiklar och därför i större grad förlitat oss på 
böcker. Ett problem har varit att identifiera objektiva kriterier för att bedöma böckernas 
tillförlitlighet. Ytterligare ett problem är att böcker tar längre tid att framställa och därför 
innehar en större risk att vara utdaterade i jämförelse med vetenskapliga artiklar som 
behandlar aktuell forskning. Vi resonerar kring att grundläggande kvalitativ metodik inte 
förändras avsevärt, utan att den metodteori som presenteras i detta kapitel är relevant för 
studien oavsett utgivningsår. Valet av metodikböcker har baserats på sökning efter författare 
och valts då vi funnit att författaren är välciterad.  
 

3.2.2 Kvalitativ metod 

 
Eftersom uppsatsens frågeställning berör användningen av affärssystem så är det lämpligt att 
använda en kvalitativ metod. Enligt vår mening är det bästa sättet att förklara användarnas 
situation och de faktorer som påverkar deras systemanvändning att intervjua dem. Kvalitativa 
intervjuer är flexibla, detta gynnar vår studie. Vi anser nämligen att det finns ett behov av att 
kunna anpassa de följdfrågor vi ställer utifrån de svar vi får. Att genomföra denna studie är 
inte möjlig med en kvantitativ metod. Vi saknar den tid och de resurser som skulle krävas för 
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att genomföra det stora antal observationer som skulle behövs för att uppfylla den kvantitativa 
metodikens krav på statistisk generaliserbarhet. För att uppnå denna typ av generaliserbarhet 
skulle studiens flexibilitet minska och vi skulle förmodligen behöva använda oss av enkäter 
med fasta svarsalternativ. Detta skulle leda till att det kunskapsdjup som krävs för att svara på 
frågeställningen saknas. Jakten på statistiskt generaliserbara resultat skulle göra vår studie 
grund och utan möjlighet att utveckla nya förklaringar (Jarrat 1996, s. 6-7). Vi inser att 
brukandet av en kvalitativ metod minskar studiens statistiska generaliserbarhet, men anser 
trots det att den är mer lämpad än kvantitativa metoder för att söka svar på vår frågeställning.  
 

3.2.3 Fallstudier 

 
Definitionen av ett ”fall” är vanligtvis en specifik plats eller organisation, i detta fall ett antal 
företag i Västerbotten. Fallstudier används i allmänhet för att förklara de kausala länkar som 
orsakar ett fenomen och som anses för komplexa för att identifieras på annat vis. Detta passar 
vårt praktiska syfte vilket är att identifiera brister i användning och de förutsättningar till 
förbättrad användning som existerar inom de specifika företagen. Även uppsatsens teoretiska 
syfte tillgodoses av denna typ av studie. Fallstudier skänker vår studie både fallspecifik 
förståelse och kan även, som tidigare nämnts, ligga till grund för bredare, mer generaliserbara 
slutsatser. (Appelbaum & Patton 2003, s. 64-5) Om de data vi samlar in visar på den modell 
vi konstruerat kan förklara affärssystemsanvändningen hos de företag vi studerar så finns det 
validitet hos modellen. Den empiri vi samlar in kan också ge oss möjligheten att kalibrera 
modellen. (Hyde 2000, s. 85)  
 
Vi kommer att besöka de företag som ska studeras och detta ger oss möjlighet att utveckla 
förståelsen för organisationerna. Direkta observationer kan nämligen ge oss en större inblick i 
den kontext som affärssystemet fungerar inom. Den ytterligare information som ett fältbesök 
kan bidra med intressant information kring systemanvändandet gör undersökningen mer 
fullständig. (Yin 1984, s. 91) 
 

3.2.4 Val av företag 

 
Först satte vi upp kriterier som vi ville att våra studieobjekt skulle uppfylla och sedan sökte vi 
efter företag som uppfyllde dessa. Denna typ av urval kallas för kriteriebaserat urval 
(Merriam 1994, s. 61). Kriterierna bestod i de faktorer som vi anser vara viktiga för att kunna 
uppnå uppsatsens syfte. Eftersom vi valt att studera små- och medelstora företag så var detta 
ett av kriterierna. Företagen måste också befinna sig i affärssystemets 
postimplementeringsfas. Valet beror på att det forskningsgap vi identifierat gäller denna typ 
av företag. Vi vill testa vår modell på olika typer av företag för att kunna se hur väl modellen 
är anpassade efter olika företagstyper och de förutsättningar som kan skilja företag åt, i 
enlighet med vår generella problemformulering. Tidigare forskning har mestadels bedrivits på 
större företag, men inte är specifik för olika typer av företag. Vi väljer på samma sätt att 
inrikta oss mot mindre företag utan att välja en specifik grupp av mindre företag. Med 
specifika företag avser vi branscher.  
 
Tidigt under arbetsprocessen kontaktade vi en individ anställd vid ett företag som säljer 
affärssystem. Personen gav oss en lista med mindre företag som vi hade möjlighet att 
kontakta. Utifrån denna lista om sex företag kontaktade vi merparter och bestämde datum för 
att genomföra intervjuer hos två företag. Dessa de två små företagen A och B. Vi är medvetna 
om att dessa har samma leverantör av affärssystem vilket kan innebära att företagen är väldigt 
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lika och arbetar på liknande sätt. I samband med vår kontakt med företagen insåg vi 
emellertid att de var olika, och kunde därför gå vidare med dessa två.  
  
Vi valde därefter att kontakta ytterligare ett antal medelstora företag. Bland dessa accepterade 
två företag varefter vi besökte företagen och genomförde studien. Sammanlagt har alltså fyra 
olika företag undersökts, två små och två medelstora. Valet att ha två företag av vardera slag 
motiveras med att vi vill studera både små och medelstora företag. Under sökandet av företag 
har vi varit begränsade till företag i Västerbotten. Detta beror på att vi har haft för avsikt att 
genomföra intervjuerna öga mot öga.  
 
Sammanlagt kontaktade vi 15 olika företag via telefon och mail. I de fall då företag ställde sig 
negativt inställda till att deltaga i vår studie så berodde det på att de inte hade möjlighet att 
dela med sig av sin tid, höll på att omorganiserade organisationen eller höll på att byta 
affärssystem. De fyra företag som till slut ställde sig positiva till att medverka i vår 
undersökning uppfyller alla våra krav.  
 
Vi vill poängtera att vi haft begränsad kontakt med personen som säljer affärssystem. Inga 
restriktioner har satts och företagen har inte heller ställt några krav. Ett av företagen (företag 
A) ville ta del av vår analys efter arbetets slutförande. Ett annat företag (företag C) har 
efterfrågat uppsatsen. Detta är inget som begränsat oss i vår analys. 
 
Inför varje företagsbesök hade vi studerat deras verksamhet genom att besöka deras hemsidor. 
Syftet med detta var att ge ett påläst intryck. Vi inledde varje företagsbesök med presentera 
oss och var inriktade på att så snabbt som möjligt visa att vi var genuint intresserade av deras 
verksamhet. Tanken bakom detta var att etablera en god kontakt med företagets personal.  
 

3.2.5 Val av respondenter 

 
Företagen har utsett de respondenter som har tillåtits dela med sig av sin arbetstid till oss. 
Detta är tämligen logiskt med tanke på att vi har varit beroende av att de företag som vi 
kontaktat ska ge oss av sin tid i relativt stor omfattning. För att styra urvalet på bästa möjliga 
vis gav vi företagen ett antal kriterier som varje respondent måste uppfylla, vilket innebär att 
ett kriteriebaserat urval har brukats. Vi har eftersträvat att användarna ska ha olika 
arbetsuppgifter så att respondenterna på ett gott vis speglar företaget. Genom att inkludera 
olika typer av användare så är det större chans att eventuella brister i företagens 
affärssystemanvändning kan identifieras. Vi har därför eftersträvat att intervjua personer på 
olika avdelningar. Med utgångspunkt att tidigare litteratur tar upp begrepp såsom spridning 
och attityder bör vi få en bättre bild av företagets anställda när vi intervjuar personer från 
olika avdelningar. En person från en avdelning bör rimligtvis ha en mer begränsande insyn i 
övriga avdelningar än någon som jobbar där. Likaså resonerar vi kring att en chef kan sakna 
insyn i det dagliga arbetet med systemet. Med större spridning bland intervjupersonerna 
eftersträvar vi att öka representativiteten för företagets affärssystemsanvändare. 
 
Företagen har inte har försökt att dupera oss genom att utse människor som har en överdrivet 
positiv bild av systemet. Sammanlagt har 11 intervjuer genomförts. På varje företag har vi 
eftersträvat att intervjua en individ med övergripande insyn i affärssystemets funktion samt 
två-tre vanliga användare på varje företag. De användare som intervjuat använder dagligen 
systemet och har därmed en god bild av systemet.  
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Gällande det företag som vi valt att kalla ”Företag D” så fick vi endast möjlighet att intervjua 
en individ. Trots att vi har eftersträvat att genomföra fler intervjuer på företaget så har de inte 
svarat på våra samtal och mail. Den intervju som vi lyckades genomföra var med företagets 
IT-chef, Lars. Trots att han försökte entusiasmera sina kollegor då vi besökte företaget så var 
det ingen som var beredd att ge oss av sin tid. Vi väljer trots detta att använda oss av det 
material som den intervju som genomfördes gav oss. Att det var svårt att uppbåda intresse för 
att diskutera affärssystemsanvändandet ser vi som ett tecken på ett allmänt bristande intresse 
för affärssystemsfrågor. Denna bild verifieras under den intervju som vi genomförde med 
Lars.  
 

3.2.6 Intervjuer 

 
Den praktiska datainsamlingen genomfördes via intervjuer. Dessa var av semi-strukturerade 
typ, vilket innebär att vi utarbetat en intervjuguide med frågeställningar men att 
intervjupersonen hade möjligheten att utforma svaren på sitt eget sätt. Denna typ av frågor ger 
den tillfrågade chansen att svara med sina egna ord och förklara sin synpunkt snarare än att 
endast svara ja eller nej på ett påstående. Vi kunde ställa följdfrågor som inte var en del av 
intervjuguiden om det verkade lämpligt. Semi-strukturerade intervjuer tillåter en hög grad av 
spontanitet, anpassningsförmåga och interaktion mellan oss och studiens deltagare (Mack et 
al. 2005, s. 2-3). Att undersöka användarna av affärssystem och de faktorer som ligger bakom 
hur väl de använder systemet krävde enligt vår mening ett visst mått av 
improvisationsutrymme. Vår uppfattning är att semi-strukturerade intervjuer var nödvändiga 
för att ordentligt komma åt de individuella åsikterna kring affärssystemsfrågor som finns på 
företaget. Intervjutypen skänkte nämligen den flexibilitet som krävdes vid intervjuförfarandet.  
 
Naturligtvis så finns det även nackdelar med att använda sig av semi-strukturerade intervjuer, 
denna typ av intervjuer ställer exempelvis höga krav på uppmärksamhet hos de som genomför 
intervjun. Vi måste vara flexibla och följsamma i den riktning som respondenten vill gå. En 
kvalitativ intervjustudie innebär nämligen att vi som forskare i hög grad är involverade i 
forskningsprocessen, detta är en nödvändighet för att extrahera de uppgifter som vi eftersöker 
(Golafshani 2003, s. 600). En annan nackdel är att semi-strukturerade intervjuer inte leder till 
lika generaliserbara resultat som en mer strukturerad intervjuform. (Bryman & Bell 2005, s. 
361) Vi är dock helt övertygade om att den typ av intervjuer som vi valt passar väl för vår 
studie.  
 
Det hade naturligtvis varit möjligt att genomföra vår studie på ett annat vis. Ett alternativt 
tillvägagångssätt hade varit att genomföra en enkätstudie. Denna typ av studie hade kunnat nå 
ett större antal respondenter och därigenom hade vår studies generaliserbarhet ökat. 
Problematiken med enkätstudier är att det inte är möjligt att ställa följdfrågor och därmed är 
det svårare att extrahera den information som man kan komma åt genom intervjuer.  Vi är 
medvetna om den problematik som är förknippad med kvalitativa intervjuer, nämligen att vi 
som forskare är en aktiv del av datainsamlingsprocessen (Golafshani 2003, s. 600). För att 
behålla studiens trovärdighet så presenterar vi insamlade data på ett utförligt vis.  
 

3.2.7 Genomförandet av studien 

 
De första kontakterna med företagen togs under april-maj 2012. Den första intervjun 
genomfördes den 15 maj 2012 och den sista den 14 juni. Under intervjuerna deltog vi båda 
men en informell arbetsfördelning utformade sig snabbt, en av oss ansvarade i huvudsak för 



29 

 

frågeställningarna. Den andra koncentrerade sig främst på att iakttaga respondenterna och 
göra anteckningar.  
 
Den intervjumanualen som vi konstruerade innehåller till största delen öppna frågor, eftersom 
vårt mål har varit att få respondenterna att utveckla sina tankegångar kring 
affärssystemsanvändningen. Gällande vissa teman har vi dock ställt frågor som kan svaras på 
med ja och nej. I dessa fall har vi varit noga med att vid intervjuförfarandet ställa följdfrågor 
för att få respondenterna att utveckla sina resonemang. Intervjumanualen (återfinns i appendix 
1) som vi använt oss av utformades med syfte att komma åt den information som vi behöver 
för att kunna besvara vår frågeställning. Eftersom vi har en deduktiv ansats så är 
frågeställningen byggd på de teorier som vi presenterat i uppsatsens teoriavsnitt. Manualen är 
därför indelad i olika teman utifrån de olika områden som vi lyfter fram i vår teoretiska 
referensram. Då manualen konstruerades tänkte vi särskilt på att inte använda ett 
svårbegripligt akademiskt språk. Vi har också, som ovan nämnts, eftersträvat att utforma 
öppna frågor som gör det möjligt för respondenterna att tänka fritt kring affärssystemsfrågor 
och inte vara ledda av oss. Bryman & Bell (2005, s. 369) förespråkar att intervjuförfarandet 
inleds med ett antal korta personliga bakgrundsfrågor, gällande ålder, hur länge individen 
arbetet hos företaget osv. Vi hörsammade detta och inledde följaktligen vår manual med 
personliga frågor. Syftet var att få respondenten med egna ord definiera sina arbetsuppgifter 
och sin roll inom företaget. Därefter belystes våra olika teman, frågor från manualen varvades 
med uppföljningsfrågor i de fall då vi kände att vi berörde något som skulle kunna vara 
intressant för vår undersökning. Inom manualens olika teman har vi försökt se till att de 
frågorna är uppradade på ett logiskt vis, att frågorna följer naturligt på varandra. Naturligtvis 
så ställde vi uppföljningsfrågor som inte fanns angivna i manualen då vi kände att detta var 
nödvändigt. 
 
Vi upptäckte under våra intervjuer att en av frågorna som behandlar individuell effektivitet 
och produktivitet verkade vara svår för respondenterna att greppa. För att öka förståelsen för 
frågeställningen försökte vi omformulera frågan och förklara dess innebörd. Detta förfarande, 
att omformulera frågor kontinuerligt under forskningsprocessens gång ser vi som en styrka. 
 
Intervjumanualen är indelad i två huvudsakliga delar, en som behandlar 
affärssystemsutnyttjande och internspridning och en annan som belyser individuell 
affärssystemsanvändning. Den del som behandlar affärssystemsutnyttjande och 
internspridning innehåller tekniska frågor. Frågorna ämnar utröna vilken typ av affärssystem 
som företaget använder samt hur många av företagets potentiella användare som använder det. 
Dessa tekniska frågor har endast ställts till en individ på vartdera företag. Frågor av denna typ 
kräver nämligen en användare som är väldigt insatt i affärssystemsfrågor, på mindre företag 
finns det vanligtvis endast ett begränsat antal sådana individer. Vi anser dock att vi har fått en 
god bild av de tekniska aspekterna även om det naturligtvis hade varit önskvärt med fler 
svarande inom denna kategori. På de frågor som ingår i intervjumanualens andra huvuddel, 
vilken behandlar individuell affärssystemsanvändning, har samtliga respondenter på varje 
företag svarat.  
 
Under intervjuförfarandet eftersträvade vi att alltid låta respondenterna få tala till punkt, först 
när tystnad infann sig så ställde vi nästa fråga. Intervjuerna avslutades med en 
uppsamlingsfråga då respondenten fick utveckla de resonemang som denne eventuellt ville 
utöka ytterligare. Vårt mål var att vara öppna och inte begränsa respondentens tankesätt, utan 
att låta dem fundera fritt kring våra teman. Ibland hoppade respondenten mellan frågor och då 
anpassade vi oss efter denne. Ordningsföljden på frågorna styrdes av respondenternas 
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resonemang, vi ville inte sätta käppar i hjulen då de har börjat tala. Intervjutekniken varierade 
mellan de olika respondenterna, vissa individer var entusiastiska och ville dela med sig av 
sina tankar kring affärssystem. I dessa fall handlade det, för oss, bara om att försöka hålla 
strukturen på intervjun för att se till att alla delar som vi ville ta upp belystes.  I andra fall var 
respondenterna mer tystlåtna och då var vi tvungna att i högre grad ställa följdfrågor och på så 
vis extrahera den information som vi behövde. I samtliga intervjuer så var vi mycket noga att 
täcka alla de områden som finns i manualen. Vår intervjuguide återfinns i uppsatsens 
appendix.  
 
Det är vår fulla övertygelse att de semi-strukturerade intervjuernas flexibilitet har gynnat vår 
datainsamling. Om vi hade varit helt bundna av manualen och inte hade ställt följdfrågor eller 
kastat om ordningsföljden på frågorna så hade det material vi samlat in varit betydligt 
fattigare.  
 
Alla intervjuer, förutom en, spelades in. Detta ökar vår uppsats kvalitet eftersom det har 
möjliggjort för oss att gå tillbaka och lyssna igenom banden gällande detaljer man är osäkra 
kring (Bryman & Bell 2005, s. 370). I det fall då intervjun inte blev inspelad så berodde det 
på att respondenten inte kände sig bekväm med att bli inspelad. Vi accepterade naturligtvis 
detta. För att uppnå en så hög grad av exakthet som möjligt så lade vi extra vikt vid att 
anteckna under intervjun. Efter intervjun så renskrev omedelbart våra anteckningar för att 
minimera risken att minnet skulle kunna förstöra bilden av skeendena.  
 
Våra intervjuer har varit tämligen omfattande, mellan 45 och 90 minuter långa. Detta beror på 
det faktum att vi, som tidigare nämnts, brukat semi strukturerade-intervjuer. Därmed har vi 
inte inkasserat många ja och nej svar utan istället blivit serverade omfattande resonemang 
gällande respondenternas bild av affärssystem. Under den tid vi spenderade på företagen 
fokuserade vi på att uppmärksamt betrakta vår omgivning. De intryck vi inhämtade har gett 
oss en bredare bild av arbetet med affärssystem på företaget.  
 

3.2.8 Bearbetning av material 

 
Våra intervjuinspelningar bearbetades först genom transkribering. Denna transkribering 
utfördes samvetsgrant och med stor flit. Vi anser att det är lättare att snabbt få en överblick av 
materialet om det finns nedskrivet snarare än om vi måste lyssna igenom ljudbanden igen. Då 
empirin presenteras i uppsatsen så har vi tilldelat samtliga respondenter fingerade namn av 
manlig karaktär. Syftet med detta är att skydda individernas anonymitet, något vi lovat 
respondenterna. En annan grund till detta är också att respondenterna ska kunna vara ärliga 
gällande saker som de bedömer som känsliga. Vi är medvetna om att företagen har vetskap 
om vilka som blivit intervjuade och har varit uppmärksamma på att intervjupersonerna har 
incitament att censurera sig själva. När vi befunnit sig oss hos företagen har vi uppmuntrat till 
att vara ärlig med rådande situation för att nå förbättring. Vi har uppmuntrat till diskussion 
snarare än att utse syndabockar, som ett steg för att minska eventuell censurering. Att vi 
tilldelat respondenterna namn av manlig karaktär är att vi anser att namn av samma genus 
ökar anonymiteten. Även företagsnamnen är fingerade och angivna Företag A-D. Tanken är 
att öka företagens villighet att ställa upp i studien eftersom de inte behöver frukta att 
exempelvis deras konkurrenter ska få en inblick i deras verksamhet.   
 
Vid vår bearbetning av empirin har vi använt oss av det tillvägagångssätt som Renner & 
Taylor-Powell (2003) förespråkar. Efter transkriberingen delade vi in varje företags empiri 
utefter de teman som vi sedan tidigare identifierat. I empiriavsnittet har vi följaktligen indelat 
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materialet utefter i; ”Utvärdering”, ”Förklaringar” och ”Förutsättningar”. På detta vis 
sammankopplas det materialet som insamlats med vårt teoriavsnitt. Under varje tema 
identifierade vi gemensamma resonemang bland respondenterna och sammanfattade dessa på 
ett sammanhängande vis. Med tanke på vår deduktiva ansats så sökte vi bland empirin efter 
resonemang som passade under de kategorier som vi identifierat. Vi sållade bort de 
resonemang som låg utanför den information som krävs för att svara på frågeställningen. Att 
sammanfatta de huvudsakliga resonemangen var också nödvändigt med tanke på materialets 
stora omfattning. Fokus låg på att identifiera vilka nyckelidéer som uttrycktes av 
respondenterna samt att identifiera likheter och skillnader gällande hur personerna har svarat.  
 
Vi är medvetna om att empiriavsnitten kan uppfattas som något långa och omfattande. Vårt 
mål har varit att ge en så fullkomlig bild som möjligt av de förhållanden som är relevanta för 
vår undersökning.  Vi känner inte att vi hade kunnat göra avsnitten mer koncisa utan att 
äventyra studiens kvalitet. Ytterligare sammanfattningar hade nämligen, enligt vår 
bedömning, berövat studiens dess djup.  
 
Den uppmärksamme läsaren märker att ett av empiriavsnittens teman är kortare än de övriga, 
nämligen ”organisationsstöd”. Anledningen till detta är att organisationsstödet ses som 
summan av lärande- och kommunikationsförutsättningar (se figur 6). Om företaget 
exempelvis har en god kunskapsspridning och en väl fungerande kommunikation, är det mer 
troligt att användarna upplever ett tillfredsställande stöd. Då vi nedtecknande empirin så blev 
avsnittet gällande organisationsstöd därför jämförelsevis kort eftersom ämnet berörts tidigare 
och vi därför anser att en ren upprepning inte är nödvändig.  
 
Vi har valt att presentera empirin företagsvis, detta val har gjorts eftersom det möjliggör en 
jämförelse mellan de olika företagen. Naturligtvis hade det varit möjligt att presentera empirin 
på något annat vis, exempelvis att samla all data från företagen under ett avsnitt. Vi anser 
dock att detta tillvägagångssätt hade missgynnat vår studie. Det hade blivit rörigt och svårt att 
se mönster eftersom bilden av affärssystemsanvändningen på ett företag kan skilja sig 
diametralt från ett annat.  Bryman (2008, s. 526) menar att en allt för stor sammanslagning av 
denna typ kan leda till att sammanhanget går förlorat och man endast får enskilda bitar som 
blir utan mening. För att underlätta översikten av empirin presenterar vi i slutet av varje 
företagsavsnitt en tabell där de viktigaste insikterna i enlighet med den modell som vi 
presenterat i avsnitt 2.5.  
 
Under presentationen av empirin har vi varit tämligen restriktiva med användandet av citat. 
Detta är ett medvetet val, vi har velat presentera en bild av företagets förhållanden i löptext. 
Orsaken till detta är att vi anser att det hade varit svårt att med hjälp av citat ge en 
sammanfattad bild av förhållanden på de företag som vi studerat.  Restriktiviteten gällande 
citatanvändningen grundas också i att vi båda tycker att det är tungt att läsa texter som består 
av sammankopplade citat.  
 

3.2.9 Analys och slutförande 

 
Studiens syfte är att utvärdera affärssystemsanvändningen i de företag vi besökt, att lämna 
praktiska rekommendationer till berörda parter, samt att dra slutsatser kring modellens 
lämplighet för att fungera som ett stöd i hur små och medelstora kan utvärdera sina 
affärssystem. 
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Vi valt att analysera och summera i tabeller, de förbättringsområden vi identifierat för att ge 
läsaren ett visuellt stöd och tydligare visa på förbättringsutrymmets storlek och lättare jämföra 
företagens situationer.  
Gällande det övergripande syftet bedömer vi modellens lämplighet att fungera som ett stöd åt 
små och mellanstora företags utvärdering av sina affärssystem. Vi analyserar hur väl 
modellen fångar den problematik som finns kring affärssystemsanvändande. Vi jämför det vi 
ser i samtliga företag mot det avsnitt i teorikapitlet som behandlar mindre företags 
förutsättningar. Detta sker genom att vår modell analyseras mot applicerbarhet.  
 
Vi eftersträvar att bedöma hur väl modellen lämpar sig för utvärdering av 
affärssystemsanvändning och dess lämplighet för företagen. Vi väljer att kalla detta analytiska 
grepp för applicerbarhet. Analysen av modellens lämplighet baseras på de tankegångar som 
Beck (2002) presenterar, han menar nämligen att detta är av betydelse vid utvärdering av 
modeller.  
 

3.3 Validitet och reliabilitet 
 
I enlighet med en positivistisk kunskapssyn använder vi fyra designtest som föreslagits av 
Reige. Författaren använder begreppsvaliditet, intern och extern validitet samt reliabilitet för 
att säkerställa en fallstudies kvalitet (Reige 2003, s. 80) 
 
Begreppsvaliditet behandlar hur väl det teoretiska begreppet som man avsåg att mäta faktiskt 
har mätts eller ifall forskaren egentligen mätt något annat. Eftersom fallstudier generellt 
uppfattas som mer subjektiva än andra metoder är det av större vikt att förhålla sig objektiv 
genom att inte komma för nära eller vara i direkt personlig kontakt med intervjuobjekt (Reige 
2003, s. 80). I denna studies fall har vi ingen samhörighet med de intervjuade vilket garanterar 
en hög objektivitet. Vad beträffar risken med att mäta en variabel på ett felaktigt sätt har vi i 
största möjliga mån sökt stöd i tidigare litteratur i vår utformning av frågor.  
 
Med intern validitet avses i fallstudier att tydliggöra orsak-verkan-samband på ett trovärdigt 
sätt. En forskare bör inte bara belysa större samband och skillnader mellan intervjuobjekts 
svar utan även identifiera vilka komponenter som är signifikanta för dessa samband och 
avvikelser, samt söka identifiera vilka mekanismer som gett upphov till samband och 
avvikelser. (Reige 2003, s. 81) Genom vi utifrån tidigare litteratur har identifierat variabler 
med empiriskt bevisade samband kan vi med större säkerhet anta att dessa har hög intern 
validitet. 
 
Extern validitet handlar om att överföra och generalisera resultat i en studie till en bredare 
kontext. I fallstudier ligger fokus på att utforska, vanligtvis i form av att jämföra och/eller 
utveckla kunskaper utifrån empiriska resultat i en eller flera fallstudier. (Reige 2003, s. 81) 
Genom att vi har sammanställt tidigare litteratur, som i större mån har utvecklats utifrån större 
företags affärssystem, och utvecklat en modell för att testa den i små företags förhållanden, 
undersöker vi hur tidigare litteratur om affärssystem förhåller sig till små företag. I denna 
studie har vi valt att genomföra fallstudier i fyra små- och medelstora företag som verkar 
inom varierade branscher. Studies utformning kommer att ge oss indikationer gällande om 
den framtagna modellen är lämpad för att utvärdera användandet av affärssystem i små- och 
medelstora företag.  
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Reliabilitet handlar om att flera forskare skall ha möjlighet att utföra samma studie med 
liknande resultat. I fallstudier innebär det att studien kan upprepas förutsatt att intervjufrågor, 
intervjuteknik och därtill förekommande procedurer är konstanta. Ett uppenbart problem med 
fallstudiers reliabilitet är att människor inte är statiska, samt att även om forskarna som 
utformat studien möjliggör för andra att genomföra samma studie så kan resultaten 
fortfarande variera. (Reige 2003, s. 81) Eftersom föreställningar och attityder förändras över 
tid (Ajzen & Fishbein 1980, s. 47) innebär det att utvärdering av användandet av affärssystem 
är en löpande process som kan ske flera gånger med varierade resultat. Ur detta perspektiv 
kan studiens reliabilitet förefalla låg. Dock stärker vi reliabiliteten genom att tydliggöra de 
frågor vi ställt till intervjuobjekt och att konsekvent tillämpa samma procedurer i samtliga 
företag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4. Empiri och analys 
 

I detta avsnitt presenterar vi empiri och analys. Informationen är organiserad efter de företag 
vi undersökt. Under varje företagsrubrik presenteras inledningsvis empiri följt av en 
sammanfattning. Därefter följer en analys samt en sammanfattning. Vi avslutar kapitlet med 
att analysera den modell vi använt för att utvärdera systemanvändande.  
 

4.1 Företag A: Empiri 
 

Företag arbetar med att tillverka produkter inom energibranschen. Företaget implementerade 
under 2008 affärssystemet Microsoft Dynamics NAV, innan dess hade de ett vanligt 
bokföringsprogram.  
 
Vi har intervjuat tre användare av företagets affärssystem. Under intervjun med den 
systemansvariga individen ställde vi frågor gällande hela organisationens arbete med 
affärssystem.  I sin position som systemsansvarig besitter denne en helhetssyn angående 
systemet. De två andra intervjupersonerna har utfrågats gällande deras personliga användning 
och uppfattning om affärssystemet.  

 
Systemansvarige; Per 
Per har arbetat inom företaget under elva år. Han är ekonomiansvarig, denna position har han 
innehaft alltsedan sin anställning. Sedan 2008 har Per även ett övergripande ansvar för 
affärssystemet och fungerar som kontaktperson vid affärssystems relaterade problem. Per 
använder systemet för att hantera ett antal olika arbetsuppgifter och säger sig ha kunskap om 
samtliga av de funktioner företaget i dagsläget nyttjar. 
  
Projektledare; Patrik  
Patrik har arbetat inom företaget i snart fem år. Han är projektledare och hanterar 
utlandskontakter. Bland arbetsuppgifterna ingår även utveckling av material, fakturering, 
inköp och åtaganden som sekreterare vid behov. Patrik har alltjämt haft varierade uppgifter 
under de fem år han varit anställd och använder idag endast affärssystemet till fakturering. 
Han var involverad under implementeringsfasen av affärssystemet men hans arbetsuppgifter 
vid denna tidpunkt var inte desamma som idag. Därför kan han inte relatera till skillnader 
mellan tidigare programvara och nuvarande affärssystem. 
 

Kundkontakt; Petter 
Petter har arbetat hos företaget under två år. Hans roll är att kontakta potentiella kunder för att 
väcka intresse för företagets produkter. Förutom att sköta direkta kundkontakter arbetar Per 
även med marknadsföringskampanjer. Han lägger in namn på potentiella kunder och deras 
kontaktuppgifter i systemet och skriver även anteckningar gällande den dialog som förts med 
kunderna. De nuvarande arbetsuppgifterna har successivt vuxit fram under tiden hos 
företaget. Affärssystemet används till alla hans arbetsuppgifter. Petter har ingen erfarenhet av 
affärssystem sedan tidigare säger sig ha väldigt dåligt datorvana.  
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4.1.1 Utvärdering 

 

Inom organisationen återfinns i dagsläget ett antal olika informationssystem. I företagets 
dotterbolag används ett annat system än det som moderbolaget nyttjar. Dotterbolagets 
informationssystem är inte automatiskt integrerat med moderbolagets affärssystem utan det 
sker en manuell avstämning mellan dotterbolag och moderbolag vid bokslut. Per menar att det 
förmodligen hade varit möjligt att ta in även dotterbolagen i moderbolagets affärssystem men 
detta bedöms som alltför komplicerat för att vara praktiskt genomförbart. Avsaknaden av 
integrering mellan moder- och dotterbolag fungerar dock som en säkerhetsåtgärd eftersom 
extern konsult är med och sköter bokföringen i dotterbolagen och de inte vill att denne ska ha 
insyn i moderbolagets verksamhet.  
 
Under utvecklingsfasen skapade konsulter, i samspel med användarna, en 
prisberäkningsmodell för företagets produkter och tjänster. Den specialanpassade 
prisberäkningsmodulen var en starkt bidragande orsak till att företaget valde affärssystemet då 
en av systemets moduler är specialanpassad efter företagets behov. 
 
Företaget använder ett löneprogram som inte är integrerat med affärssystemet.  Alla 
personalfrågor sköts i detta löneprogram varför affärssystemets personaldel inte används. En 
sammanställning av löneutbetalningar och bokföringsunderlag knappas manuellt in som ett 
dokument i affärssystemet. Löneprogrammet uppdateras automatiskt till de nya 
regeländringar som kontinuerligt sker gällande lönebehandling. I affärssystemet måste 
eventuella regeländringar uppdateras manuellt. Per menar att besväret att sköta alla 
regeländringar i affärssystemet kring lönefrågor skulle vara alldeles för omständigt. Han 
upplever även att affärssystemets personaldel är alltför begränsad för att kunna hantera alla 
löneuppgifter.  
 
Affärssystemets funktioner används i varierande grad, Per säger att han inte har full kontroll 
på de olika funktionerna. Enligt Per använder de nästan alla funktioner som finns gällande 
ekonomihantering. Även program och administrationsinställningar används regelbundet. 
Systemets personalfunktion används inte alls, som diskuterats ovan. Anläggningshantering för 
avskrivningar används inte, beroende på företagets speciella förutsättningar. De bygger ibland 
sina egna inventarier, och det finns inte resurser till att lägga in alla de komponenter som 
inventarierna består av i systemet. Företagets försäljning sköts via systemet.  
 
Affärssystemet används till företagets marknadsföring. Reklamutskickningar görs utifrån 
segmentering som utförs med hjälp av systemet. Då kontakter rings upp görs noteringar i 
kontaktregistret vilket innebär att det är möjligt att följa dialogen med kunderna. Systemet 
används för att hantera leverantörsreskontra och ger överblick över företagets leverantörer. 
Företaget registrerar inte enskilda artiklar som finns i varulagret utan jobbar på kontonivå. Per 
menar att detta är ett medvetet val fattat med tanke på att det skulle krävas för mycket resurser 
att registrera alla artiklar. Detta beror på det faktum att de har få artiklar och mycket 
specialgrejer. Att registrera artiklarna skulle därför kosta för mycket. 
 
Vad det gäller master-data lagrar företaget inte information om leverantörerna i affärssystem, 
företaget ser hur mycket pengar som de köpt för men inte hur många artiklar. Valet har de 
själva gjort och motiveras ur en effektivitetsaspekt. Att inte registrera materialet tros vara 
effektivare och Per anser att företaget ändå har god kontroll. På kundsidan finns endast 
standarduppgifter som kan hämtas från offentliga register. Möjlighet att granska 
transaktionsdata finns, vilket innebär att företaget kan undersöka vilka artiklar respektive 
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kund har inhandlat. Företaget har möjlighet att lägga in nya uppgifter kring kunder, vilket sker 
i takt med att nyttan av att lägga in uppgifter är större än besväret. Företagets resurser till 
administration är begränsade och de tvingas därför kapa delar utan uppenbar nytta.  
 
På frågan om företaget integrerat interna och externa affärsprocesser i affärssystemet svarar 
Per att inga informationssystem är direkt integrerade med varandra. Ett av dotterbolagen 
utomlands sköts av en konsult som sköter all hantering av bolaget. Rapporter skickas, men 
bolaget lever sitt eget liv. Viss attestering av fakturor görs genom uppkoppling mot en del av 
deras affärssystem och det är möjligt att få ut en del rapporter från systemet. Den 
affärssystemsmässiga integreringen med företagets kunder och leverantörer är icke 
existerande. Företaget använder sig ej av elektroniska fakturor. Detta beror dels på att det 
antal fakturor som skickas ut är relativt litet, dels att det är svårt att bryta de rutiner som finns. 
Systemansvariges bild är även att företagets VD vill använda sig av pappersfakturor.  
 
På kontorssidan har i stort sett alla potentiella användare tillgång till systemet, det finns tio 
samtida användare. Antalet användare utökas kontinuerligt i och med att allt fler får 
behörighet att använda systemet. Företaget har testat att få ansvariga montörer på fältet att 
använda i systemet för att lägga in de jobb de utfört, dessa uppgifter kontrolleras och kan 
sedan faktureras ut direkt. Tekniskt fungerar det, problemet är att bryta vanans makt. Per 
menar att förteget bygger ut affärssystemsanvändningen där de ser uppenbara fördelar.  
 
Företagets lageransvarige använder sig inte av systemet utan har sitt eget sätt att jobba. Han 
föredrar att göra saker på sitt sätt, en diskussion har förts om att eventuellt föra in även detta 
område i affärssystemet. Per anser att alla andra som behöver använda systemet använder det, 
med undantag för externa konsulter som av säkerhetsskäl ligger utanför systemet.  
 

Gällande affärssystemets inverkan på den individuella produktiviteten går åsikterna bland 
användarna delvis isär. Per och Patrik ser stora fördelar med det nuvarande affärssystemet. 
Per menar att hans individuella produktivitet har ökat och att verksamhetens produktivitet 
totalt sett blivit mycket bättre. Hans tidseffektivitet har ökat tack vare affärssystemet vilket 
har skapat ett utrymme för att göra fler saker. Patrik ser en tydlig fördel med att det är enkelt 
att hitta information kring vad som är gjort tidigare och att man därmed sparar tid. Men gör 
uppskattningen att sökandet efter uppgifter gick långsammare förut.  Petter tycker att systemet 
är svårt att använda. Denna problematik påverkar hans produktivitet negativt.  
 
Per och Petter menar att de rapporter som affärssystemet levererar på ett bra sätt fungerar som 
beslutsunderlag. Per är ekonomiansvarig och affärssystemet har inneburit att han själv kan 
påverka kvaliteten på faktureringen genom den överblick som systemet skänker. Om 
användarna fyller i fel pris ser han det och kan rätta till felet. Det blir rätt på en gång vilket 
leder till en högre effektivitet och exakthet. Systemet gör att det även enklare att spåra möjliga 
fel. Patrik menar att han inte fattar några beslut utifrån den information som finns i systemet.  
 
Per anser det fördelaktigt att affärssystemet är utvecklingsbart, om systemet är i behov av 
förändringar behöver man inte börja om. Vidare är det möjligt att utveckla egna 
programfunktioner via konsulter. Generellt har Per inte upplevt några större problem med att 
komma igång med systemet, men medger samtidigt att vissa specialfunktioner har varit svåra 
att jobba med.  
 
Generellt sett är Per och Patrik nöjda med användningen av systemet. Affärssystemets främsta 
fördel upplevs vara att många kan jobba samtidigt i systemet och användarna kan få den 
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information som de behöver via systemet. Ibland kan dock Per känna att kostnaden inte riktigt 
står i proportion till det som företaget får ut av affärssystemet. Ibland kan det också vara 
frustrerande då vissa funktioner som anses ska fungera, inte fungerar. 
 
Petter är, till skillnad från de övriga användarna, totalt sett mycket missnöjd med 
systemanvändandet. Han beskriver systemet som: ”… mycket mångsidigt, all information 
finns…” men menar samtidigt att vägen till informationen är lång. Han bedömer att 
affärssystemsanvändningen innebär stor nytta för företaget men är samtidigt övertygad om att 
nyttan varit ännu större om det varit mer lätthanterligt.  
 
Alla tre användare är överens om att vissa delar av affärssystemet är en aning svåranvända. 
Ett område som ofta innebär problem är sökfunktionen, det kan vara svårt att hitta specifika 
uppgifter. Systemanvändare som endast sporadiskt brukar sökfunktionen kan uppleva den 
som problematisk. Per tror att upplevelsen av systemet i termer av nöjdhet styrs av utbildning. 
Att systemet inte fungerar som användaren föreställt sig kan bero på att användaren inte 
förstår systemets och dess delar.  
 

4.1.2 Förklaringar 

 

Alla användare säger sig vara positivt inställda till att använda affärssystemet. Varken Per 
eller Patrik ser några större problem med användandet. Per anser att systemets möjlighet att 
samla uppgifter på ett och samma ställe är mycket fördelaktigt. Systemet minskar risken för 
kunskapsförluster när någon individ slutar i företaget. 
 
Petter är positivt inställd till att använda affärssystemet men poängterar att det finns en hel del 
kunskapströsklar som han ännu inte har tagit sig över. Detta beror främst på att han inte har 
någon tidigare datorvana.  
 
Per och Patrik ser inga hinder i fråga om tid, kunskap och tillgång till att använda systemet. 
Petter anser sig ha den tid och tillgång som krävs för att använda affärssystemet på ett bra vis 
men att kunskapen saknas. Han skulle vilja kunna göra mer saker i systemet men på grund av 
kunskapsbrist är detta en omöjlighet. 
 
Per tror att affärssystemsanvändarna upplever att det, tack vare systemet, är enklare att sköta 
sina arbetsuppgifter och lättare att finna information. Han misstänker att andra användares 
inställning till systemet är direkt relaterad till deras datorerfarenhet, även generell 
utbildningsnivå kan vara av betydelse. Överlag tror han att användarna anser att 
systemanvändningen fungerar tillräckligt bra men att det finns utrymme för förbättringar. 
Patrik uppfattning är att vissa användare tycker att affärssystemet är krångligt. Systemet är 
nämligen inte är särskilt självinstruerande. Petter tror att andra användare anser att systemet är 
krångligt, svårt att använda. Han uppskattar att ett antal personer inte använder systemet 
korrekt eftersom de anser att systemet är krångligt.  
 
Pers framtidsvision är att fortsätta arbetet mot att samla relevant information i ett system som 
användarna kan ta del av. Utbyggnaden av systemet sker utefter de krav som verksamheten 
ställer på systemanvändningen. Patrik anser att affärssystemet har potential att ytterligare 
förändra användarnas arbetssituation genom att användarna lär sig systemet bättre samt att det 
utökas med nya funktioner. Ett exempel är att införa ett artikelregister där det finns möjlighet 
att klicka på en artikel och då ta del av de så kallade kritiska krav som finns på den artikeln.  
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Eftersom Petter har begränsad förståelse för systemet så har han svårt att se systemets 
potential och användbarhet. Han anser sig vara fången i systemet, det är det som styr. Petter 
inser dock att det är nödvändigt för företaget att ha ett affärssystem av denna typ, annars 
skulle verksamheten inte fungera.  
 

4.1.3 Förutsättningar 

 

Kommunikationen kollegor emellan är begränsad, i första hand talar användarna med Per, den 
affärssystemsansvarige. I undantagsfall kan de dock vända sig till varandra. Användarna anser 
att kommunikationen med Per fungerar väl. Organisationen har ingen utarbetad 
kommunikationsplan, den informella kommunikationsplanen innebär att man talar med Per. 
Det mesta sker informellt, på grund av en liten organisation. I övrigt kommuniceras det inte 
kring systemet, förutom i fikarummet.  
 
Enligt Per är den praktiska kommunikationen med företagsledningen kring 
affärssystemsanvändning begränsad. Företagsledningen talar aldrig i termer av affärssystem, 
systemet anses bara vara ett verktyg. Den enda överordnade Patrik och Petter kommunicerar 
med är Per. De tycker att denna kommunikation fungerar väl, Per lyssnar på synpunkter och 
att användarna upplever att de får gensvar. Petter upplever att dennes överordnade lyssnar på 
hans synpunkter på ett bra sätt, men att den Per inte kan göra något annat än att hjälpa honom 
till rätta. 
 
Inga regelbundna möten hålls angående affärssystemsfrågor. Per berättar att de under en tid 
hade möten där de diskuterade affärssystemsfrågor men detta har upphört då ingen uppges ha 
upplevt behov av att hålla möten. Han anser att mötena endast leder till att man ”tjafsar om 
detaljer” för att sedan komma fram till att det inte är nödvändigt med några förändringar av 
systemanvändandet. Numera sker kommunikationen individuellt. Är det någon som tycker det 
är svårt att använda systemet förklarar Per för dem hur systemet ska användas.  
 
Användarna är överens om att det inte existerar någon uttalad vision fäst på papper. Inför 
implementeringen förklarade företagsledningen dock att systemet var en nödvändighet, och 
att affärssystem skulle underlätta uppföljning och rapportskrivande. Petter, som började på 
företaget efter implementeringen, anser att fördelen med systemet endast har diskuterats i 
fikarummet. Han har fått bilda sin egen uppfattning kring systemet och är idag av 
uppfattningen att det är bra att samla all information inom ett system.  
 
Per menar att företagsledningen inte har någon inblick i affärssystemsanvändningen utan de 
ser systemet som ”ett verktyg som ska fungera”. Styrelsens enda inblick rör kostnaderna. Det 
är Pers uppgift är att administrera systemet och se till att verksamheten flyter på.  
 
Per berättar att företaget hade träning under systemets implementering för att användarna 
skulle komma in i systemet. Träningen var individuell och utformades utefter hur mycket 
varje individ skulle använda systemet, sammanlagt handlade det om ett par dagar. De två 
inledande dagarnas träning skedde i konferensrum där konsulter från det företag som sålde 
affärssystemet gick igenom dess funktioner.  
 
Per och Patrik anser att de mottagit tillräcklig träning angående systemanvändningen. Patrik 
skulle dock ha önskat att träningen skulle ha innehållit mer träning gällande sökfunktionen.  
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Petter fick träning i samband med att han skulle börja använda systemet, träningen leddes av 
konsulter. Sammanlagt handlade det tidsmässigt om en-två timmar. Träningen utgjordes av en 
snabbgenomgång av de viktigaste funktionerna som han antogs använda.  
 
Petter har identifierat ytterligare kunskapskällor, i form av hjälpavsnitt i systemet, men han 
upplever inte att dessa är till någon hjälp pga sin bristande datorvana. Han tycker sig ej ha 
mottagit tillräcklig träning, istället gäller ”trial and error”.  
 
Alla användare säger sig idag ha en tillräckigt god förståelse för hur systemets olika delar 
hänger ihop. Även om Petter inte förstår hur systemet fungerar rent teknisk så har han 
förståelse för hur hans systemanvändande påverkar de andra på företaget.  
 
Det sker en löpande informell utvärdering av systemanvändandet, Per ser hur mycket fel som 
uppstår bland de uppgifter som läggs in i systemet och hur kvaliteten är på exempelvis 
fakturor. Petter skulle möjligtvis vilja ha mer utvärdering men har intrycket att det inte finns 
någon ambition från företagsledningens sida till detta.  
 
Per hoppas att dennes arbete med affärssystem uppskattas. Eftersom han ansvarar för 
affärssystemet så får han ibland betona vikten av att sätta organisationen främst samt förklara 
varför man måste göra på ett visst sätt. Patrik känner sig motiverad att använda systemet 
eftersom det är det enda sättet de anställda har att sköta sina arbetsuppgifter och känner ett 
ständigt behov av att söka förbättra sin arbetssituation. Petter känner att hans arbete med 
affärssystem uppskattas främst av honom själv. 
 
Företaget använder inget belöningssystem. Systemet ses som ett verktyg som ska användas, 
inte en grund för belöningar. En anställd kan få beröm för att fixa en order inte för att lära sig 
använda ett system som den anställde förväntas behärska. Företaget bedriver inget 
belöningssystem som är centrerat kring affärssystemsanvändningen. 
 
Företagsledningen uppmuntrar inte kunskapsutbyte, de förväntar sig endast att systemet ska 
fungera. Patrik berättar att kunskapsutbytet inom organisationen sker informellt. Uppstår 
problem frågar personen någon som denne tror kan, ett tillvägagångssätt som inte är 
formaliserat. Individer delar med sig av sin kunskap gällande systemet.  Kunskapsutbyte 
mellan olika avdelningar sker ej, där finns möjligtvis ett behov men eftersom alla har mycket 
att göra så finns inte tid att fördjupa sig i andras erfarenheter: produktionen går alltid först. 
Petter menar att användarnas kunskapsutbyte är relativt begränsat.  
 
Per och Patrik anser att det inte finns något generellt behov av utbildning bland de anställda 
men att enskilda individer skulle behöva individuell vidareutbildning. Användarnas 
systemkännedom är nämligen mycket varierande. Vissa behöver utbildning för att nå en 
acceptabel förståelse för affärssystemets basfunktioner, andra för att använda 
specialfunktioner. Användarna har dock, rent generellt, den förståelse de behöver för att sköta 
sina arbetsuppgifter. Per kan dock ibland känna att företagsledningen eventuellt skulle ha ett 
behov av vidareutbildning.  
 
Petter upplever, till skillnad från Per och Patrik, att det finns ett generellt behov av 
vidareutbildning inom organisation men att detta inte prioriteras. Utbildning anses inte 
nödvändigt eftersom det ändå fungerar, det finns viktigare saker att: ”… ödsla tid och kraft 
på”. Per instämmer i att utbildning är en kostnadsfråga, behovet måste vägas mot kostnaden. 
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Samtliga individer känner att de får ett tillräckligt gott stöd av sina kollegor. Även om 
kunskapsutbyte mellan kollegor inte formellt uppmuntras av företagsledningen så utbyts 
kunskap då det uppstår problem. Per finns dessutom alltid tillgänglig för att svara på frågor 
gällande nyttjandet av affärssystemet. Kommunikationen med Per bedöms av de övriga 
intervjupersonerna fungera bra, de får det stöd de behöver.  
 

4.1.4 Sammanfattning  

 
Utvärdering 

Nyttjandegrad 

Totala IS 

Det finns vid sidan av affärssystemet ett löneprogram som inte är integrerat 

med affärssystemet. I detta system hanterar företaget sina personalärenden. 

Prissättning hanteras i ett separat program.  

Funktionalitet 

Affärssystemets funktioner används i varierande grad. I princip alla 

ekonomifunktioner brukas. Även program och administrationsinställningar 

används regelbundet. Anläggningshantering för avskrivningar används inte. 

Företagets försäljning sköts via systemet. 

Master-data 

Företaget lagrar inte mycket information om leverantörerna i affärssystem. 

På kundsidan finns endast standarduppgifter som kan hämtas från offentliga 

register. Master data används till företagets marknadsföring.  

Integration 
Dotterbolag är inte integrerade i systemet. Den affärssystemsmässiga 

integreringen med företagets kunder och leverantörer är icke existerande.  

Spridning 

Potentiella användare 

På kontorssidan har i stort sett alla potentiella användare tillgång till 

systemet. Alla andra som behöver använda systemet använder det, med 

undantag för externa konsulter som av säkerhetsskäl ligger utanför systemet.  

Användare i affärsprocesser 

Inköp från leverantörer registreras i systemet med undantag från att 

företaget inte kan se hur många artiklar de köpt utan enbart för hur mycket 

pengar. Information används vid redovisning. Rekrytering sköts ej via 

systemet. Användandet av systemet vid teknisk support ter sig begränsat.  

Olika användare 

Ansvariga montörer på fältet använder inte systemet för att lägga in de jobb 

de utfört. Företagets lageransvarige använder sig inte av systemet utan har 

sitt eget sätt att jobba.  

Individuell inverkan 

Produktivitet 

Per anser att hans produktivitet påverkats positivt. De andra 

intervjupersonerna har de svårt att avgöra huruvida systemet lett till ökad 

produktivitet.  

Effektivitet 
Per anser att han effektivitet har ökat, Patrik har ingen bestämd uppfattning 

och Petter anser att den har minskat.  

Beslutsfattande 

Per och Petter menar att de rapporter som affärssystemet levererar på ett 

bra sätt fungerar som beslutsunderlag. Patrik menar att han inte fattar några 

beslut utifrån den information som finns i systemet.  

Per är övertygad om att kvalitet, effektivitet och exakthet har ökat.  
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Användarnöjdhet 

Nöjdhet med användning 

Generellt sett är Per och Patrik nöjda med användningen av systemet. Petter 

är, till skillnad från de övriga användarna, totalt sett mycket missnöjd med 

systemanvändandet.   

Nöjdhet med systemet 

Ibland kan Per känna att kostnaden inte riktigt står i proportion till det som 

företaget får ut av affärssystemet. Petter bedömer att 

affärssystemsanvändningen innebär stor nytta för företaget men är samtidigt 

övertygad om att nyttan varit ännu större om det varit mer lätthanterligt. 

Patrik är nöjd med systemet.  

Förklaringar 

TRA och TPB 

 
Föreställningar 
 

Samtliga intervjupersoner är av föreställningen att vissa aspekter av 

användning av affärssystem är besvärlig.  

Attityd 
Alla användare säger sig vara positivt inställda till att använda 

affärssystemet.  

Kontroll 

Per och Patrik ser inga hinder i fråga om tid, kunskap och tillgång till att 

använda systemet. Petter anser sig ha den tid och tillgång till systemet men 

att kunskapen saknas.  

Normer 

Per tror att användarna överlag anser att systemanvändningen fungerar 

tillräckligt bra men att det finns utrymme för förbättringar. Patriks 

uppfattning är att vissa användare tycker att affärssystemet är krångligt. 

Petter tror att andra användare anser att systemet är svårt att använda.  

TAM 

 
Användarvänlighet 
 

Samtliga upplever användarvänligheten som relativt låg.   

Användbarhet 

Pers framtidsvision är samla all information i ett system som användarna kan 

ta del av. Patrik anser att affärssystemet har potential att ytterligare förändra 

användarnas arbetssituation genom att det utökas med nya funktioner. 

Petter har svårt att uppskatta systemets potential.  

Förutsättningar 

Kommunikation 

 
Generell kommunikation 
 

Kommunikationen inom organisationen är informell. Om det uppstår 

problem kontaktas användarna Per, den affärssystemsansvarige. I övrigt 

kommuniceras det inte kring systemet, förutom i fikarummet.  

Praktisk kommunikation 

Enligt Per är den praktiska kommunikationen med företagsledningen kring 

affärssystemsanvändning begränsad. Den enda överordnade Patrik och 

Petter kommunicerar med är Per. Organisationen har ingen utarbetad 

kommunikationsplan.  

Återkoppling 

Patrik och Petter tycker att denna kommunikation med Per fungerar väl.  Han 

lyssnar på synpunkter och att användarna upplever att de får gensvar. Inga 

regelbundna möten hålls angående affärssystemsfrågor.  

Gemensam vision 
Företagsledningen förklarade inför implementeringen att systemet var en 

nödvändighet. Det existerar inte någon uttalad vision fäst på papper.  
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Lärande 

Träning 

I samband med systemets implementering hölls det träning sammanlagt 

handlade det om ett par timmar i lektionssal. Petter var inte anställd vid 

implementeringen. Han fick endast en snabbgenomgång av de viktigaste 

funktionerna. Per och Patrik anser att de mottagit tillräcklig träning 

angående systemanvändningen, Petter att han fått för lite.  

Förståelse 

Alla användare säger sig ha en tillräckligt god förståelse för hur systemets 

olika delar hänger ihop. Även om Petter inte förstår hur systemet fungerar 

rent teknisk så har han förståelse för hur hans systemanvändande påverkar 

de andra på företaget.  

 
Utvärdering 
 

Det sker en löpande informell utvärdering av systemanvändandet.  Petter 

skulle möjligtvis vilja ha mer utvärdering men har intrycket att det inte finns 

någon ambition från företagsledningens sida till detta.  

Motivation 
Företaget använder inget belöningssystem. Systemet ses som ett verktyg 

som ska användas, inte en grund för belöningar.   

Knowledge management 

Företagsledningen uppmuntrar inte kunskapsutbyte, de förväntar sig endast 

att systemet ska fungera. Kunskapsutbyte mellan kollegor är relativt 

begränsat.  

Vidareutbildning 

Per och Patrik anser att enskilda individer skulle behöva individuell 

vidareutbildning. Petter upplever att det finns ett generellt behov av 

vidareutbildning inom organisation men att detta inte prioriteras. 

Organisationsstöd 

 
Formellt stöd 
 

Samtliga individer känner att de får ett tillräckligt gott stöd av sina kollegor. 

Patrik och Petter anser att deras överordnade Per finns tillgänglig för att 

svara på frågor. Per anser att det stöd han fär av sina överordnade är 

begränsat. 

Informellt stöd 
Även om kunskapsutbyte mellan kollegor inte formellt uppmuntras av 

företagsledningen så utbyts kunskap då det uppstår problem. 
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4.2 Företag A: Analys 

4.2.1 Utvärdering 

 
Företaget har i dagsläget förhållandevis få informationssystem utöver affärssystemet. 
Företaget nyttjar utvalda funktioner i affärssystemet baserat på funktionernas fördelar i 
jämförelse med kostnad. Kostnader beskrivs både vara pengar och tid, fördelarna antas vara 
den nyttoeffekt som uppstår genom användning. Systemansvarige har förklarat att han inte 
har fullständig inblick i hela affärsystemet vilket försvårar en analys. Med en bättre förståelse 
för affärsystemets helhet och större kunskap om funktionaliteter skulle företaget rimligtvis ha 
bättre uppskattning av hur stor del av samtliga funktionaliteter de rimligtvis kan använda och 
vilka som användas.   
 
Ett affärssystems funktionaliteter delas in i tre områden: (a) ekonomi, (b) försäljning, order, 
produktion, leverans och inköp, samt (c) personaladministration. (Hedman 2009, s. 39) Vad 
beträffar ekonomiområdet har företaget i princip fullständig användning av affärssystemets 
ekonomifunktioner. Försäljning och orderhistorik lagras i affärssystemet. Produktion 
förefaller inte inkomma i systemet i någon större utsträckning, prissättning sker i ett separat 
program utanför affärssystemet. Inköp från leverantörer registreras i systemet med undantag 
från att företaget inte kan se hur många artiklar de köpt utan enbart för hur mycket pengar. 
Den tredje funktionen behandlar personaladministration och sker i företagets fall i ett separat 
program vilket har motiverats med en problematik i att uppdatera affärssystemets 
personalfunktion på ett effektivt sätt. Hedman (2009, s. 43) argumenterar för att ett ökat 
nyttjande av ett affärssystems delar leder till ökad produktivitet och organisatoriska fördelar. I 
företagets fall gör vi bedömningen att visionen med systemet inte efterlevs fullt ut men att 
företaget, som utgör en mindre organisation, inte anser sig ha de resurser som skulle krävas 
för att öka användning av själva affärssystemet utan i sin kostnadsanalys föredrar att vissa 
funktioner sköts manuellt eller i externa informationssystem. 
 
Hedman (2009, s. 42) argumenterar för att affärssystemet bör innefatta samtliga 
informationssystem i ett företag. Författaren menar att allt som sker inom och utanför ett tag 
samverkar och därför bör även samtliga informationssystem samverka (Hedman 2009, s. 36). 
I företaget A:s fall innebär detta att löne- och administration bör integreras i affärssystemet 
och därmed ersätta nuvarande affärssystems personalhanteringssystem. Företagets dilemma är 
emellertid hela tiden hur stor nytta de får kontra kostnaden. Företaget bör därför se över hur 
informationen som lagras i löne- och administrationsprogrammet kan användas, i 
kombination med övrig information i affärssystemet, för att styra verksamheten. I övrigt 
förekommer givetvis en effektivitetsaspekt där frågan är hur effektivare arbetssituation för 
berörda parter blir vid en integration.  
 
Hedman (2009, s. 36) förklarar att företags affärssystem kan integreras med dess omgivning, 
däribland leverantörer, kunder och myndigheter. Integration kan delas in i extern och intern. 
Med extern avses kunder och leverantörer, intern refererar till dotterbolag och verksamhet på 
annan ort. Företaget har inte integrerat intern eller externa affärsprocesser i sitt affärssystem. 
Insyn i dotterbolag ges genom rapporter. Företaget har möjlighet att koppla upp sig mot 
dotterbolagets affärssystem vilket görs ibland för att ta sköta fakturor och ta del av rapporter. 
Vad beträffar extern integration sköter företaget kundkontakt och orderhantering via telefon, 
på samma sätt sker kontakt med leverantörer. Elektroniska fakturor har företaget inte valt att 
använda eftersom bedömningen är att antalet skickade fakturor är få. Dessutom föredrar 
ledningen pappersfakturor. Affärssystemets integration i affärsprocesser är därmed låg vilket 
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innebär ett utrymme för ökad användning av affärssystemet. Återigen handlar det i företagets 
fall om att de är en liten organisation med små medel. I och med att företaget strävar efter att 
växa är dessa områden som kan skapa effektiviseringar om organisationen skulle utökas i 
framtiden. 
 
Möjligheten att lagra information om kunder, leverantörer och varor är affärssystemets 
viktigaste roll (Hedman 2003, s. 53). Denna typ av information är grundläggande för intern 
och extern kommunikation och kallas kort för master-data. Master-data kan hjälpa företag att 
sänka kostnader i och med att information om affärsobjekt är samlad på ett och samma ställe, 
därmed ges snabbare tillgång och således effektivare användning av tid. I företag A:s fall 
lagrar de ingen information om leverantörer förutom att företaget kan se hur mycket pengar 
de köpt för, dock inte antalet artiklar. Master-data är användbart för att kontrollera och styra 
verksamheten (Hedman 2003, s. 54), vilket innebär att information om köpta artiklar skulle 
kunna bidra till att ge tydlig insikt om inköp. Företaget menar emellertid att ett manuellt 
tillvägagångssätt är effektivare och de tror sig ha god kontroll. Information om kunderna är 
direkta standarduppgifter som hämtats från offentliga register. Företaget har möjlighet att se 
kundernas order och artiklar som köpts. Denna lagring av information ger därför möjlighet till 
större insyn och kontrollmöjligheter på kundsidan. Sammantaget finns ett uppenbart utrymme 
för förbättring när det gäller information om leverantörer. Att avge en exakt utformning ligger 
inte inom ramen för detta arbete. Istället menar vi att företaget, utifrån sin vision, kan be om 
förslag från medarbetare för att på sikt öppna upp för att ange mer varierad form av master-
data. 
 
I företagets fall är antalet potentiella användare något högre än antalet faktiska användare. 
Anledningen är att företaget valt att inte inkludera samtlig personal. Vi har tidigare förklarat 
att användning är grunden till ett lyckat affärssystemsnyttjande. Hedman (2009, s. 42-3) 
förespråkar även att samtliga avdelningar i en organisation bör använda systemet för att 
samtlig information skall samlas och göra det möjligt för beslutsfattare att ta bättre beslut. 
Inom företaget förekommer vissa problem med att bryta tidigare vanor och istället använda 
systemet mer regelbundet. Bland dessa utmärker sig lageransvarige som inte använder 
systemet överhuvudtaget.  
 
Företagets affärssystem är begränsat vilket gör det svårt att jämföra potentiella användare i 
affärsprocesser mot de som faktiskt använder systemet eftersom affärssystemet egentligen 
bara har stöd för redovisning. När det gäller redovisning används systemet dock till fullo.  
 

DeLone och McLean (1992, s. 69) poängterar betydelsen av att affärssystemen har en 
individuell inverkan på användarna och därigenom organisationen. Även om vi anmärkt på en 
del ovan, uppges verksamhetens produktivitet ha ökat i och med affärssystemets möjlighet att 
spara tid. Tidseffektivisering har skett via lyckad prissättningsfunktion som nu används, 
smidigare orderhantering i och med att fakturor lagras digitalt vilket ger bättre överblick och 
minskat antal fel. 
 
Den systemansvarige uppger själv att han effektiviserat sin tidsanvändning och att dennes 
beslutskvalitet ökat till följd av förbättrad överblick av information, detta genom nya 
rapporter. Förbättrat beslutsunderlag är en faktor som tyder på att informationsteknologi 
används på ett framgångsrikt sätt (DeLone & McLean 1992, s. 60). Ibland känner dock 
systemansvarige att kostnaden inte står i proportion till nyttan. Vi har tidigare identifierat 
nyttjandegrad som ett förbättringsområde, vilket rimligtvis även är kostnadseffektivt. Ökad 
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nyttjandegrad skulle teoretiskt leda till fler organisationsfördelar, däribland ökad överblick 
och beslutsstöd. 
 
Vad beträffar de andra intervjupersonerna har de svårt att avgöra huruvida systemet lett till 
ökad effektivitet och produktivitet. Ett problem är att de försöker relatera till en värld utan 
systemet. Vid poängtering att frågan rör om de ser affärssystemet som ett hjälpmedel eller 
motmedel svarar de mer att de utgår från att det är ett hjälpmedel. Den systemansvarige är 
betydligt mer positivt än övriga, något som i kommande text kommer belysas ytterligare. Då 
de övriga är mer osäkra på om affärssystemet lett till ökad produktivitet och effektivitet för 
egen är detta ett tecken på att det finns ett hinder till god användning.   
 
Ett system som generar nytta uppskattas vanligtvis av dess användare (DeLone & McLean 
1992, s. 68). Systemansvarige är generellt nöjd med systemet då han påtalar systemets 
fördelar. Bland fördelarna nämns möjlighet att lagra information likt en kunskapsbank, samt 
att kontrollera användares behörighet och därmed insyn. Tillgång till information uppges vara 
en fördel som berör dennes egna arbetsuppgifter.   
 
Systemansvarige och projektledaren är generellt nöjda med systemet. Projektledaren har inte 
alltför många uppgifter kopplade till systemet och tycker att rutinuppgifterna fungerar bra, 
men har vissa problem med sådant som inte ingår i det dagliga arbetet, något som tyder på 
viss kunskapsbrist.  
 
Generella nöjdheten på företag tycks variera. Kundkontakten uppger att några personer har 
uttryckt missnöjdhet. Anledningen till att användarnöjdheten inte är bättre är att systemet 
anses svårt att använda. Denna missnöjdhet med koppling till användning är en indikation på 
att systemet inte generar fullständig nytta. Vad beträffar den generella nöjdheten med 
systemet är det tydligt att problemen med användningen negativt influerar åsikterna om 
systemet överlag.  
 

4.2.2 Förklaringar 

 
Föreställningar berör den information en individ har om ett visst objekt i form av egenskaper 
(Ajzen & Fishbein 1975, s. 12, 131). Föreställningar delas in i beteende-, normativa och 
kontrollföreställningar (Ajzen & Fishbein 2005, s. 194) och influerar därefter attityd, upplevd 
norm respektive upplevd kontroll (Ajzen 1991, s. 182). Samtliga intervjupersoner är av 
föreställningen att användningen av affärssystem är besvärlig. Beträffande affärssystemets 
fördelar varierar åsikterna i styrka, men samtliga tror eller vet, och kan peka på fördelar. En 
individs attityd gentemot ett affärssystem beskrivs som en funktion av den upplevda 
användarvänligheten och den upplevda användbarheten. (Davis 1986, s. 24). Samtliga 
individer upplever användarvänligheten som låg, men inte alla anser att användbarheten är 
dålig varför vi bedömer att de intervjuade personerna har en relativt positiv attityd gentemot 
affärssystem med undantag för en av de intervjuade. När en individ upplever låg 
användarvänlighet resulterar det i försämrad attityd. Vi gör bedömningen att individen har en 
positiv grundattityd men att den överskuggas av den problematik som personen upplever med 
affärssystemet.  
 
När vi diskuterat övriga användares erfarenhet av affärssystemet är det tydligt att företaget har 
erfarenhet av attityd-problem bland användare. Att se affärssystemet som ett motmedel 
snarare än ett hjälpmedel är ett tydligt exempel på när den upplevda användbarheten är låg. 
Eftersom attityd i grunden härstammar från föreställningar om egenskaper kopplade till 
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beteendet är det föreställningarna som måste förändras för att förbättra attityden. Ifall målet är 
att genomföra en förändring är det viktigt att försöket inriktas mot en eller flera 
föreställningar (Ajzen & Fishbein 1975, s. 388-9). Detta innebär att man måste identifiera hur 
individen ser på sin egen systemanvändning. Därefter bör dessa föreställningar ersättas med 
ny insikt (Ajzen och Fishbein 1975, s. 388-9). Konkret tror vi att personen behöver få insikt 
om hur systemet gynnar dennes arbetssituation, i enlighet med Davis’ (1989, s. 320) 
redogörelse över hur upplevd användbarhet kan förändras. Problemet med användandet av 
affärssystem har även att göra med upplevd kontroll över användningen. När en individ 
upplever att denne inte har möjlighet; tidsbrist, tillgång eller kunskap, minskar även 
intentionen att utföra ett visst beteende (Ajzen 1991, s. 182). Eftersom några personer uppges 
sakna kunskap är det något som minskar intentionen till att använda systemet. Beteende sätts i 
relation till sammanhang och tid (Ajzen & Fishbein 1977, s. 889), vilket innebär att en person 
med låg upplevd kontroll inte nödvändigtvis slutar använda systemet utan istället kanske 
undviker att göra specifika saker. Skillnaden mellan attityd och kontroll blir som tydligast då 
kundansvarige svarar att han skulle vilja göra fler saker i affärssystemet men inte vet hur just 
nu. Vi gör sammanfattningsvis bedömningen att produktivitetet och effektivitet skulle öka om 
användarnas kunskap ökade. Attityd och upplevd kontroll influerar en persons intention att 
utföra ett beteende. Intentionen representerar den motivation en person har till att försöka och 
desto starkare intentionen är, desto troligare är det att personen kommer utföra beteendet 
(Ajzen & Fishbein 2005, s. 181), varför det är viktigt att företaget strävar efter att förändra 
attityder och fylla kunskapsbrister.  
 

4.2.3 Förutsättningar 

 
Återkoppling är ett krav, de anställda måste få möjlighet att kommunicera med ledningen 
kring sina synpunkter angående systemet (Quirke 1996, s. 69,77). Ett sätt att åstadkomma 
detta är att hålla möten där användarna får komma med sina synpunkter kring 
affärssystemanvändandet. (Lee et al. 2011, s. 625-626) Företaget har en regelbunden 
diskussion om systemanvändningen där de anställda får komma med åsikter. Den informella 
kommunikationen fungerar på det hela taget bra vilket är en förutsättning för att skapa god 
användning av affärssystemet. Denna kommunikation fungerar även som en kanal för att 
erhålla kunskap om användning, exempelvis vid problem med specifika funktioner. En 
officiell kommunikationsplan existerar ej, vilket ter sig rimligt med tanke på att företaget är 
relativt litet och de anställda uppger att kommunikationen redan fungerar på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
Företaget hade tidigare möten där anställda fick komma med förslag på hur affärssystemet 
kunde utvecklas. Dessa lades dock ned eftersom ansvariga bedömde att dessa möten inte var 
givande. Periodiska möten med systemanvändarna där de får kommunicera sin syn på 
systemet och vilka brister de har i sin förståelse kan användas som grund till att utforma 
vidareutbildning utifrån deras behov (Lee et al. 2011, s. 625-626) Eftersom företaget har en 
personal som uppges vara äldre och sakna allmän datorvana tror vi det är bättre att fokusera 
möten på att skapa förståelse och vidareutbilda personal för att öka deras kunskaper om 
affärssystemanvändning. 
 
Företaget har ingen uttalad vision med sin affärssystemanvändning. Vi är av åsikten att en 
vision skulle bidra till att hjälpa företaget med att samla sina anställda med ett gemensamt 
mål. Med en vision och uttalad plan för vad de vill åstadkomma med affärssystemet bör detta 
skapa ökad förståelse för betydelsen av affärssystem och även motivera användande.  
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Företagsledningen enda intresse kring affärssystemsfrågor är att se prislappen. Om företagets 
ledning engagerade sig mer i affärssystemsfrågor skulle de rimligtvis få bättre förståelse. Om 
systemansvarige anser att affärssystemet behöver mer resurser för att företaget skall uppnå en 
god effektivitet och produktivitet är det rimligt att han skulle få bättre gehör för sina åsikter.  
 
Att användarna har fått bilda sin egen uppfattning kring systemet är en potentiell brist som 
kan få effekten att användarna inte förstår varför de skall använda systemet. Om användarna 
endast har förståelse för hur man rent praktiskt matar in data i systemet men saknar den större 
bilden av varför systemet används så skapas det missnöje inom organisationen (Son-Yu 2005, 
129). Vi menar att helhetsbilden är viktig för att förstå meningen med affärssystem. Detta 
problem ökar ytterligare då de anställdas tillgång till affärssystemet begränsas till endast deras 
egna uppgifter. Således är det svårt att se vad andra gör i systemet. Förslagsvis skapas en 
karta över affärssystemet som visar hur olika element och hur de hänger ihop med varandra 
(Senge 1990,  231). Utan denna karta är det svårt för användarna att se helheten och endast 
fokuserar på sin specifika uppgift. Utan ett systemtänkande kan en organisationskultur skapas 
där användarna istället för att ta eget ansvar för användningen av affärssystem istället skylla 
problem på faktorer bortom deras egna kontroll (Senge 1990,  231). 
 
Bristande kunskap bland användarna ligger till grund för oavsiktliga misstag och 
tidsineffektivitet samt leder till missnöje bland dessa under affärssystemets 
postimplementeringsfas. Genom intervjuer har vi fastslagit att det finns bristande kunskap 
inom organisationen om affärssystemanvändning. Bristande kunskap kan leda till misstag och 
ineffektivitet samt leda till missnöje (Hsu et al. 2006, s. 69-72). För att motverka missnöje är 
det viktigt att man etablerar en strategi för hur kunskap om affärssystemet ska spridas inom 
organisationen (Lee et al. 2011, s. 134). Systemansvarige ser affärssystemet som en 
kunskapsbank till företaget, vi föreslår att utvald personal utbildas för att bli en kunskapsbank 
till de anställda, så kallade super-användare.  
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4.3 Företag B: Empiri 
 

Företag B verkar inom servicebranschen med leverans och underhåll av produkter hos privata 
och offentliga aktörer. Företaget använder Microsoft Dynamics NAV som sitt affärssystem. 
 
Vi har intervjuat fyra användare av företagets affärssystem. Under intervjun med den 
verkställande direktören ställde vi frågor gällande hela organisationens arbete med 
affärssystem.  De övriga tre intervjupersonerna har utfrågats gällande deras personliga 
användning och uppfattning om affärssystemet.  
 

Verkställande direktör; Melker 
Melker började arbeta som ekonom hos företaget 1996. Han har arbetat som vd sedan 1999 
och genomförde implementeringen av det nuvarande affärssystemet 2000. Melker använder 
främst systemet till att, i realtid, framställa rapporter som speglar verksamheten. Företagets 
affärssystem är, till stor del konstruerat, utefter verksamheten.  
 

Administratör; Marcus 
Marcus har arbetat hos företaget sedan 2005. Han sköter administration, fakturering, 
leverantörshantering och tar även orders via telefon. Marcus har haft samma arbetsuppgifter 
hela tiden. Han använder systemet till den huvudsakliga delen av sina arbetsuppgifter. Den 
enda information som ligger utanför systemet är en uppdragslista gällande service uppdrag. I 
övrigt används systemet till allt. 
 
Driftsansvarig; Martin 
Martin har arbetat inom företaget sedan 1999 och är sedan 1,5 år varit driftsansvarig. Han 
inledde sin bana inom företaget som servicetekniker. Han har använt systemet sedan det 
implementerades och hans nya roll innebör en större involvering. Systemet används att sköta 
planering för vad som ska göras, service. Martin kan även ta ut en massa statistik gällande 
servicearbetet. Han använder systemet till alla sina arbetsuppgifter.  
 
Administratör; Magnus 
Magnus är nyligen anställd och har arbetat som administratör hos företaget i endast två 
månader. Han använder affärssystemet till alla sina arbetsuppgifter förutom kundkontakter, 
orderläggning samt till fakturering. Magnus har arbetat med liknande uppgifter i andra 
affärssystem tidigare.  
 

4.3.1 Utvärdering 

 
Melker berättar att företagets affärssystem har många olika moduler som möjliggör att hela 
verksamheten kan skötas via systemet. Inga andra informationssystem existerar på företaget.  
 
Företaget använder cirka 80 % av systemets funktioner. Säljarna rapporterar in sina besök hos 
kunder i systemets affärsstödsmoduler. Service orders, lagerhantering, lagerstyrning, 
personalhantering sköts i systemet och man kan även hantera lönerna. Det är möjligt att 
scanna in analoga handlingar och lägga det under exempelvis en viss kontakt, eller vid en viss 
uppgift. Även företagets internethandel styrs via affärssystemet.  
 
Systemets lagermodul är den funktionalitet som de använder minst eftersom de först under 
förra året börjat lägga in dessa uppgifter i affärssystemet. Tidigare har de haft ett så litet lager 
att de har kunnat hålla koll på det utan affärssystemets hjälp, nu är omfattningen så pass stor 
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att det är nödvändigt att använda systemet. Att lagerhanteringen är den del av affärssystemet 
som företaget är sämst på att utnyttja kan också möjligtvis bero på kunskapsbrist.  
 
Mycket av den master data som lagras har de skräddarsytt själva. Medarbetarna använder 
informationen på olika vis. Servicekillarna på fältet vill ha en viss typ av information, 
administrationen annan. Affärssystemet ger möjligheten att skräddarsy den information som 
visas utifrån varje användares behov, detta är smart. Användarna kan spara sin profil och på 
så vis hämtas den information som de behöver för att sköta sitt jobb ur systemet. Man kan 
koppla upp sig gentemot systemet om man är ute på fältet med hjälp av en dator.  
 
Informationen som finns i systemet ger möjlighet att kategorisera kunderna för att göra 
reklamutskick med erbjudanden. Systemet håller reda på hela företagets informationsbank, 
gällande kunder, leverantörer och övriga saker. Melker poängterar att affärssystemet är 
oerhört betydelsefullt: ”… det är ju hjärtat, eller hjärnan i företaget”. Leverantörsuppgifterna i 
systemet är relativt begränsade.  
 
Företaget har inte någon verksamhet på annan ort. De har tidigare haft ett bolag i Skellefteå, 
detta var helt integrerat i moderbolagets affärssystem. Melker tycker att detta fungerade 
mycket väl eftersom de exempelvis aldrig behövde skicka fakturor mellan bolagen utan 
endast flyttade informationen via filer mellan bolagen.  
 
Gentemot leverantörer har de inte integrerat sitt system i speciellt hög utsträckning. På 
kundsidan så har några stora centralkunder möjlighet att lägga sina orders i direkt i deras 
affärssystem. Kunderna får via internet logga in i systemet och placera sina orders.   
 
Företaget är inte intresserat av att släppa in vilken kund som helst i systemet utan de vill helst 
etablera en stabil relation till kunden först. Att internetförsäljningen är integrerad med 
systemet är en nödvändighet med tanke på att företaget erbjuder en servicegaranti vilken 
utlovar att de varor som kunden beställer ska levereras dagen efter. Denna garanti gäller dock 
endast då varorna finns i lager. Kunden kan nu se om de varor som de önskar beställa finns i 
lagret. Tidigare kunde det uppstå problematiska situationer då kunderna ansåg att företaget 
inte levde upp till sin servicegaranti.   
 
Samtliga företagets 20 anställda använder, på något vis, affärssystemet för att sköta sina 
arbetsuppgifter. Systemet genomsyrar verksamheten, kedjan inleds genom att de som arbetar 
ute på fältet noterar sin aktivitet i systemet. Administrationsavdelningen använder sedan den 
inrapporterade informationen för att övervaka verksamheten. Den information som finns i 
affärssystemet gör det, exempelvis, möjligt att använda systemet för att upptäcka om lagret 
behöver fyllas på. Systemet underlättar även ekonomisk redovisning, företaget låter 
månatligen en extern konsult logga in i systemet för att kontrollera att allt är i sin ordning. 
Konsulten kan koppla upp sig gentemot systemet ifrån sin arbetsplats.  
 
Då ny personal ska rekryteras används inte systemet utan personal söks på annat vis. 
 
Melker berättar att det otroligt sällan uppstår driftsstörningar, dessa förekommer endast då 
förändringar ska genomföras och har aldrig förorsakats av affärssystemet. Om det, mot 
förmodan, skulle uppstå tekniska svårigheter så kontaktas det företag som levererat 
affärssystemet.   
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Melker är av uppfattningen om systemet slutar fungera så skulle verksamheten lamslås. Alla 
anställda skulle få gå hem förutom säljarna. Dessa kan nämligen fortfarande göra kundbesök 
och även lämna offerter utan att direkt skriva in dem i systemet, uppgifterna kan scannas in 
vid ett senare tillfälle. De övriga anställda är ”… rökta.”, de har ingen aning om vad de ska 
göra. Företaget är otroligt beroende av att systemet fungerar. Melker säger: ”Det finns två 
kritiska punkter här brukar jag säga, det är telefon och affärssystem.”  
 

Marcus, Martin och Magnus är överens om att affärssystemet påverkar deras individuella 
effektivitet och produktivitet på ett positivt vis. Ibland kan de uppleva att det tar längre tid än 
tidigare att arkivera uppgifter. Men de är överens om att detta övervinns av den ökade 
kvaliteten på uppgifterna, vilken ökar både effektivitet och produktivitet.  
Melker anser att produktiviteten har påverkats på gott och ont av affärssystemet. Systemet ger 
mycket information, han spenderar mer tid än tidigare på att granska rapporter eftersom de är 
lättillgängliga. Förhoppningsvis så motverkas denna tidsåtgång genom att han drar slutsatser 
som gynnar företaget utifrån informationen. Melker menar att hans egen effektivitet inte 
begränsas av affärssystemet.  
 
Företagets övergripande effektivitet har gynnats av att det inte längre behövs någon 
ekonomiansvarig på företaget. En tjänst har ramlat bort. Melker kan i egenskap av sin roll 
som vd hämta ekonomisk information ur systemet själv och har inget behov av någon som 
sammanställer dem åt honom.  
 
De beslut som användarna fattar i sin vardag baseras på den information som kan hämtas ur 
systemet. Eftersom informationen är lättillgänglig så går det snabbt att fatta välgrundade 
beslut av hög kvalitet. När en kund ringer och har funderingar kring en faktura så kan detta 
lösas smidigt och kunden kan få ett snabbt besked. Tidigare hade de sina fakturor i pärmar 
och ärendehanteringen var betydligt trögare.  
Melker poängterar att man i beslutsögonblicket aldrig vet man om beslutet man fattar är bra 
eller dåligt. Men eftersom företaget går bättre och bättre för varje år så antar Melker att han 
har bättre beslutsunderlag än tidigare. Företagets gamla affärssystem var tungarbetat, då en 
rapport var färdigställd så var informationen redan inaktuell. Det nya systemet färdigställer 
snabbt de rapporter som efterfrågas vilket har gynnat beslutens kvalitet, effektivitet och 
exakthet.  
 

Användarna är positivt inställda till systemet och är generellt sett nöjda med sitt 
systemanvändande. En intressant detalj är att bilden av systemets sökfunktion skiljer sig åt 
mellan användarna. Marcus är jättenöjd med systemet och tycker att det är lätthanterligt och 
att sökfunktionen fungerar bra. Martin, å andra sidan, tycker att filtreringsfunktionen är 
svårhanterad. Han anser att hans svårighet att hantera denna aspekt av systemet främst beror 
på bristande kunskap eftersom användandet av denna funktion inte ingår i de dagliga 
arbetsuppgifterna. Magnus, har inga problem med sökfunktionen men, är något kritisk till att 
det finns väldigt lite utrymme till att skriva noteringar på de serviceorders som han skickar ut. 
Bristen på utrymme orsakar honom dagligen problem.  
 

4.3.2 Förklaringar 

 
Samtliga användare säger sig vara positivt inställda till att använda sig av företagets 
affärssystem. Martin anser dock att systemet är ganska invecklat, vissa saker kan vara svåra 
att hitta och ibland kan det vara för mycket information att sålla bland.  
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Magnus uppskattar att 90 % av användarna är positiva till systemet men han upplever 
samtidigt att det finns de som inte vill lära sig använda systemet ordentligt. Han reagerar på 
detta genom att försöka ge dessa användare uppmuntran och förklara att det bara handlar om 
att ta sig tid att lära sig systemet. Martin upplever likt Magnus att en del användare tycker att 
det är hemskt omständigt att använda affärssystemet. Melker beskriver sin bild av 
användarnas syn på affärssystem på följande vis: ”Ingen vill knappa in informationen men de 
tycker att det är jäkligt bra då de är ute och ska laga en maskin.” Han tror att nyanställda 
individer ibland tycker att det är krångligt att använda systemet, att det är mycket information 
som ska föras in. 
 
Marcus och Magnus tycker att det finns tid att använda systemet, inga tidskonflikter. Martin 
är av uppfattningen att det för det mesta finns det tid att använda systemet men att vissa saker 
är omständiga. Melker anser att ha tid till att använda systemet är en planeringsfråga, han 
bockar av tider i sin kalender då han ska kolla vissa rapporter. Om han inte bokar tid så blir 
det ofta gjort för sent. 
 
Samtliga tillfrågade upplever att de har god tillgång till systemet, de kan logga in på systemet 
från vilken dator som helst via ett fjärrskrivbord. Ibland kan Martin önska att det fanns en 
telefon app. De tekniker som är ute på fältet och utför service skulle ha avsevärd nytta av 
detta. Marcus och Magnus anser sig tvungen att vara på arbetsplatsen för att ha nytta av 
systemet.  
 
Marcus, Martin och Melker anser sig ha goda kunskaper kring de funktioner som krävs för att 
det på ett bra sätt kunna sköta sina arbetsuppgifter. Magnus kunskap är, för tillfället, 
bristfällig eftersom han nyss börjat använda systemet och kontinuerligt lär sig hur det 
fungerar. 
 
Varken Marcus, Martin eller Magnus har någon tydlig bild av hur affärssystemsanvändningen 
i framtiden skulle kunna påverka deras arbetssituation. Melker anser dock att hans 
arbetssituation skulle underlättas av att kunna se hur lagerflöden utvecklas över tid.  Han 
poängterar dock att allt är en kostnadsfråga och att han, i egenskap av Vd hela tiden måste 
ställa sig frågan: ”Tjänar vi igen pengarna eller är det bara en kul grej?”  
 
Martin och Marcus tycker att systemet är användarvänligt och att det fungerar bra och att det 
skulle vara omöjligt att sköta företaget utan systemet. Magnus anser att affärssystemet 
fungerar mycket bra och är väldigt enkelt att använda då man väl lärt sig grunden. Systemet 
underlättar hans arbetssituation eftersom alla kundkontakter finns noterade i systemet. Melker 
tycker att affärssystemet är tämligen enkelt att använda. Han tror dock möjligtvis att hans 
inställning skulle vara annorlunda det inte var så att han, i egenskap av Vd, varit med och 
utvecklat det. Melker säger: ”Nu är det [affärssystemet] ju gjort efter min hjärna, på gott och 
ont brukar jag säga” 
 

4.3.3 Förutsättningar 

 
Marcus och Martin anser att kommunikationen kring affärssystemsfrågor fungerar bra inom 
företaget. De menar att det finns en informell kommunikationsplan som går ut på att kontakta 
Melker för vidare hänvisningar. Detta gäller såväl användning som tekniska fel.  
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Magnus har inte upplevt att det förekommer någon utbredd kommunikation kring 
affärssystemsfrågor inom organisationen. I sin egenskap av nyanställd så ifrågasätter han inte 
detta faktum utan fokuserar all sin energi på att försöka lära sig använda systemet.  
 
Marcus, Martin och Magnus anser att återkoppling fungerar väl och upplever att Melker 
lyssnar på deras synpunkter. Vanligtvis sker kontakten muntligt men om detta inte är möjligt 
så skickas det ett e-mail. Användarna får alltid ett svar av Melker där han motiverar sitt 
ställningstagande i frågan.  
 
Under implementeringen hölls det möten kring systemet. Idag hålls det inga regelbundna 
möten där endast affärssystemsfrågor diskuteras. Frågor gällande affärssystemsanvändning 
har dock tagits upp på de personalmöten som hålls ett par gånger i kvartalet. Den driftsgrupp 
som Martin ingår i har möten en gång i veckan och om de är några problem med systemet så 
diskuteras det. Användarna anser att möten gällande affärssystemet endast är givande om det 
finns ett konkret problem som måste lösas. Tidigare hade Melker möten med 
systemutvecklarna på regelbunden basis. Under det senaste året har kontakten med 
utvecklaren kärvat något och mötena har ställts in. Melker anser att de avstämningsmöten som 
tidigare hölls med utvecklarna var bra eftersom han då gavs han en möjlighet att diskutera 
eventuella systemförbättringar.  
 
Användarna upplever att företagsledningen har kommunicerat en bra bild av hur de anser att 
användningen av affärssystem gynnar företaget.  Det finns dock inte någon uttalad 
framtidsvision gällande affärssystemsanvändandet. Melker anser att de har kommit i princip 
så långt de kan komma angående att arbeta i realtid, de kan inte korta informationsflödet 
ytterligare. Däremot vill han effektivisera kundkontakten och undvika att skicka 
pappersfakturor genom att är att släppa in kunden i systemet.   
 
Marcus och Martin fick träning då de började på företaget. Deras träning utgjordes av att de 
fick instruktioner av sina mer erfarna kollegor. Träningen skedde stegvis i takt med att de var 
tvungna av att lära sig nya saker. Även om kunskap främst inhämtades från kollegor så fanns 
det även mallar för systemanvändande. Martin fick ingen ytterligare träning då han började på 
sin nya position som driftsansvarig utan lärde sig av sina kollegor. Eftersom han delvis använt 
systemet tidigare så hade han en grund att stå på. Martin anser att det är slöseri med tid att 
avsätta dagar till träning, det är svårt att packa in mycket information under en kort tid. Att 
sitta bredvid en kunnig användare för att av denne lära sig hur de använder systemet upplevs 
som mer fördelaktig.  
 
Magnus fick träning då han började. Under den första veckan var det intensiv träning gällande 
systemets funktioner efter det så fick individen utföra enklare uppgifter under någon vecka. 
Sedan har dessa successivt fyllts på. Idag är det trial and error som gäller.  
Magnus känner, i efterhand, att utbildning borde ha innehållit en genomgång av systemets 
uppbyggnad och hur han som systemanvändare passar in i helheten.  
 
Melker hade en mycket god datorvana redan innan affärssystemet implementerades vilket 
innebar att han inte behövde speciellt mycket träning. Hans roll under systemets 
implementering var att i samspel med systemutvecklaren hjälpa personalen med systemet.  
Samtliga användare tycker att de idag har en god förståelse för de delar av systemet som krävs 
för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter. Förståelsen för hur informationsflödet inom 
systemet fungerar är god, de vet vilken roll alla användare spelar i systemet.  
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Melker berättar att det inte finns någon formellt utvärderingsmodell på företaget. Men om 
några uppgifter inte blir rapporterade på ett korrekt vis så märks det på företagets prestation.  
Affärssystemet är nämligen helt integrerat i verksamheten.  Marcus och Martin upplever den 
kontinuerliga diskussion gällande affärssystemsanvändande som de för med sina kollegor som 
en slags informell utvärdering. Kollegorna delar med sig av sina erfarenheter kring 
systemanvändandet och försöker lära sig av varandra.  Denna informella utvärderingsmetod 
fungerar bra.  Martin anser dock att det vore bra om man på ett systematiskt vis kunde 
undersöka om användarna har den systemkunskap som är nödvändig. Magnus upplever inte 
att det sker någon typ av utvärdering av systemanvändandet. 
  
Inget formellt belöningssystem existerar på företaget. Användarna upplever dock att deras 
arbete med systemet uppskattas detta bestyrks ibland med uppskattande ord. Ingen av 
användarna ser inte något behov av ett belöningssystem som utgår ifrån 
affärssystemsanvändandet utan menar att systemet ingår i arbetsuppgifterna.  
 
Det sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan användarna, de försöker lära av varandra så 
gott det går. Utbytet har inte direkt uppmuntrats av företagsledningen men det ter sig naturligt 
inom en liten organisation alla hjälps åt. Kunskapsutbyte mellan kollegorna fungerar bra. Om 
det uppstår frågor finns det alltid någon att fråga.  
 
Gällande möjligheten till vidareutbildning går åsikterna bland användarna isär. Martin och 
Magnus tror inte att det finns någon möjlighet till vidareutbildning, Marcus tror att det finns 
möjlighet till vidareutbildning. Martin och Marcus ser inget behov till vidareutbildning för 
egen del anser att kanske skulle kunna finnas ett behov till sådan bland vissa användare. 
Magnus anser att han har ett behov av vidareutbildning eftersom hans arbetsroll innefattar att 
verka som en backup för många användare i framtiden. Möjligtvis så finns det en chans till 
vidareutbildning i framtiden.  
 
Samtliga användarna tycker att de får ett bra stöd av sin omgivning om man gör man ett 
misstag. Eventuella misstag ses som en möjlighet att lära sig saker. Om man behöver stöd så 
finns kollegor alltid till hands.  
 

4.3.4 Sammanfattning  
 

Utvärdering 

Nyttjandegrad 

Totala IS 
Företaget har i inga övriga informationssystem utan kör med sitt 

affärssystem och utvalda moduler. 

Funktionalitet 
Användningen av affärssystemets funktioner är tämligen hög, de använder 

cirka 80 procent av dess funktioner.  

Master-data 

Master data används främst angående kunder, servicetekniker använder 

informationen för att se vad som behöver åtgärdas. Kundinformationen som 

finns i systemet ger även möjlighet att göra specialanpassade reklamutskick 

med erbjudanden. Lageruppgifter finns i systemet. Systemet möjliggör en 

god övervakning av verksamheten.  

Integration 

Etablerade kunder kan beställa produkter via systemet. Denna 

internetförsäljning är helt integrerad med affärssystemet. Ingen annan 

integrering med externa parter förekommer, förutom en redovisningskonsult 

som kan logga in för att stämma av konton.  
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Spridning 

Potentiella användare 
Antalet anställda uppgår till 20 och samtliga har en roll att spela i 

affärssystemet. 

Användare i affärsprocesser 

Användaren brukar den information som finns i systemet vid kontakt med 

kunder och leverantörer. Den information som finns i affärssystemet gör det 

möjligt att använda systemet för att upptäcka om lagret behöver fyllas på. 

Systemet underlättar även ekonomisk redovisning.  

Olika användare Alla avdelningar använder systemet. 

Individuell inverkan 

Produktivitet 

Marcus, Martin och Magnus är överens om att affärssystemet påverkar deras 

individuella effektivitet och produktivitet på ett positivt vis. Melker är osäker 

på hur hans produktivitet har påverkats av systemet.  

Effektivitet 
Användarna anser att systemet har medfört att informationsåtkomsten blivit 

smidigare. Detta faktum har lett till tidseffektiviseringar. 

Beslutsfattande 

De beslut som användarna fattar i sin vardag baseras på den information 

som kan hämtas ur systemet. Eftersom informationen är lättillgänglig så går 

det snabbt att fatta välgrundade beslut av hög kvalitet.  

Användarnöjdhet 

Nöjdhet med användning 
Samtlig användare är överlag nöjda med sitt systemanvändande. Bland vissa 

uttrycks dock en viss missnöjdhet att systemet är besvärligt att använda.  

Nöjdhet med systemet Användarna är positivt inställda till systemet.  

 
Förklaringar 

TRA och TPB 

 
Föreställningar 
 

Användarnas föreställningar gällande affärssystemet är positiva. Ibland kan 

det dock upplevas som invecklat och krångligt.  

Attityd 
Attityden till att använda systemet är positiv. Många anser att systemets 

användbarhet är av uppenbar betydelse.  

Kontroll 

De anställdas tillgång till systemet är god. Tiden som behövs för att använda 

systemet finns också. Magnus kunskap är dock bristfällig eftersom han nyss 

börjat använda systemet och kontinuerligt lär sig hur det fungerar.  

Normer 

Användarna tror att de flesta anställda är positivt inställda till systemet.  

Magnus uppskattar att 90 % av användarna är positiva till systemet men han 

upplever samtidigt att det finns de som inte vill lära sig använda systemet 

ordentligt. Han reagerar på detta genom att försöka ge dessa användare 

uppmuntran och förklara att det bara handlar om att ta sig tid att lära sig 

systemet. Martin upplever likt Magnus att en del användare tycker att det är 

hemskt omständigt att använda affärssystemet.  
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TAM 

 
Användarvänlighet 
 

Användarna anser att systemet på det hela taget är användarvänligt. Vissa 

aspekter kan dock vara svårhanterliga. 

Användbarhet 

Varken Marcus, Martin eller Magnus har någon tydlig bild av hur 

affärssystemsanvändningen i framtiden skulle kunna påverka deras 

arbetssituation. Melker anser dock att hans arbetssituation skulle 

underlättas av att kunna se hur lagerflöden utvecklas över tid 

Förutsättningar 

Kommunikation 

 
Generell kommunikation 
 

Marcus och Martin anser att kommunikationen kring affärssystemsfrågor 

fungerar bra inom företaget. Magnus har inte upplevt att det förekommer 

någon utbredd kommunikation kring affärssystemsfrågor inom 

organisationen.  

Praktisk kommunikation 

Det finns en informell kommunikationsplan som går ut på att kontakta 

Melker för vidare hänvisningar. Detta gäller såväl användning som tekniska 

fel. 

Återkoppling 

De anställda anser sig få bra gehör för sina synpunkter. Inga speciella möten 

hålls gällande affärssystem. Företagets driftsgrupp har möten en gång i 

veckan och om de är några problem med systemet så diskuteras det. 

Användarna anser att möten gällande affärssystemet endast är givande om 

det finns ett konkret problem som måste lösas. 

Gemensam vision Företaget har ingen uttalad vision.  

Lärande 

Träning 

Marcus Martin och Magnus fick träning då de började på företaget. Deras 

träning utgjordes av att de fick instruktioner av sina mer erfarna kollegor. 

Marcus och Martin tycker att de har mottagit tillräcklig träning. Magnus 

tycker att utbildning borde ha innehållit en genomgång av systemets 

uppbyggnad och hur han som systemanvändare passar in i helheten.  

Förståelse 
Samtliga användare tycker att de idag har en god förståelse för de delar av 

systemet som krävs för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter.  

 
Utvärdering 
 

Det finns inte någon formell utvärderingsmodell hos företaget. Om några 

uppgifter inte blir rapporterade på ett korrekt vis så märks det dock på 

företagets prestation. Marcus och Martin upplever den kontinuerliga 

diskussion gällande affärssystemsanvändande som de för med sina kollegor 

som en slags informell utvärdering. 

Motivation 

Inget formellt belöningssystem existerar på företaget. Användarna upplever 

dock att deras arbete med systemet uppskattas detta bestyrks ibland med 

uppskattande ord.  

Knowledge management 

Det sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan användarna, de försöker 

lära av varandra så gott det går. Utbytet har inte direkt uppmuntrats av 

företagsledningen men det ter sig naturligt inom en liten organisation alla 

hjälps åt. Kunskapsutbyte mellan kollegorna fungerar bra. Om det uppstår 

frågor finns det alltid någon att fråga.  

Vidareutbildning 

Gällande möjligheten till vidareutbildning går åsikterna bland användarna 

isär. Martin och Magnus tror inte att det finns någon möjlighet till 

vidareutbildning, Marcus tror att det finns möjlighet till vidareutbildning. 

Magnus anser att han har ett behov av vidareutbildning.  
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Organisationsstöd 

 
Formellt stöd 
 

Samtliga användarna tycker att de får ett bra stöd av sin av kollegor och 

överordnade. Eventuella misstag ses som en möjlighet att lära sig saker 

Informellt stöd 
Om användarna har problem med sitt systemanvändande så finns det alltid 

möjlighet att få stöd av sina kollegor.   
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4.4 Företag B: Analys 

4.4.1 Utvärdering 

 

Företaget har i dagsläget inga övriga informationssystem utan kör med sitt affärssystem och 
utvalda moduler. Vd:n för företaget har utformat systemet efter eget huvud och anpassat 
systemet efter hur företaget driver verksamheten. Det är därför svårt för de anställda att utföra 
sina uppgifter utan att använda systemet. Detta medför dels att användning är hög, men även 
att cirka 80 procent av samtliga funktioner används. Funktionalitet mäts genom att identifiera 
de funktioner ett företag potentiellt bör ha nytta av för att sedan jämföra med hur många 
funktioner som företaget använder (Hedman 2009, s. 43). Varför siffran inte är högre kan 
delvis härledas till affärssystemens uppbyggnad där flertalet funktioner ingår trots dess ringa 
betydelse för den enskilda verksamheten. Sammantaget har företaget en hög nyttjandegrad på 
grund av ett mindre och skräddarsytt affärssystem.  
 
Master-dataanvändningen är främst inriktad mot kunder där servicetekniker använder 
informationen för att se var och vad som behöver åtgärdas. Även information om leveranser 
är viktig information. Ekonomiansvarige kan via övervakningsmöjligheter se hur mycket som 
sålts varje vecka. Vi ser inga tydliga förbättringsområden av master-datat som sedan tidigare 
har utformats med syftet som det nu används för.  
 
Företaget har givit befintliga kunder möjlighet att lägga orders i affärssystemet. Dock är detta 
inte något alla kunder har möjlighet till utan företaget uppger att de först vill skapa relationer 
med sina kunder innan de ges denna möjlighet. Företagets internetförsäljning mot utvalda 
kunder är fullständigt integrerad med affärssystemet och beställaren kan bland annat se 
lagersaldo hos företaget. I övrigt har företaget inte genomfört någon nämnvärd integrering 
med externa parter. Undantaget är en redovisningskonsult som kan logga in för att stämma av 
konton. När det gäller integration med externa parter finns alltså utrymme för förbättring om 
företaget skulle vilja investera ytterligare. Att släppa in fler kunder i systemet är en möjlighet 
som ytterligare skulle öka nyttjandegraden ytterligare. I övrigt är nyttjandegraden god av 
befintligt system. 
 
Antalet anställda uppgår till 20 och samtliga har en roll att spela i affärssystemet. Endast 
säljarna skulle rimligtvis kunna utföra sitt arbete utan att använda systemet. Detta visar på 
affärssystemets höga spridning inom företaget. Dessutom har företaget arbetat med att bortse 
från hjälpmedel som finns utanför systemet till förmån för användning av affärssystemet. Vad 
beträffar användare i affärsprocesser sköter de flesta användare sina arbetsuppgifter genom att 
just använda master-data för att hålla reda på sina uppgifter när är i kontakt med kunder och 
leverantörer.  
 
Sedan införandet av affärssystemet har en ekonomitjänst kunnat dras in då rapporter som 
tidigare skrivits manuellt nu kan tas fram i affärssystemet på några sekunder. Detta pekar på 
tydliga effektiviseringar i organisationen.  För de anställda själva har systemet medfört att 
informationsåtkomsten blivit smidigare i och med att information lagras centralt, och delvis i 
kombination med flexibla inloggningsmöjligheter, har gjort att tidseffektiviseringar 
möjliggjorts. Främst är det beslutsfattande som förbättrats. Produktivitetsmässigt verkar det 
endast ha skett mindre förbättringar. Undantaget är vd:n som kunnat avveckla en ekonomiroll 
och istället sköta även dessa uppgifter, därmed öka sin egen produktivitet på grund av stora 
tidseffektiviseringar som kommit med affärssystemet. Den största generella fördelen är därför 
en förbättrad informationsöverblick som gör det lättare för anställda att se relevanta uppgifter 
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och för den organisationsansvarige att övervaka processerna. Att de anställda upplever dessa 
förbättringar är ett tecken på att affärssystemet genererat nytta. Både de vi talat med och 
intervjuat har varit nöjda med systemet, vilket är ytterligare ett tecken på att affärssystemet 
genererar nytta för dess användare. Med användarnöjdhet avses hur tillfredsställda användare 
är med deras användning av systemet. Nöjdhet i sig har en uppenbar validitet eftersom ett 
system som generar nytta för användare vanligtvis kommer uppskattas av dess användare 
(DeLone & McLean 1992, s. 68). Bland vissa uttrycks dock en viss missnöjdhet att systemet 
är besvärligt att använda. Mer om detta nedan. 
 

4.4.2 Förklaringar 

 
När vi intervjuat personerna inom företaget har vi funnit att de flesta tycker att systemet kan 
vara invecklat och krångligt emellanåt men att systemet på det hela taget är användarvänligt. 
Många anser även att systemets användbarhet är av uppenbar betydelse. De intervjuade 
upplever sammantaget att affärssystemet är tämligen användarvänligt och samtliga är 
införstådda i att affärssystemet är viktigt för företaget. Att de intervjuade upplever god 
användarvänlighet och hög användbarhet reflekteras i att de har positiv attityd gentemot 
systemanvändning. Detta fastställer även att personernas föreställningar om affärssystemet är 
positiva. I övrigt förekom det att enstaka individer inte upplevde systemets användbarhet. För 
att förändra de med negativ attityd handlar det om att förändra individernas föreställningar 
(Ajzen & Fishbein 1975, s. 388-9). Förslagsvis förklarar eller visar en kunnig part 
användbarheten med affärssystemet för en okunnig.  
 
Beträffande de anställdas möjligheter till att använda affärssystemet är tillgången god. De 
anställda kan även antas ha tid då deras arbetsuppgifter utförs frekvent i affärssystemet. Att 
anställda uppger att vissa saker är krångliga att utföra är tecken på upplevd kontroll som 
hänförs till kunskapsbrist. Vår bedömning är att företaget har få problem med kunskapsluckor 
eftersom mycket av arbetet är rutinuppgifter. Kring såväl upplevd kontroll som subjektiv 
norm finns inget att anmärka på.  
 

4.4.3 Förutsättningar 

 

Företagets systemansvarige tar emot synpunkter från användarna och affärssystemet är alltid 
under utveckling. De anställda anser sig få bra gehör vilket tyder på en välfungerande 
återkopplingsprocess. Ett bra sätt att få god återkoppling är att hålla möten (Lee et al. 2011, s. 
625-626) vilket även förekommer inom arbetsgrupperna. Att företaget inte har en uttalad 
vision för affärssystemet är något som skulle bidra till att de anställda kommer med fler 
förslag som ligger i linje med målet med affärssystemet. 
 
Om användarna endast har förståelse för hur man rent praktiskt matar in data i systemet men 
saknar den större bilden av varför systemet används så skapas det missnöje inom 
organisationen.  Detta minskar de fördelar som affärssystemet kan ge verksamheten. (Son-Yu, 
2005, s. 129). Även om en vision saknas uppger anställda att de tycker sig ha förstått hur 
affärssystemanvändning gynnar företaget på sikt, vilket bidrar till ökad motivation till 
användande. De anställda känner samtidigt att deras arbete med systemet uppskattas av andra 
vilket leder till ökad motivation.  
 
Några anställda uppges sakna helhetsförståelse för hur affärssystemet hänger ihop. Samtidigt 
upplever de intervjuade att de har bra förståelse för hur affärssystemet hänger ihop. Vi anser 
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att dessa bör åta sig att förklara för de som inte förstår. Detta kan tydliggöras med riktlinjer 
för hur information ska kommuniceras ut. Andra saknar specifika kunskaper. Dessa luckor 
täcks genom att de anställda hjälper varandra. I en affärssystemkontext leder denna typ av 
organisationsstöd till att individer upplever större tillfredsställelse och förbättrad 
arbetsprestation i användandet av systemet. I de fall individer upplever ett fullgott stöd 
kommer även stress att minska i samband med användning av systemet (Lee, Lee & Olson 
2010, s. 272). Att uppmuntra anställda att hjälpa varandra får ses som ett kostnadseffektivt 
sätt att skapa förutsättningar till en god användning av affärssystemet.   
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4.5 Företag C: Empiri 

 
Företaget verkar inom fastighetsbranschen och implementerade sitt nuvarande affärssystem 
2003, Microsoft Navision. 
 
Vi har intervjuat tre användare av företagets affärssystem. Under intervjun med den IT-chefen 
ställde vi frågor gällande hela organisationens arbete med affärssystem.  De övriga två 
intervjupersonerna har utfrågats gällande deras personliga användning och uppfattning om 
affärssystemet.  
 

Chef för kundcenter; Mats  
Mats har jobbat på företaget sedan 1979. Började som 21 årig receptionist, sedan blev han 
uthyrare samt samordnare och är idag chef för kundcenter. Sina nuvarande arbetsuppgifter har 
Mats haft sedan januari 2012. Han använder systemet till samtliga arbetsuppgifter och följer 
verksamheten genom att studera nyckeltal. Mats är superanvändare vilket innebär att när det 
stökar till sig i systemet är han en av de individer som i samarbete med IT-avdelningen och 
diskuterar kring hur de ska lösa sina problem.  Om verksamheten kräver nya 
affärssystemsfunktioner är Mats med och samverkar med leverantörerna av systemet.   
 
IT- chef; Morgan 
Arbetar som IT-chef, hans arbetsuppgifter innebär att övervaka systemet. Han började arbeta 
inom företaget 1987 och har innehaft sina nuvarande arbetsuppgifter sedan 2009. Morgan 
använder inte systemet operativt i särskilt stor utsträckning utan är mest involverad i att se till 
att systemet fungerar.  
 
Driftschef; Mattias 
Mattias har arbetat hos företaget under tre år. Är kundchef ansvarig för drift, förvaltning och 
uthyrning. Han använder främst företagets fastighets system Pondus Pro, där kontrolleras 
status på lägenheter och underhåll, beställningar, och felanmälningar.  Mattias använder även 
företagets ekonomisystem.  
 

4.5.1 Utvärdering 

 
Morgan berättar att företagets affärssystem i hög grad är anpassat utifrån företaget. Under 
utvecklingen gick de nämligen i samarbete med systemleverantören igenom sina 
affärsprocesser och sökte effektivisera verksamheten. Affärssystemet, som de implementerade 
2003, utgörs av ett antal informationssystem som är integrerade med varandra. Kärnan i 
systemet utgörs av ett system kallat Microsoft Navision och verksamhetens övriga delsystem 
kopplas ihop via detta. Morgan uppskattar att företagets olika delsystem är integrerade i med 
varandra till 98 %. 
 
Navision sköter ekonomiadministration och uthyrning, hyror aviseras med hjälp av systemet. 
Organisationen har också ett produktionssystem, kallat Pondus Pro, som förvaltar fastigheter 
dvs sköter besiktningar och fel anmärkningar. Produktionssystemet är i hoppkopplat med 
andra delsystem men kontakten är inte särkilt frekvent, systemet bidrar nämligen inte direkt 
till inkomster. Företaget har även ett informationssystem, kallat OLAP, vilket ger beslutstöd 
och övervakar verksamheten. System kan svara på frågor av typen, varför är det så många 
vattenskador inom ett visst område? Det är möjligt att ta reda på om det exempelvis är en 
specifik fastighet som krånglar.  
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Morgan berättar att de sätter sina hyror med hjälp av ett informationssystem, som heter 
Poängen. Delsystemet används endast ett par gånger om året och detta system är därför inte 
direkt integrerat med resten av affärssystemet. Dataöverföringen sker istället manuellt genom 
att de lägger in en fil i systemet. Morgan anser inte att det finns något behov av att koppla 
ihop Poängen med övriga informationssystem eftersom de använder det så pass sällan.  
 
Företaget har ett fakturahanteringssystem som heter Baltazar vilket är ihopkopplat med helt 
integrerat med övriga delsystem. Systemet sköter elektroniska fakturor och de har en anställd 
som scannar in pappersfakturor sedan sköts fakturahanteringen helt elektroniskt. Företaget 
vill att deras leverantörer ska använda elektroniska fakturor, 30-40% av de fakturor de tar 
emot är redan nu elektroniska.  
 
Den master data gällande företagets leverantörer som lagras i affärssystemet är begränsad, det 
enda som existerar är ett litet avtalsregister. Morgan berättar att företaget inte använder 
leverantörsdata i speciellt stor utsträckning, presumtiva leverantörer undersöks i samband 
med upphandlingen. När leverantörerna väl har kontrakterats så krävs det inga ytterligare 
bedömningar.  
 
Systemets kundregister tillhör en internetportal via vilken kunderna själva underhåller sina 
profiler. Att för företagets anställda manuellt lägga in kunduppgifter är inte möjligt. Då en 
kund registrerat sig och skrivit ett bostadsavtal så hamnar uppgifterna per automatik i 
affärssystemet. Kundinformationen används först och främst till hyresavisering. Ett annat 
användningsområde som affärssystemet ger möjlighet till är att uppgifterna brukas som 
beslutsstöd då nya fastigheter ska byggas.  Med hjälp av kunddata kan de utforma 
bostadsområdena baserat på de fakta kring kön och ålder som i affärssystemet finns kring de 
som står i bostadskö. Företaget gör dock ingen marknadsföring utifrån affärssystemet, dock 
konstrueras en årlig kundundersökning utifrån kunddata. Morgan poängterar att 
affärssystemet inte innehåller några känsliga kunduppgifter.  
 
Morgan är nöjd med affärssystemets integrering. Kundsidan har hög integration. 
Leverantörssidan sköts via företagets produktionssystem som innehåller en 
entreprenörsportal. Entreprenörerna hämtar själva sina orders på nätet i produktionssystemets 
portal, uppskattningsvis 98 % av alla orders hämtas digitalt. Kvartersvärdarna kan använda 
systemet för att exempelvis kontrollera om målaren har utfört sin order.  
 
Företaget har ingen verksamhet på annan ort. 
 

Företaget har 170 anställda som alla använder affärssystemet, av dessa arbetar 120 hela tiden 
mot fastighetssystemet, Pondus Pro. Den personal som jobbar på fältet lägger in alla viktiga 
uppgifter exempelvis angående utflyttningar fastighetssystemet. Varje anställd rapporterar 
också själva in sina löneavvikelser, exempelvis semestertid. Användarna har stor möjlighet att 
logga in i affärssystemet, det går att köra systemet på sin Ipad.  
 
Eftersom verksamheten, tack vare affärssystemet, i hög grad är automatiserad så har företaget 
relativt lite personal på kontorssidan med 20 ekonomer som arbetar i affärssystemet.  
 
Användarna är överens om att affärssystemet ökar deras produktivitet och effektivitet. Mats 
menar att det man tidigare var tvungen att lägga in information i olika systemet vilket innebar 
dubbelarbete. Det går också smidigt att hämta ut information ur systemet. Mattias anser att 



62 

 

systemet skänker trygghet, verksamhetens produktivitet kan följas upp med hjälp av de 
nyckeltal som systemet producerar. Systemet är kunskapshöjande, det ger en bättre inblick i 
verksamheten. 
 
Affärssystemets påverkar de beslut som användarna tar i sitt arbete. Eftersom den information 
som finns i systemet är lättillgänglig så går det snabbt att fatta beslut. Besluten blir också mer 
exakta av och högre kvalitet eftersom de är byggda på information av hög kvalitet och 
därigenom är mer välgrundande. Mats upplevde att man innan affärssystemets införande 
ibland fick fatta beslut utan omfattande information och istället fick lita till: ”känslan”. 
Mattias tar inga beslut utan att ha konsulterat systemet han betonar dock att det inte går att 
leda verksamheten via affärssystemet utan att det endast är ett stöd bland andra.  
 
Användarna är generellt sett nöjda med systemanvändandet.  Företaget är utvecklingsbenäget, 
om de identifierar att det finns förbättringsmöjligheter så justeras systemet för att bättre stödja 
verksamheten. Enligt Mats och Morgan så är affärssystemet idag inte i behov av några större 
omarbetningar. De eventuella finjusteringar av systemet som i dagsläget skulle kunna göras 
inte nämnvärt påverka användarnas arbetssituation. Mattias anser att ekonomiavdelning ger 
ett stort stöd, om det uppstår svårigheter i systemanvändandet kan han be dem ta fram de 
siffror som efterfrågas ur systemet. Alla intervjupersoner menar att företagets affärssystem 
ger dem de uppgifter de behöver för att kunna sköta sitt jobb på ett bra sätt.  
 

4.5.2 Förklaringar 

 
Användarna har en positiv attityd till att använda systemet. Mats beskriver systemet som både 
utmanande och utvecklande. Ibland kan det dock vara frustrerande då tekniken krånglar, 
exempelvis då det är segt i servern. Morgan ser ett stort värde i den kontroll som systemet 
möjliggör och anser att utvecklingspotentialen endast begränsas av tid och fantasi.  
 
Användarna känner att de har den tid som krävs för en god affärssystemsanvändning är 
tillräcklig. Mats säger: ”Det är basen i min vardag, skulle jag inte ha tid till det skulle jag ju 
inte ha tid till något annat heller.” Användarna är också överens om att deras kunskaper är 
tillräckliga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter, men att det ibland kan vara 
krångligt att använda funktioner som inte ingår i den dagliga rutinen. Tillgången till systemet 
är god, användarna kan logga in från vilken dator som helst. Mats tycker detta är positivt 
eftersom det innebär hans medarbetare alltid kan få angående affärssystemet stöd av honom 
om de behöver det. 
 
Mats och Mattias tror att användarna är ganska nöjda överlag. Företaget har utvecklat sina 
system i samarbete med en systemutvecklare och de är lite stolta över att de fått vara under 
systemets utveckling. Naturligtvis så finns det vissa som tycker att affärssystemet är lite 
krångligt, systemet är nämligen relativt komplext till sin natur. Mats har förståelse för att det 
inte är helt enkelt att greppa helheten och förstå alla flöden gällande situationer man inte är 
inblandad så ofta i.  
 
Samtliga intervjupersoner tror att inställningen till systemet delvis är en generationsfråga. De 
användare som var äldre då de drog i gång med systemet har svårare att nyttja det till fullo 
eftersom de har en begränsad datorvana. Yngre användare har enklare att ta till sig systemet. 
Morgan tror att missnöjet med systemet är övergående. De unga människor som kommer in i 
företaget har datorkunskap och förväntar sig att man ska använda datorer. Tidigare fanns det 
en irritation över att i överhuvudtaget behöva använda datorer.  
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Användarna tycker att systemet är användarvänligt uppbyggt. Det finns dock naturligtvis en 
möjlighet att göra affärssystemet ännu mer användarvänligt.  Att vissa användare upplever 
systemet som krångligt beror, enligt Mats, på att de kanske inte mottigit tillräcklig träning.   
 
Användarna tror att det i framtiden kommer att vara möjligt att utveckla mer personliga 
användargränssnitt. Potentiellt skulle detta kunna leda till att användarna inte måste leta 
information själv utan att systemet automatiskt utformade rapporter utifrån den roll 
användaren har i företaget. Företagets olika informationssystem skulle också kunna integreras 
på ett smidigare vis så att det är lättare att navigeras sig fram genom affärssystemet.  
 

4.5.3 Förutsättningar 

 
Mats berättar att de enhetsvis försöker identifiera om det är möjligt att på något vis förbättra 
affärssystemsanvändandet. Mindre förbättringar gällande kundcenter sker i direkt kontakt 
med konsulter. Mats tror att den relativt begränsade kommunikationen kring 
affärssystemsfrågor kan bero på att användarna under en lång tid varit nöjda med systemet.  
 
Den praktiska kommunikationen med företagsledningen sker på individnivå. Intervjuobjekten 
upplever att deras kontakt med företagsledningen fungerar väl och att deras överordnade 
lyssnar till synpunkter. Någon formell kommunikationsplan har inte kommunicerats ut till 
användarna. Ett slags informell plan existerar dock, gällande stora problem förväntas man 
kontakta ekonomichefen. Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen servar, på regelbunden 
basis, företagsledningen med uppgifter gällande affärssystemsanvändandet. Mattias 
kommunicerar i huvudsak med IT-avdelningen vilket ofta sköts ofta via en webbaserad 
felanmälningsportal. De har även muntlig kontakt.  
 
Mats deltar inte i några kontinuerliga möten angående affärssystemsfrågor. Ett 
uppsamlingsmöte hölls dock för 1,5 år sedan då alla stora och små förbättringsområden 
samlades in och sedan gick företaget igenom dessa med systemutvecklaren. Det var 
ekonomichefen som hade kontaktat systemutvecklaren och beställde projektet. Mattias deltar i 
möten gällande fastighetssystemet, eftersom hans avdelning är ansvariga för att utveckla 
denna del av affärssystemet. Årligen hålls fyra av dessa möten då diskuteras kring hur 
systemet hur behöver utvecklas. Mötena upplevs som givande, användarna har chans att ge 
konstruktiv kritik vilket är helt avgörande för utvärderingen av systemet. 
 
Användarna anser att företagsledningen har kommunicerat en tydlig bild angående sin hur 
affärssystemet gynnar verksamheten. Då systemet implementerades talade de om vad de 
skulle vinna i effektivitet, gjordes en utvärdering av en oberoende person angående tids-, och 
effektivitetsvinster med systemet. Företagsledningen har inte kommunicerat någon speciellt 
framtidsvision gällande affärssystemsanvändningen. Mattias tror att anledningen till detta kan 
vara att systemet är så pass integrerat i verksamheten, systemet lyfts inte ut som en separat 
entitet. Företagets livsnerv utgörs av affärssystemet, det är av essentiellt vikt för företaget. 
Om systemet inte fungerar så får det katastrofala följder för verksamheten.   
 

Mats berättar att användarna i samband med implementeringen fick en internutbildning som 
utgjordes av en teoretisk del gällande affärssystem uppbyggelse samt en praktisk del.  Han 
anser att träningen var något för kort, det tar tid innan man hittar i det nya systemet. Ingen 
uppföljningsträning gavs, verkligheten fick utgöra träningen. Mattias fick träning då han 
började hos företaget, den bestod av en kort introduktion och sedan var det trial and error som 
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gällde. Mattias och Morgan menar att företaget skulle kunna tjäna på bättre utbildning. De är 
överens om att den inledande träningen borde ha varit mer gedigen och innehållit mer tid för 
individuell träning centrerad kring användarnas arbetsuppgifter. Användarna tror att en 
gedigen träning påverkar attityden till affärssystemet på ett positivt vis. Samtidigt har de 
förståelse för att företaget inte kan lägga hur mycket tid som helst på träning, verksamheten 
måste gå först.   
 
Användarna anser att de i dagsläget har mottagit tillräcklig träning gällande affärssystemet. 
De säger sig ha en god förståelse för systemets uppbyggnad och greppar varifrån data 
kommer samt vilka som får ta del av den. Ingen ytterligare fördjupning av förståelsen för 
systemet behövs för att användarna ska kunna sköta sina arbetsuppgifter.  
 
Mats berättar att kundcenter inte har någon kontinuerlig uppföljning av affärssystemet. 
Eventuella klagomål ifrån användarna samlas dock in och hamnar under utvecklingsförslag 
till förbättring. Utvärderingen på Mattias avdelning sker på de möten som hålls gällande 
fastighetssystemet. Ingen annan typ av utvärdering förekommer.  
 
Morgan berättar att IT-avdelningen tidigare delat ut en enkät för att undersöka användarnas 
attityd till affärssystemet. Nu frågar de endast om användarna är nöjda. Morgan menar att en 
kontinuerlig utvärdering utgörs av att IT-avdelningen kan kontrollera att medarbetare 
använder systemet. Han tror dock att det skulle vara gynnsamt med ytterligare utvärdering.  
 
Företaget har inte något belöningsprogram som premierar ett gott användande av systemet. 
Användarna känner inte heller något behov av belöningar eftersom affärssystemet är helt 
integrerat i verksamheten, de tvingas använda systemet för att utföra sina arbetsuppgifter.  
Trots att det inte existerar något belöningssystem så upplever användarna att deras arbete med 
systemet uppskattas, framförallt av deras kollegor. Mats känner att hans roll som 
superanvändare är mycket uppskattad eftersom han fungerar som ett stöd åt andra användare.  
En superanvändare är en systemanvändare med särskilt god kunskap gällande affärssystem.  
 
Mats och hans kollegor utbyter kunskap kontinuerligt på grund av att de ofta är involverade i 
samma ärenden. Företagsledningen har inte uppmuntrat kunskapsutbytet, det sker naturligt. 
Mats avdelning har en punkt på sitt policydokument som stipulerar att de ska sträva efter att 
lära sig av varandra. Mattias menar att kunskapsutbytet med hans kollegor fungerar bra då det 
uppstår problem. På möten gällande fastighetssystemet tas det upp erfarenheter från 
användarna ute på fältet, kunskapsutbyte tas också upp på arbetsplatsträffar.  
 
Morgan berättar att om det skulle framföras önskemål på vidareutbildning så finns det en 
möjlighet till detta. Utbildningen skulle skötas internt, kunskapen finns inom organisationen. 
Behovet av vidareutbildning bedöms av användarna inte vara speciellt stort, de är tillräckligt 
kunniga för att kunna sköta sitt arbete. Mats tror dock att vissa medarbetare skulle kunna bli 
lite effektivare om de hade större kunskap.   
 
Användarna anser att organisationen ger stöd och förtroende. Kollegor stöder varandra genom 
att snabbt visa vilka funktioner som finns, det avsätts ingen tid. Om det uppstår problem får 
de det stöd som behövs, de hjälper varandra.  
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4.5.4 Sammanfattning  

 
Utvärdering 

Nyttjandegrad 

Totala IS 

Affärssystemet utgörs av ett antal informationssystem som till 98 % är 

integrerade med varandra. Bland de integrerade systemen finns 

produktionssystem, beslutstödssystem, och fakturahanteringssystem.   

Funktionalitet 
De flesta av systemets funktioner används. Hela verksamheten är beroende 

av affärssystemsanvändning.  

Master-data 

Företaget använder inte leverantörsdata i speciellt stor utsträckning. 

Systemets kundregister används först och främst till hyresavisering samt som 

beslutsstöd då nya fastigheter ska byggas. Företaget gör ingen 

marknadsföring utifrån affärssystemet.  

Integration 

Kunderna kan själva uppdatera sina uppgifter via internet. Företagets 

affärssystem innehåller en entreprenörsportal via vilken entreprenörerna 

själva hämtar sina orders.  

Spridning 

Potentiella användare Företaget har 170 anställda som alla använder affärssystemet på något vis.  

Användare i affärsprocesser 

Den personal som jobbar på fältet lägger in alla viktiga uppgifter i 

fastighetssystemet. Kontorssidan är beroende av systemet inköp sköts via 

systemet. Ekonomisk redovisning är beroende av systemet.  

Olika användare Alla använder systemet.  

Individuell inverkan 

Produktivitet 

Användarna är överens om att affärssystemet ökar deras produktivitet. Det 

går också smidigt att hämta ut information ur systemet. Systemet är 

kunskapshöjande, det ger en bättre inblick i verksamheten. 

Effektivitet Användarna anser att den har ökat.  

Beslutsfattande 

Affärssystemets påverkar de beslut som användarna tar i sitt arbete. 

Besluten blir också mer exakta av och högre kvalitet eftersom de är byggda 

på information av hög kvalitet och därigenom är mer välgrundande.  

Användarnöjdhet 

Nöjdhet med användning Användarna är generellt sett nöjda med systemanvändandet.   

Nöjdhet med systemet 

Enligt Mats och Morgan så är affärssystemet idag inte i behov av några större 

omarbetningar. De eventuella finjusteringar av systemet som i dagsläget 

skulle kunna göras inte nämnvärt påverka användarnas arbetssituation. 

 
Förklaringar 
 

TRA och TPB 

 
Föreställningar 
 

Användarna har generellt positivare föreställningar om affärssystem. Ibland 

kan dock användandet vara lite krångligt.   
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Attityd 
Användarna har en positiv inställning till affärssystemet och de tillhörande 

informationssystemen. 

Kontroll 

Användarna känner att de har den tid som krävs för en god 

affärssystemsanvändning är tillräcklig. Deras kunskaper är tillräckliga för att 

de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter. Tillgången till systemet är god, 

användarna kan logga in från vilken dator som helst.  

Normer 

Mats och Mattias tror att användarna är ganska nöjda överlag. Naturligtvis så 

finns det vissa som tycker att affärssystemet är lite krångligt Mats har 

förståelse för att det inte är helt enkelt att greppa helheten.  

TAM 

 
Användarvänlighet 
 

Användarna tycker att systemet är användarvänligt uppbyggt. Att vissa 

användare upplever systemet som krångligt beror kanske på bristfällig 

träning.   

Användbarhet 
Användarna tror att systemet är användbart och har även flera idéer på hur 

man kan utveckla systemet.  

Förutsättningar 

Kommunikation 

 
Generell kommunikation 
 

Mats berättar att de enhetsvis kommunicerar kring förbättringsmöjligheter. 

Han tror att den relativt begränsade kommunikationen kring 

affärssystemsfrågor kan bero på att användarna under en lång tid varit nöjda 

med systemet.  

Praktisk kommunikation 

Den praktiska kommunikationen med företagsledningen sker på individ nivå. 

Intervjuobjekten upplever att deras kontakt med ledningen fungerar väl. 

Någon formell kommunikationsplan existerar ej.  

Återkoppling 

Företagsledningen lyssnar till synpunkter. Det hålls inga kontinuerliga möten 

där hela systemet diskuteras. Mattias deltar i möten gällande 

fastighetssystemet, eftersom hans avdelning är ansvariga för att utveckla 

denna del av affärssystemet. Mötena upplevs som givande. 

Gemensam vision 

Användarna anser att företagsledningen har kommunicerat en tydlig bild 

angående sin hur affärssystemet gynnar verksamheten. Någon specifik 

framtidsvision finns ej. 

Lärande 

Träning 

Användarna fick i samband med implementeringen en internutbildning som 

bestod av en teoretisk och en praktisk del.  De anser att träningen var för 

kort. som helst på träning, verksamheten måste gå först.  Användarna anser 

dock att de i dagsläget har mottagit tillräcklig träning gällande 

affärssystemet. 

Förståelse 
De säger sig ha en god förståelse för systemets uppbyggnad och greppar 

varifrån data kommer samt vilka som får ta del av den.  

 
Utvärdering 
 

Alla användare deltar i någon form av utvärdering.  

Motivation 

Företaget har inte något belöningsprogram som premierar ett gott 

användande av systemet. Användarna känner inte heller något behov av 

belöningar och känner att deras arbete med systemet uppskattas. 

Knowledge management 
Företagsledningen har inte uppmuntrat kunskapsutbytet, det sker naturligt. 

Utbytet fungerar bra.  

Vidareutbildning 

Om det skulle framföras önskemål på vidareutbildning så finns det en 

möjlighet till detta. Behovet av vidareutbildning bedöms inte vara speciellt 

stort. 
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Organisationsstöd 

 
Formellt stöd 
 

Användarna anser att organisationen ger stöd och förtroende. Kollegor 

stöder varandra genom att snabbt visa vilka funktioner som finns.   

Informellt stöd Om det uppstår problem får de det stöd som behövs, de hjälper varandra. 
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4.6 Företag C: Analys 

4.6.1 Utvärdering 

 

Företaget har nära tio varierade informationssystem som är integrerade med affärssystemet i 
nästintill full utsträckning. Systemen är specialutvecklade för att koppla hela verksamheten 
till affärssystemet. Detta följer helt och hållet Hedmans (2009, s. 36) åsikt om att samtliga 
informationssystem bör samverka eftersom alla delar i verksamheten samverkar. På grund av 
integreringen har de även en väsentlig automatisering vilket gjort att de har relativt lite 
personal på kontorssidan.  
 
Med hjälp av master-data kan företag sänka sina transaktionskostnader som annars kan uppstå 
då de kan tvingas konvertera data för att jämföra olika affärsobjekt. Ytterligare ett argument 
för att företag bör sträva efter att öka sitt användande av master-data är att informationen gör 
det möjligt att lättare kontrollera och styra verksamheten (Hedman 2003, s. 54). På grund av 
företagets natur har de en förhållandevis liten användning av master-data på kund- respektive 
leverantörsidan. Leverantörsdata är exempelvis bara värdefull i form av kontaktinformation 
eftersom alla upphandlingar sköts offentligt. Information om efterfrågan på kundsidan lagras i 
systemet vilket skapar ett bra beslutsunderstöd. Leverantörerna lagras i ett register där avtal 
återfinns och eftersom företaget tecknar relativt långa avtal begränsas möjligheterna till att 
använda master-data. Sammantaget ser vi inga självklara förbättringsområden.  
 
Integrerade system skapar förutsättningar för att företag skall ha möjlighet att styra 
verksamheten (Hedman 2009, s. 36). Företaget har i väldigt stor utsträckning integrerat sitt 
affärssystem, via en webbportal, med sina kunder. Kunderna kan sköta många av sina ärenden 
med företaget via internet. Även på leverantörssidan har företaget utvecklat en 
entreprenörsportal där entreprenörer kan se när företaget har behov av tjänster. I princip 
samtliga ordrar hämtas direkt på portalen. Detta ger företaget möjlighet att övervaka alla 
ordrar. Sammantaget har företaget väldigt god integration med relevanta parter vilket 
resulterar i att de har god möjlighet att övervaka och styra sin verksamhet. Ett 
förbättringsområde som de själva är medvetna om är möjligheten och målet att öka antalet 
elektroniska fakturor.  
 
Eftersom företaget har hög automatisering och har utvecklat sina informationssystem för att 
anställda skall ha använda systemet i väldigt stor utsträckning i sitt arbete; är det generellt en 
hög andel av funktioner som används. Vi identifierar därför inga uppenbara brister, 
informationssystemen har utvecklats med ett specifikt syfte och ersatt tidigare arbetsrutiner. 
 
Samtliga anställda i företaget använder affärssystemet vilket går i linje med hur 
affärssystemets och dess komponenter är uppbyggt. Därtill erbjuder företaget goda 
möjligheter att logga in för tillgång till systemet och sina arbetsuppgifter.  
 
Trots hög användning och integration behöver inte individer uppleva ökad produktivitet och 
effektivitet. Genom att studera individuell inverkan kan vi uppskatta den nytta affärssystem 
genererar (DeLone & McLean 1992, s. 60). Företaget har upplevt en övergång från manuell 
hantering av papper till att samtlig data finns i systemet. Detta har medfört en väsentlig 
effektivitet- och produktivitetsökning för de intervjuade personerna. Beslutsfattandet har även 
förbättrats tack vare ökad information från alla led och en bättre överblick. Användare uppges 
även vara nöjda över hur affärssystemet i helhet och användning av systemet fungerar och kan 
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bara se behov av små finjusteringar. Det mesta pekar alltså på att företagets 
systemanvändning genererar tillfredsställande nytta. 
 

4.6.2 Förklaringar 

 
I kontrast med övriga företag vi intervjuat har detta företag generellt positivare föreställningar 
om affärssystem. Visserligen beskrivs användandet som krångligt men denna egenskap nämns 
i betydligt mindre utsträckning. Istället har de anställda en positiv inställning till 
affärssystemet och de tillhörande informationssystemen. Attityd berör en persons egen 
prestation, och inte vad denne tycker om beteendet överlag. En person kan uppfatta ett 
beteende som något positivt, men samtidigt uppleva att det inte är positivt för just denne 
(Ajzen & Fishbein 1980, s. 56).  
 
En användares attityd gentemot systemet beskrivs som en funktion av den upplevda 
användarvänligheten och den upplevda användbarheten. (Davis 1986, s. 24). Vid frågor om 
hur de tror affärssystem skulle kunna bidra till ökad prestation ger de intervjuade detaljerade 
svar vilket leder oss till att tro att de har hög tro på att affärssystemet förbättrar 
arbetsprestation. Eftersom upplevd användbarhet influerar attityd är det en orsak till att 
individerna har en positiv attityd mot användande trots att de ibland upplever att 
användarvänligheten kunde förbättras.  
 
Fullgoda resurser och ett tillfälle till handling anses vara givna förutsättningar för att en 
person skall lyckas genomföra en handling (Ajzen 1991, s. 182). Tid och tillgång har samtliga 
användare eftersom arbetet är starkt kopplat till användande av affärssystemet.  Vad gäller 
kunskap uppstår ibland problem när det gäller uppgifter som inte utförs rutinmässigt. Vi tror 
emellertid inte att det rör sig om rena kunskapsluckor utan sådant som skulle kunna lösa med 
anteckningar de gånger man väl löst problemet, för att undvika upprepade problem. Företaget 
har dessutom utbildat super-användare som hjälper till vid just problem med användningen. 
 
När systemet är påtvingat i den mån att de anställda har svårt att utföra sina uppgifter utan att 
använda systemet ser vi att normen är väldigt stark. Eftersom arbetssättet är förutbestämt och 
inkluderar systemet bör rimligtvis de allra flesta använda systemet. I andra ord är normen 
ensamt starkt nog att få användare att börja använda systemet. Men även om normen är stark 
måste attityd och upplevd kontroll vara tillräckligt goda för att de anställda skall använda 
systemet. Eftersom vi inte identifierar några problem med attityd eller kontroll är det svårt att 
säga vilken effekt normerna har. Vi kan dock konstatera att de anställda förefaller använda 
systemet i väldigt stor utsträckning.  
 

4.6.3 Förutsättningar 

 
De anställda måste få möjlighet att kommunicera med ledningen kring sina synpunkter 
angående systemet (Quirke 1996, s. 69, 77). Ett sätt att åstadkomma detta är att hålla möten 
där användarna får komma med sina synpunkter kring affärssystemanvändandet (Lee et al. 
2011, s. 625-626). Företaget har möten särskilt för affärssystemfrågor, dessa sker kvartalsvis 
för att driva på utveckling. Detta är en viktig grund för att öka effektiviteten man nyttjar sitt 
nuvarande affärssystem. Samtidigt är det viktigt att företaget kommunicerat ut en vision om 
hur man ser på affärssystemanvändande för att synpunkter som kommer skall vara relevanta. 
Användarna måste kontinuerligt få möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående systemet 
så att brister kan identifieras (Fiona et al. 2001, s. 293). Beträffande företagets vision är 
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meningarna delade. Intervjupersonerna har både uppgett att en sådan plan existerar, samtidigt 
säger en annan individ att de inte har någon uttalad vision. Förklaringen skulle kunna ligga i 
att informationen inte nått samtliga anställda. Vi föreslår därför att denna vision skall skickas 
ut till samtliga. Detta skulle även kunna få till följd att de synpunkter som samlas i företagets 
webbaserade formulär mer följer företagets faktiska mål med affärssystemet.  
 
Företagets ledning bör fokusera på att etablera en strategi för hur kunskap om affärssystemet 
ska spridas inom organisationen (Hsu et al. 2006, s. 72). Företaget har utbildat super-
användare som bidrar till att hjälpa medarbetare med deras systemanvändande vilket får anses 
vara ett effektivt sätt att även stärka den känsla av organisationsstöd systemanvändare känner. 
Bristande kunskap bland användarna ligger till grund för oavsiktliga misstag och ineffektivitet 
samt leder till missnöje anställda (Hsu et al. 2006, s. 69-72) vilket gör super-användare till ett 
effektivt sätt att minska misstagen eftersom användare som har problem kan rådgöra med 
dessa användare eller förklara övergripande saker som användarna inte förstår. 
 
Användarna anser att den utbildning de fick inledningsvis var för kort. I dagsläget anser de sig 
dock ha tillfredsställande kunskap om systemet varför ytterligare träning inte anses 
nödvändig.  För att utvärdera sitt affärssystem involverar företaget samtliga anställda. Att 
utvärdera affärssystem är viktigt för att förbättra användandet på sikt. 
 
Företaget har inte uppmuntrat kunskapsutbyte utan det sker naturligt och förefaller fungera på 
ett bra sätt. Samtidigt som vi inte tror att uppmuntra behöver ta speciellt mycket energi från 
ansvariga anser vi inte heller att det finns någon brist att peka på denna fråga. 
 
Företaget ger chans till vidareutbildning ifall så önskas vilket är ett bra stöd till de anställda 
som känner att de behöver hjälp med användande av affärssystemet. Samtidigt har företaget 
superanvändare inom organisationen som snabbare har möjlighet att hjälpa den som upplever 
problem. Vi anser därför att företaget har skapat ett bra stöd till dess användare. 
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4.7 Företag D: Empiri 

 
Företaget verkar inom stålbranschen med att tillverka produkter och använder Movex som sitt 
ursprungliga affärssystem. 
 
IT-chef, Lars 
Lars har arbetat som IT-chef på företaget under 13 år. Han var med under 
implementeringsfasen av det nuvarande affärssystemet kallat Movex. Lars arbetsuppgifter är 
att förvalta företagets IT-stöd, han sköter inköp av utbildning, tjänster och applikationer. I 
operativt syfte använder han affärssystemet relativt sällan. Arbetsuppgifterna innebär istället 
att han administrerar behörigheter och lägger upp nya användare.  
 

4.7.1 Utvärdering 

 
Lars berättar att företaget har totalt sett 86 olika informationssystem, varav 30 stycken är 
direkt kopplade till centrala affärssystemet, Movex. Naturligtvis hade det varit fördelaktigt 
om alla system hade varit integrerade, men vissa områden är tyvärr svårintegrerade.  
 
Bland informationssystem som används finns Agdalön, vilket sköter lönehanteringen och som 
är integrerat med affärssystemet. Lönehanteringen kan inte hanteras i affärssystemet eftersom 
de regler som omgärdar området är väldigt landsspecifika. Affärssystemsutvecklaren har 
därför inte lagt någon tid på att utveckla denna funktion.  
 
Ett separat fakturahanteringssystem kallat Palett existerar, alla fakturor scannas in på en fil i 
och företaget hanterar fakturaflöde och attesterar fakturor på elektronisk väg. Pappersfakturor 
skrivs ut av en samarbetspartner. Palett innehåller också en kontraktshanteringsmodul, där 
finns alla kontrakt och avtal som de har med både kunder och leverantörer. Systemet används 
också för att göra fakturamatchning mot avtal, de kan matcha priserna på fakturorna gentemot 
avtalet. Palett är integrerat med affärssystemet. 
  
Företagets affärssystem innehåller en produktionsmodul vilken de använder för att följa upp 
produktionen. Gällande rapportering av avvikelser i form av maskinstopp används ett 
integrerat informationssystem.  
 
Lars berättar att affärssystemets funktioner används i stor utsträckning. Han upplever dock att 
det är problematiskt att se till att användarna brukar systemet, ibland känns det som om 
företaget endast använder tre av fem växlar i systemet. Att systemets samtliga växlar inte 
används beror delvis på att affärssystemet innehåller en mängd funktioner som företaget inte 
behöver. Tyvärr så tvingas företaget betala licenspengar för samtliga fem växlar. Lars har 
därför, i egenskap av it-chef, tittat på mindre och billigare affärssystem som de förmodligen 
skulle klara sig lika bra med. Mindre affärssystem är inte lika modifierbara, vilket kan vara 
positivt eftersom det finns en avsevärd fara med att ha ett system som är alltför modifierbart. 
Ett modifierat system försvårar nämligen uppdatering av systemet vilket har bidragit till att 
företaget har en relativt gammal version av sitt nuvarande affärssystem.  
 
Lars berättar att de har ett antal dotterbolag som han också administrerar där de använder 
andra mindre affärssystem vilka de på enkelt vis kan uppdatera på egen hand. Om man ska 
uppdatera moderbolagets system så krävs det konsulthjälp.  
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De använder master data dagligen, främst i form av adresser. Lars betonar vikten av att 
korrekt information matas in i systemet, ”… skit in skit ut” som han uttrycker det. Om en 
felaktig adress matas in så skickas varorna fel. Lars berättar att det i begränsad mån finns 
möjlighet att fästa anteckningar till master data. Att förändra informationens utseende är dock 
inte möjligt. När man lägger upp en adress måste man exempelvis ha mellanslag mellan 
gatunamn och nummer annars blir det fel. Lars anser att det finns en uttalad plan för hur 
master data ska användas inom organisationen. 
 
Företaget har ett dotterbolag i Finland som använder samma affärssystem som huvudbolaget. 
Lars tycker att detta är mycket fördelaktigt eftersom man inte behöver skicka fakturor mellan 
bolagen. Annans verksamhet på annan ort har företaget valt att inte integrera. Internhandeln 
mellan huvudbolaget och dessa bolag är nämligen väldigt liten. De har också velat testa andra 
system för att bilda sig en uppfattning om hur de fungerar. Systemen som de har testat har 
fungerat bra och är enklare att förstå än huvudbolagets affärssystem. Moderbolagets 
nuvarande affärssystem måste man i princip jobba med ett år för att förstå informationsflödet.  
 
Affärssystemet är inte integrerat med externa parter på något annat vis än att de, via 
internetapplikationer, skickar elektroniska fakturor till sina samarbetspartners.  
 
Lars berättar att företaget har 80 affärssystemslicenser. Alla verksamhetens 130 anställda på 
företaget använder dock systemet på något vis. Företaget har olika behörigheter till 
affärssystemet: verkstadsanvändare avrapporterar tid och produktionsarbete ute i 
produktionen, marknadssidan lägger order, ekonomiavdelning sköter de ekonomiska 
transaktionerna, underhållsavdelningen avrapporterar underhåll av utrustning och de 
inköpsansvariga hanterar alla inköp.  
 
Affärssystemet används i hög grad vid operativa processer. På inköpssida hanterar systemet 
de rekvisitionsorder som sänds ut till leverantören och när materialet anländer så registreras 
detta i systemet. Alla plocklistor och följesedlar som används vid leverans till kunder skrivs ut 
ifrån systemet. Lars säger: ”Utan affärssystem så gör vi inga affärer”. Han hävdar att systemet 
är till 100 % integrerat i de affärsprocesser som handlar om inköp av råmaterial, tillverkning 
och försäljning av produkter. Även vid ekonomisk redovisningen så används affärssystemet, 
teknisk support och rekrytering av personal ligger dock utanför systemet.  
 
Lars anser att affärssystemet generellt sett ökar verksamhetens produktivitet men att den 
skulle kunna vara ännu bättre. Eftersom systemet är svåranvänt hittar användarna egna vägar 
att lösa uppgifter som skulle kunna genomföras i systemet utanför det. Lars erkänner att han 
aldrig gör en inköpsanmodan i affärssystemet, vilket får till konsekvens att han inte han göra 
automatisk fakturamatchning utan detta måste göras manuellt. Användarnas bruk av egna 
lösningar sätter käppar i hjulet för affärssystemsanvändningen eftersom information som 
borde finnas i systemet saknas. Effektiviteten skulle kunna öka enormt mycket om man fick 
en högre användning systemet.  
 
Personligen använder Lars systemet relativt lite och har ingen uppfattning om huruvida det är 
effektivare att utföra uppgifter i systemet än utanför det. Affärssystemet ger honom endast 
beslutsstöd i samband med budgeteringsarbete. Att Lars inte använder systemet i speciellt hög 
utsträckning beror på att det finns lite stöd gällande teknisk support i systemet. 
 
Företagets nuvarande affärssystem är inte speciellt användarvänligt. Lars tycker att 
systemanvändandet potentiellt sett skulle kunna fungera mycket bättre. Han anser att systemet 
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är alldeles för svårhanterligt för användarna. Ett enklare gränssnitt för användarna är 
nödvändig, gränssnittet är nämligen det största problemet med systemet.  
 
I ett större perspektiv inser Lars att affärssystem idag är nödvändigt för alla typer av företag. 
Han poängterar dock vikten av att de är användarvänlig utformade. Då kommer nämligen 
systemet att användas i stor utsträckning och ge en väldigt stor utväxling. Om systemet är 
krångligt så hittar användarna egna lösningar och samma info knappas in fler gånger vilket 
försvårar informationsspridning inom organisationen. 
 

4.7.2 Förklaringar 

 
Lars har positiv attityd till att använda systemet men anser att en av systemets mest 
framträdande egenskaper är att det är krångligt. Även individer med avsevärd datorvana 
finner det svårt att använda systemet, gränssnittet är så vitt skilt från vad en normal 
datoranvändare är van vid att inlärningskurvan är brant. 
 
Det finns goda möjligheter att använda systemet. Tidsmässigt ser det bra ut, tillgången är det 
heller inga problem med, det är till och med möjligt att kan använda systemet hemifrån. Lars 
tycker att han har tillräcklig kunskap men att många av systemanvändare skulle vara i behov 
av utökad kunskap.  
 
Lars tror att andra på företaget anser att systemet är för komplext, att det innehåller för många 
parametrar och att det är omständigt att hantera exempelvis en orderläggning. Användarna 
undviker i största möjliga mån att använda systemet.  Lars har förståelse för att användarna 
tycker att systemet är svårhanterligt men han betonar samtidigt vikten av att använda det 
korrekt. Då det dyker upp klagomål lyssnar han till dessa men ibland så måste han sätta ner 
foten och betona vikten av att använda systemet på ett bra vis. Bara för att någonting är 
jobbigt så kan man inte bara strunta i det, företaget är beroende av att den information som är 
nödvändig matas in i systemet på ett korrekt sätt.  
 
Lars har ingen bestämd uppfattning om hur vad affärssystemsanvändandet skulle kunna 
påverka hans arbetssituation i framtiden.  
 

4.7.3 Förutsättningar 

 
Lars är en del av företagets förvaltningsnätverk vilket består av 13 stycken individer som är 
utspridda över hela organisationen. Nätverket rapporterar fortlöpande till företagsledningen 
gällande vad som sker på företaget och Lars upplever att ledningens är väldigt engagerade i 
affärssystemsfrågor. Han deltar i de möten i som förvaltningsgruppen håller varje månad, på 
dessa möten diskuteras bland annat affärssystemsfrågor. Eventuella problem antecknas för 
sedan ventileras med systemleverantören. Eftersom företaget har använt affärssystemet under 
en lång tid så berör ca 80 % av ärendena utvecklingsfrågor.  Förvaltningsmötena är både 
nödvändiga och givande, och Lars har en god möjlighet att göra sin röst hörd. Företagets 
kommunikationsplan angående affärssystemsfrågor innebär i praktiken att användarna 
kontaktar Lars eller någon av de övriga individer som ingår i förvaltningsgruppen.   
 
Lars kan ibland känna att affärssystemet, tyvärr, har en tendens att bli betraktat som en IT-
fråga, fast det egentligen är en verksamhetsfråga. Många äldre som arbetar vid företaget är 
inte orkar inte engagera sig i affärssystemsfrågor utan anser att det är något som Lars själv ska 
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driva. Ibland känner han därför att han arbetar i uppförsbacke, det är svårt att väcka 
engagemang bland användarna. Detta är särskilt problematiskt med tanke på att företaget 
eventuellt ska byta affärssystem inom en relativt snar framtid, Lars säger: ”Att byta 
affärssystem är litegrann som ett hjärtbyte för en människa hela organisationen blir berörd. 
När man ska göra ett byte så måste alla vara engagerade, utan engagerade medarbetare blir det 
inte bra.” 
 
Det finns ingen uttalad vision om hur affärssystemet gynnar företaget. Företagsledningen har 
dock kommunicerat ut varför affärssystemet anses vara viktigt. Lars upplever också att de på 
ett gott vis har försökt kommunicera hur varje användarnas arbete i systemet påverkar andra 
användare.  
 

Lars deltog i den träning som erbjöds under implementeringen av affärssystemet. Träningen 
bestod tidsmässigt av sammanlagt cirka 14 dagar fördelade på ett års tid. Övningarna var 
praktiska, användarna fick öva sig på ärendehantering. Lars anser att träningen var tillräcklig 
och passande. Han poängterar dock att det är svårt att implementera ett nytt system eftersom 
användarna inte vet vad systemet erbjuder och därför inte kan ställa relevanta frågor. I 
efterhand är det tydligt att man skulle kunnat sköta vissa delar av träningen bättre men Lars 
menar att det alltid är enkelt att vara efterklok. Kunskapen gällande hur träningen ska 
utformas måste komma från leverantören eftersom de vet vilka delar av systemet som 
användarna bör behärska.  
 
Lars förståelse för hur systemet är uppbyggt är god, många användare har dock en begränsad 
förståelse för systemets struktur och behärskar endast den del av systemet som de använder. 
Lars ser en fara i att vara alltför fokuserad på sin egen del av systemet, det som underlättar för 
egen del kan nämligen försvåra för någon annan. Ett typexempel på vad som kan hända då 
man endast beaktar sin egen situation är att en nyligen genomförd förändring av 
streckkodshanteringen hos moderbolaget har fått konsekvensen att plocklistorna hos 
dotterbolaget i Finland inte går att läsa.   
 
Företagets utvärdering av systemet sköts via den förvaltningsorganisation som tidigare 
nämnts, inget annat utvärderingssätt förekommer. Något belöningssystem som belönar ett gott 
affärssystemsanvändande existerar inte. Lars upplever trots avsaknaden av ett 
belöningssystem att hans arbete med systemet uppskattas av omgivningen. 
 
Lars uppfattning är att kunskapsutbytet inom organisationen är för lågt, det skulle kunna vara 
betydligt större. Utbyte av kunskap sker främst vid de tillfällen då problem uppstår eller vid 
förvaltningsmötena. Informellt kunskapsutbytet, kollegor emellan, har inte uppmuntrats.   
Företagsledningen har dock uppmuntrat kunskapsutbyte i form av events och 
sammankomster. Lars skulle önska att företagsledningen på ett ännu tydligare vis betonade 
vikten av att deltaga i fortbildning angående affärssystemet. Tyvärr så har hans önskan om 
stöd från ledningen hittills inte hörsammats, till den senaste workshopen kallades 14 
användare men endast hälften deltog. Lars menar att det finns ett tydligt behov av ytterligare 
träning men att användarna tyvärr allt som oftast prioriterar andra saker istället. Om en 
användare uttrycker en önskan om vidareutbildning så finns det goda möjligheter till detta.  
 

Eftersom Lars inte använder systemet i sin vardag så är han i litet behov av omgivningens 
stöd. Om det uppstår problem i affärssystemet får han det stöd som behövs. 
Affärssystemsanvändarna stödjer varandra genom förvaltningsorganisationen där utbyter de 
åsikter om systemet. Om det uppstår problem i vardagen så fungerar stödet bra på 
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avdelningarna, man hjälper varandra. Ibland går man till en kollega och frågar om hjälp, 
företaget har också egna utbildningsinsatser för exempelvis säljare som vill lära sig mer om 
orderläggning.  
 

4.7.4 Sammanfattning  
 

Utvärdering 

Nyttjandegrad 

Totala IS 

Företaget har totalt sett 86 olika informationssystem, varav 30 stycken är 

direkt kopplade till centrala affärssystemet. Bland informationssystem finns 

ett lönehanteringssystem som är integrerat med affärssystemet. Ett separat 

faktura och kontraktshanteringssystem existerar också.  

Funktionalitet 
Affärssystemets funktioner används i stor utsträckning. Det innehåller dock 

funktioner som företaget inte behöver och därmed ej brukar.  

Master-data 

De använder master data dagligen, främst i form av adresser. Lars berättar 

att det i begränsad mån finns möjlighet att fästa anteckningar till master 

data. Att förändra informationens utseende är dock inte möjligt.  

Integration 

Företaget har ett dotterbolag i Finland som använder samma affärssystem 

som huvudbolaget. Annans verksamhet på annan ort har företaget valt att 

inte integrera. Internhandeln mellan huvudbolaget och dessa bolag är 

nämligen väldigt liten. Affärssystemet är inte integrerat med externa parter 

på något annat vis än att de, via internetapplikationer, skickar elektroniska 

fakturor till sina samarbetspartners.  

Spridning 

Potentiella användare 
Alla verksamhetens 130 anställda på företaget använder systemet på något 

vis.  

Användare i affärsprocesser 

Affärssystemet används i hög grad vid operativa processer. På inköpssida 

hanterar systemet de rekvisitionsorder som sänds ut till leverantören och när 

materialet anländer så registreras detta i systemet. Alla plocklistor och 

följesedlar som används vid leverans till kunder skrivs ut ifrån systemet. Lars 

hävdar att systemet är till 100 % integrerat i de affärsprocesser som handlar 

om inköp av råmaterial, tillverkning och försäljning av produkter. Även vid 

ekonomisk redovisningen så används affärssystemet, teknisk support och 

rekrytering av personal ligger dock utanför systemet. 

Olika användare Alla använder systemet på något vis.  

Individuell inverkan 

Produktivitet 

Lars anser att affärssystemet generellt sett ökar verksamhetens produktivitet 

men att den skulle kunna vara ännu bättre. Eftersom systemet är svåranvänt 

hittar användarna egna vägar att lösa uppgifter som skulle kunna 

genomföras i systemet utanför det. 

Effektivitet 
Effektiviteten skulle kunna öka enormt mycket om man fick en högre 

användning systemet. 

Beslutsfattande 
Affärssystemet ger endast Lars beslutsstöd i samband med 

budgeteringsarbete. 
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Användarnöjdhet 
 

Nöjdhet med användning 

Företagets nuvarande affärssystem är inte speciellt användarvänligt. Lars 

tycker att systemanvändandet potentiellt sett skulle kunna fungera mycket 

bättre. Han anser att systemet är alldeles för svårhanterligt för användarna.  

Nöjdhet med systemet 
I ett större perspektiv så inser Lars att affärssystem idag är nödvändigt för 

alla typer av företag.  

Förklaringar 

TRA och TPB 

 
Föreställningar 
 

Lars anser att en av systemets mest framträdande egenskaper är att det är 

krångligt. Även individer med avsevärd datorvana finner det svårt att 

använda systemet, gränssnittet är så vitt skilt från vad en normal 

datoranvändare är van vid att inlärningskurvan är brant. 

Attityd 
Lars har positiv attityd till att använda systemet. Den generella attityden till 

affärssystemanvändning på företaget är relativt negativ.  

Kontroll 

Det finns goda möjligheter att använda systemet. Tidsmässigt ser det bra ut, 

tillgången är det heller inga problem med, det är till och med möjligt att 

använda systemet hemifrån. Lars tycker att han har tillräcklig kunskap men 

att många av systemanvändare skulle vara i behov av utökad kunskap.  

Normer 

Lars tror att andra på företaget anser att systemet är för komplext, att det 

innehåller för många parametrar och att det är omständigt att hantera 

exempelvis en orderläggning. Lars har förståelse för att användarna tycker 

att systemet är svårhanterligt men han betonar samtidigt vikten av att 

använda det korrekt. 

TAM 

 
Användarvänlighet 
 

Lars anser att systemet är alldeles för svårarbetat. 

Användbarhet 
Lars har ingen bestämd uppfattning om hur vad affärssystemsanvändandet 

skulle kunna påverka hans arbetssituation i framtiden. 

Förutsättningar 

Kommunikation 

 
Generell kommunikation 
 

Lars upplever att kommunikationen kring affärssystemsfrågor fungerar väl.  

Praktisk kommunikation 

Företagsledningen är väldigt engagerade i affärssystemsfrågor. Företagets 

kommunikationsplan angående affärssystemsfrågor innebär i praktiken att 

användarna kontaktar Lars.   

Återkoppling 

Lars är en del av företagets förvaltningsnätverk vilket består av 13 stycken 

individer som är utspridda över hela organisationen. Nätverket rapporterar 

fortlöpande till företagsledningen gällande vad som sker på företaget. 

Förvaltningsmötena är både nödvändiga och givande, och Lars har en god 

möjlighet att göra sin röst hörd. 

Gemensam vision 

Det finns ingen uttalad vision om hur affärssystemet gynnar företaget. 

Företagsledningen har dock kommunicerat ut varför affärssystemet anses 

vara viktigt.  
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Lärande 

Träning 

Lars deltog i den träning som erbjöds under implementeringen av 

affärssystemet. Träningen bestod tidsmässigt av sammanlagt cirka 14 dagar 

fördelade på ett års tid. Övningarna var praktiska, användarna fick öva sig på 

ärendehantering. Lars anser att träningen var tillräcklig och passande.  

Förståelse 

Lars förståelse för hur systemet är uppbyggt är god, många användare har 

dock en begränsad förståelse för systemets struktur och behärskar endast 

den del av systemet som de använder.  
 
Utvärdering 
 

Företagets utvärdering av systemet sköts via den förvaltningsorganisation 

som tidigare nämnts, inget annat utvärderingssätt förekommer.  

Motivation 

Något belöningssystem som belönar ett gott affärssystemsanvändande 

existerar inte. Lars upplever trots avsaknaden av ett belöningssystem att 

hans arbete med systemet uppskattas av omgivningen. 

Knowledge management 

Lars uppfattning är att kunskapsutbytet inom organisationen är för lågt, det 

skulle kunna vara betydligt större. Utbyte av kunskap sker främst vid de 

tillfällen då problem uppstår eller vid förvaltningsmötena. Informellt 

kunskapsutbytet, kollegor emellan, har inte uppmuntrats. 

Vidareutbildning 

Lars menar att det finns ett tydligt behov av ytterligare träning men att 

användarna tyvärr allt som oftast prioriterar andra saker istället. Om en 

användare uttrycker en önskan om vidareutbildning så finns det goda 

möjligheter till detta. 

Organisationsstöd 

 
Formellt stöd 
 

Eftersom Lars inte använder systemet i sin vardag så är han i litet behov av 

omgivningens stöd. Om det uppstår problem i affärssystemet får han det 

stöd som behövs. Affärssystemsanvändarna stödjer varandra genom 

förvaltningsorganisationen där utbyter de åsikter om systemet.  

Informellt stöd 

Om det uppstår problem i vardagen så fungerar stödet bra på avdelningarna, 

man hjälper varandra. Ibland går man till en kollega och frågar om hjälp, 

företaget har också egna utbildningsinsatser för exempelvis säljare som vill 

lära sig mer om orderläggning. 
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4.8 Företag D: Analys 
 

4.8.1 Utvärdering 

 

I företaget har de hela 86 varierade informationssystem varav endast 30 uppges vara kopplade 
till affärssystemet. Orsaken till det låga antalet är att företaget införskaffat 
informationssystemen allteftersom, överblicken har inte varit fullständig utan man utredde 
först nyligen antalet. I andra fall har svårigheterna varit för stora för att det skall vara möjligt 
att integrera. Med en så pass stor andel som ligger utanför själva kärnan finns det klara rum 
för förbättring. Samtliga informationssystem bör vara ihopkopplade med affärssystemet som 
fungerar likt en kärna. Anledningen är att allt inom och utom ett företag samverkar och därför 
bör även samtliga informationssystem samverka (Hedman 2009, s. 36) vilket skulle innebära 
att företag, med en ökad integration, skulle få bättre alternativt lättare få överblick mellan 
olika delar inom organisationen.   
 
Företaget har en uttalad plan för hur de använder master data vilket är ett bra sätt att 
säkerställa att master-data används konsekvent och i berörda delar av organisationen. 
Beträffande företagets affärssystem finns en begränsning i och med att systemet inte tillåter 
förändringar i master-datas design. I andra ord, skulle företaget vilja utöka informationsfälten 
om exempelvis kunder är detta inte möjligt utan en större process måste igångsättas med hjälp 
av konsulter. Detta är emellertid vanligt. Dock är utrymmet för anteckningar begränsat vilket 
minskar flexibiliteten med master-data. Att kunna föra detaljerade anteckningar är något som 
kan utöka användningen av master-data utan att influera inmatningen av datas grunddesign. 
Ökad användning av master-data ger bättre överblick och det blir lättare att kontrollera och 
styrka verksamheten (Hedman 2003, s. 54).  
 
Företaget har en god integration med dotterbolag i Finland då de använder samma 
affärssystem, båda är alltså inkopplade i samma system. Detta får till följd att 
transaktionskostnader minskar och bolagsstyrningen förbättras. Företaget har även ett bolag 
på annan ort i Sverige. De har valt att lägga bolaget utanför systemet eftersom de driver en 
begränsad internhandel, samt att bolaget är väldigt litet. Integrerade system skapar 
förutsättningar för att företag skall ha möjlighet att styra verksamheten (Hedman 2009, s. 36). 
Anledningen till utebliven integration är förståelig även om det teoretiskt hade varit bättre 
med integration. I övrigt saknar företaget nämnvärda integrationer.  
 
Beträffande antalet funktioner i affärssystemet som företaget faktiskt använder svarar de att 
de nyttjar tre av fem växlar vilket kan uppfattas som lite men det förklaras med att 
affärssystemet anses vara större än behovet. I övrigt använder de sitt affärssystem i stor 
utsträckning samt tillhörande moduler varför vi bedömer att företaget, som även använt 
systemet under väldigt lång tid, har en användning av funktioner som nått en god nivå. 
 
Företaget har 130 anställda och samtlig personal använder affärssystemet på något vis. 
Företaget har organiserat sina användare i fem grupper som täcker samtliga delar i 
organisationen. Vid operativa processer har företaget god användning av systemet, däribland 
på inköp- och råmaterialsidan. Alla köp och försäljning sker via systemet. När det kommer till 
stödjande affärsprocesser används inte affärssystemet i någon större utsträckning, undantaget 
är ekonomiavdelningen som använder affärssystemets kärnfunktioner för att sköta 
redovisning. För att ledningen skall ha möjlighet att fatta välgrundade beslut krävs att alla 
avdelningar och nivåer i företags organisation bidrar med information (Hedman 2009, s. 42-
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3). Sammantaget finner vi att företaget har en förhållandevis god spridning av affärssystemet 
inom organisationen. Dock anses affärssystemet vara så pass besvärligt att använda att 
användare uppges lösa uppgifter utan att göra det i systemet vilket är ett klart problem. 
 
Inom företaget finns en generell missnöjdhet med systemet på grund av bristande 
användarvänlighet. Produktiviteten uppges ha ökat, men på grund av att användare väljer att 
utföra uppgifter utanför affärssystemet går andra användare miste om information som de 
skulle behövt. Detta får till följd att effektiviteten definitivt kunde ha varit bättre. Eftersom 
företaget har ett strukturerat sätt att jobba med affärssystemet är effekterna inte negativa för 
företagets del. Men att personer inom företaget tar genvägar förbi systemet är definitivt något 
som förhindrar att företaget maximerar sin nytta med affärssystemet. Vi utgår från exemplet 
med att de anställda ibland väljer att utföra offert i Word hellre än via affärssystemets 
funktioner: om Word är enklare att använda är det också mer tidseffektivt att utföra arbetet i 
Word. Eftersom anställda väljer att använda Word måste de anse att affärssystemet är relativt 
ineffektivt. Följdfrågan är om problemet ligger i bristande kunskap, negativ inställning/attityd 
eller att systemet i sin grund är sämre. 
 

4.8.2 Förklaringar 

 
Affärssystemets framträdande egenskaper uppges vara att det är krångligt att använda. Denna 
inställning skulle kunna influera användares föreställningar om affärssystemet. En person har 
förmågan att ha flera föreställningar men endast ha möjlighet att behandla ett mindre antal 
föreställningar i en situation. Dessa klassas som de framträdande föreställningar och är de 
som föranleder en persons attityd. (Ajzen & Fishbein 1980, s. 63). Efter att ha talat med 
anställda på företaget är vårt intryck att de anser att användning av affärssystem är en 
nödvändighet för alla företag och möjligtvis ett nödvändigt ont. Föreställningarna är alltså 
delade vilket skulle ge en förklaring till varför användare inte nyttjar systemet i alla 
situationer eller till fullo. Attityden till affärssystemanvändning uppges vara mer negativ än 
positiv vilket är en direkt effekt av negativa föreställningar.  
 
Företaget har skapat goda möjligheter till användning av affärssystemet och samtidigt finns 
tid att använda systemet eftersom det är en del av arbetsprocessen. Dock är bristande kunskap 
ett problem. Eftersom affärssystemet har ett äldre gränssnitt som gemene datoranvändare inte 
är bekant med uppges inlärningskurvan vara brant. Fullgoda resurser och ett tillfälle till 
handling anses vara givna förutsättningar för att en person skall lyckas genomföra en handling 
(Ajzen 1991 s. 183). Om systemets användarvänlighet är låg ökar kravet på investeringar i 
utbildning. Detta kan exempelvis ske via externa konsulter eller genom att utbilda super-
användare inom organisationen som utbildar andra anställda. 
 
Om företaget anser att användningen av affärssystemet ger organisatoriska effekter som är 
större än en eventuellt försämrad effektivitet bland de användare som tvingas använda 
affärssystemet istället för att använda andra hjälpmedel; bör ledningen tydliggöra dessa 
effekter för de anställda för att de skall ändra föreställningar om affärssystemet och även inse 
vilka effekter detta får på sin egen arbetssituation. Ett annat alternativ skulle vara att 
uppmuntra och belöna systemanvändning för att motverka andra metoder.  
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4.8.3 Förutsättningar 

 
De anställda måste få möjlighet att kommunicera med ledningen kring sina synpunkter 
angående systemet (Quirke 1996, s. 69, 77). Ett sätt att åstadkomma detta är att hålla möten 
där användarna får komma med sina synpunkter kring affärssystemsanvändandet (Lee et al. 
2011, s. 625-6). Företaget har möten där de diskuterar företagets affärssystem, dessa uppges 
vara givande. För att möten skall vara givande har vi tidigare resonerat att en vision bör finnas 
för anställda lättare skall kunna komma med förslag som går i denna linje. En sådan vision 
existerar inte men IT-ansvarige menar att man har påtalat betydelsen av affärssystemet. 
Samtidigt finns en mindre frustration i och med att företaget är i ett stadie där de önskar byta 
system och företagsledningen inte engagerar sig mer. Detta skulle kunna uppfattas som 
problematiskt i och med att företagsledningen uttrycker hur viktigt det är med affärssystem, 
samtidigt som de inte har en uttalad vision som de anställda kan följa, och samtidigt engagerar 
ledningen sig inte mer i ett kommande affärssystembyte. Vi beskriver alltså något 
motsägelsefulla handlingar. Ett tydligare engagemang tror vi skulle bidra till att belysa 
betydelsen av affärssystem samt att en tydligare skulle få de anställda att själva engagera sig 
mer. 
 
Kunskapsutbytet inom organisationen är lågt. Utbyte av kunskap sker främst vid de tillfällen 
då problem uppstår eller vid förvaltningsmötena. Eftersom informellt kunskapsutbyte inte 
uppmuntras och kunskapsutbytet är lågt rekommenderar vi att företagsledningen uppmuntrar 
till mer kunskapsutbyte. 
 
Företaget har utbildat super-användare som har möjlighet att hjälpa övriga användare med 
deras systemanvändande. Bristande kunskap bland användarna ligger till grund för oavsiktliga 
misstag och ineffektivitet samt leder till missnöje anställda (Hsu et al. 2006, s. 69-72). I en 
organisation där många upplever att affärssystemet är krångligt bör super-användares 
betydelse rimligtvis öka. Företaget erbjuder nyanställda att gå på utbildning hos leverantören 
av affärssystemet vilket får anses vara positivt med tanke på hur användarvänligheten 
beskrivits ovan. Företaget har dessutom skapat evenemang där anställda har möjlighet att 
diskutera affärssystemanvändning. Sammantaget har företaget skapat förhållandevis goda 
förutsättningar för att kunskapen skall finnas hos användarna.  
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4.9 Sammanfattande analys 

4.9.1 Jämförelse mellan företagen 

 

Tabellerna nedan (sida 83-) har utformats för att visa på de luckor och förbättringsområden 
som identifierats. Färgskalorna har satts i förhållande till företagens situation och visar hur 
användandet förhöll sig vid studiens genomförande. Skalorna kan därför användas för att se 
skillnader mellan företagen. Kommentarerna vid sidan av varje begrepp är förslag på vad 
företagen bör fokusera på att förbättra. Färgerna ska främst ses som ett visuellt stöd men visar 
samtidigt problemets storlek och behovet av åtgärder. ’Väldigt lågt’ innebär exempelvis att en 
integration är låg, eller att företaget inte har arbetat med att skapa en viss förutsättning i någon 
vidare utsträckning. ’Väldigt hög’ innebär exempelvis att företaget har en hög spridning av 
affärsystemet inom organisationen eller att de har lyckats skapa goda förutsättningar för 
användning. 
 

     

Väldigt hög     Väldigt låg  

 

Tabellerna avslöjar stora skillnader mellan de två små företagen i studien och även mellan de 
två medelstora företagen. De företag som haft möjlighet att bygga sina system efter sin 
verksamhet visar upp färre problemområden. Det största problemet som identifierats med 
utvärderingsvariablerna är de fall användarna inte använder systemen. Vi ser att dessa 
användare upplever låga produktivitet och effektivitetsförbättringar. Generellt är dock ledarna 
nöjda med systemet, något som syns i effekterna i samband med beslutsfattandet. Om 
användarna lagrade mer information i systemet borde dock systemet skapa förutsättningar för 
bättre beslutsfattande. Här handlar det om vilken typ av information som lagras. Situationen 
är som tydligast i företag D:s fall där användarna tar genvägar när det är möjligt: får genvägen 
ingen direkt konsekvens används systemet inte heller. I dessa fall bör dubbelarbeten vara vad 
som drar ned produktivitet- och effektivitetsförbättringarna.  
 
Vi ser generellt att företagen har många användare och alla utom A har samtliga anställda 
inne i systemet. I företaget D:s fall finns ett utbrett problem med att anställda använder andra 
metoder än att arbeta via affärssystemet. Vi upptäcker därför att det är lätt att luras att tro att 
en hög spridning skulle skapa rätt förutsättning för ett välanvänt system. Desto viktigare blir 
det därför för företagen att uppskatta hur stor del av alla uppgifter som utförs i affärsystemet. 
 
För användarna är användarvänligheten det problem som nämns allra mest. Vi ser därför att 
nöjdheten med användningen är låg i de värsta fallen. Samtidigt är det fler som tror att 
systemet genererar nytta för företag och därför är användbart även om de upplever att 
systemet är svårt att använda. Vi ser tendenser till att en låg användarvänligheten influerar de 
anställdas attityd mot systemet negativt. För att motverka detta krävs gediget stöd. 
Företagsledare har ofta tagit upp en kostnadsaspekt. Eftersom både användarvänlighet och 
användbarhet influerar attityd föreslår vi en kostnadseffektiv lösning. Vi menar att företagen 
bör satsa på att skapa ökad förståelse (som generellt är låg) för affärssystemet för att få 
användarna att inse hur systemet gynnar företag och de anställda. Vi har sett att problem med 
användarvänlighet övervinns med tidens gång allteftersom anställda använder systemet. Om 
företagen inte anser sig ha resurser att utbilda personer kan attitydproblem lindras eller 
övervinnas när de anställda inser betydelsen av systemet och därmed kan känna sig 
motiverade att använda det. Däribland ingår att skapa en vision för hur systemet ska användas 
och för att varje individ ska se sin roll och betydelse i ett större sammanhang. Det blir därför 
lättare att få alla anställda att dra åt samma håll. Vi spekulerar i att kvalitén på de förslag som 
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kan komma från de anställda ökar i och med att de då skulle förstå vad som eftersträvas. 
Litteratur föreslår pengar som motivation. Vi ser möjligheter såsom beröm och 
användartävlingar som andra hjälpmedel. 
 
I samtliga företag ser vi mer informellt stöd än formellt. Vi tror att företagsledningen i fall 
såsom A och D behöver engagera sig mer i systemanvändningsfrågor för att såväl anställda 
som systemansvariga skall få tillfredsställande stöd och kunna arbeta effektivare med 
affärssystemfrågor. Vi ser generellt att de informella kanalerna fungerar bra och de anställda 
uppger att deras synpunkter blir uppmärksammade. Vi spekulerar i att mer återkoppling krävs 
för att användarna ska se förbättring och inte bli missnöjda även om deras informella 
återkoppling är god.  
 
Generellt ser vi att företagens anställda har en positiv attityd, med enstaka undantagsfall. Vi 
har tidigare diskuterat en utbrett problem med låg användarvänlighet. Här handlar det om att 
individer inte upplever att de har kontroll över affärssystemsanvändningen och alla de 
funktioner som kan användas. För att rätta till detta problem krävs träning och utbildning. 
 
Eftersom den informella kommunikationen och stödet uppges fungera väl tror vi att andra 
företag bör lära av företag C som har superanvändare inom organisationen som fungerar som 
ett internt stöd. Om företagen upplever att de har begränsade resurser skulle en möjlighet att 
öka kunskapen och satsa mer på kunskapsspridning (knowledge management) att investera i 
utbildning för nyckelpersoner inom organisationen. Dessa kan exempelvis vara de som har 
positiv inställning och god attityd gentemot systemanvändning, eller de som har en position i 
vilken det vore extra gynnsamt att ha kunskaper för att sedan kunna förmedla vidare till andra 
anställda. 
  
Vi ser i samtliga företag tecken på osäkerhet kring frågan om det finns möjligheter till att få 
ytterligare stöd i form av vidareutbildning och mer strukturerad (formell) träning. Vi ser 
därför ett behov av en kommunikationsplan för att ge de anställda tydligare svar på till vem 
och hur de kan gå tillväga för att få stöd när de upplever problem. Företagesledningen 
rekommenderas uppmuntra kunskapsutbyte i samtliga fall. Även om de anställda uppges 
hjälpa varandra tror vi att ett tydligt uppmuntrande skulle bidra till ett ökat fokus på 
kunskapsspridning.  
 
Generellt ser vi enstaka luckor i motivation. I de fall man inte använder systemet fullt ut, 
tydliga exempel är företag A och D, föreslår vi att företagen ser över möjligheten att hitta sätt 
att motivera till systemanvändande för att vända negativa trender eller rätta till problem med 
att användare i vissa fall inte använder systemet. 
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Tabell 1. Utvärdering – Nyttjandegrad 
 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

Totala IS 

   S 

Potential till ökad nytta genom 
ytterligare integration. 

Företaget har inga andra 
informationssystem. 

Företaget har en i princip 
fullständig integration mellan 

informationssystem och 
affärssystem med litet utrymme 

för förbättring. 

Stora möjligheter till ökad nytta 
genom ytterligare integration. 

Funktionalitet 

    

Går miste om systemfördelar 
när vissa uppgifter utförs 

utanför systemet. 

Lagerhantering potentiell 
förbättringsmöjlighet. 

En stor del av systemet 
används. 

Användare bör använda 
affärssystemet istället för andra 

alternativ, för ökad 
nyttjandegrad. 

Master-data 

    

Kan lagra mer data för att få 
mer nytta av systemet. 

Inget att påpeka. 
Företaget har inget ytterligare 
behov av att bruka master-

data. 

Bör se över möjlighet att lagra 
mer information. 

Integration 

    

Integration av interna och 
externa parter skulle öka 

systemets värde.  

För ökad nyttjandegrad bör 
företaget satsa på att släppa in 

fler kunder i systemet. 

Potential att integrera 
leverantörer för ökad 

nyttjandegrad. 
Inget att påpeka. 

 
Tabell 2. Utvärdering – Spridning 

 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

Potentiella användare 

    

Utrymme för att inkludera fler 
användare. 

Alla potentiella användare 
brukar systemet. 

Alla potentiella användare 
brukar systemet. 

Alla potentiella användare 
brukar systemet. 

Användare i affärsprocesser 

    

Inget att påpeka. 

Användare brukar systemet 
som informationsbas vid 
kontakt med kunder och 

leverantörer. 

Inget att påpeka. Affärssystemet används i hög 
grad vid operativa processer. 

Olika användare 

    

Inkludera lageransvarige och 
tekniker för bättre helhet och 

nytta av systemet.  

Alla avdelningar använder 
systemet. 

Alla anställda använder 
systemet. 

Inget att påpeka. 
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Tabell 3. Utvärdering – Individuell inverkan 
 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

Produktivitet 

    

Delade meningar om 
förbättringar. Bör satsa på att 

skapa bättre grund till 
användning. 

Inget att påpeka. 
Användarna är överens om att 
systemet ökar produktiviteten. 

Relativt god produktivitet trots 
brister i användandet. Bör satsa 
på att skapa bättre grund till 

användning. 

Effektivitet 

    

Se produktivitet, ovan. 
Systemet har underlättat 

informationsåtkomst och lett till 
en effektivitetsökning 

Systemet har inneburit en ökad 
tidseffektivitet. 

De anställda lider av att 
användandets effektivitet är 

låg. Se produktivitet. 

Beslutsfattande 

    

I kontrast till produktivitet och 
effektivitet är inverkan på 

beslutsfattande bra. 
Inget att påpeka. 

Affärssystemet gynnar 
beslutsfattandet genom att det 
skänker en god bättre överblick 

av verksamheten. 

Behov av ökad nyttjandegrad 
för bättre beslutsunderlag. 

 

Tabell 4. Utvärdering – Användarnöjdhet 
 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

Nöjdhet med användning 

    

Företaget måste hantera 
missnöjda parter för att skapa 
en positivare inställning till 

användning. 

Mer stöd för inlärning skulle öka 
nöjdhet med användning. 

 

Användarna säger sig vara 
nöjda med användningen av 

systemet. 

Generell missnöjdhet. Krävs 
ytterligare stöd.   

Nöjdhet med systemet 

    

Indikationer på att systemet 
inte genererar tillfredsställande 
nytta för alla parter på grund av 

missnöje. 

Företaget kan förtydliga nyttan 
med systemet för de som har 
inte upplever att de är nöjda. 

De anställda ser inga tydliga 
förbättringsmöjligheter. 

Företaget bör förtydliga nyttan 
med systemet för de som har 
inte upplever att de är nöjda. 
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Tabell 5. Förklaringar – TRA och TPB 
 

 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

 
Föreställningar 

 

    

Behövs ny insikt och 
övertalning för somliga 

individer. 

Litet behov av stöd, insikt och 
övertalning för att motverka 
potentiella attitydproblem. 

Användarna har generellt 
positiva föreställningar om 

affärssystem. 

Krävs övertalning för att 
engagera användarna i deras 

systemanvändande. 

Attityd 

    

Attityd-förändring krävs i 
enstaka fall. Se föreställningar. Inget att påpeka. 

Användarna har en positiv 
inställning till affärssystemet. 

Behov av mer stöd för att 
motverka missnöje och 

attitydproblem.  

Kontroll 

    

Bristande kontroll i fler fall. 
Företag behöver ge stöd och 

fokusera på kunskapsspridning. 

Enstaka användare behöver 
ytterligare stöd för att hantera 

komplicerade funktioner. 

Användarna har både tid, 
kunskap och fysisk möjlighet att 

använda systemet. 

Krävs gediget stöd för 
tillfredsställande kunskap hos 

användare. 

Normer 

    

Inga negativa effekter 
upptäcktes från normer. Inte 

heller några positiva. 
Inget att påpeka. Inget att påpeka. 

Behov av att motverka en miljö 
där att arbeta utanför 

affärssystemet är naturligt. 

 
Tabell 6. Förklaringar – TAM 

 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

 
Användarvänlighet 

 

    

Risk för att 
användarvänligheten leder till 
försämrad attityd. Användarna 

behöver stöd. 

Se kontroll. Potentiellt upphov 
till attitydproblem. 

Systemet upplevs som 
användarvänligt. 

Överhängande risk för 
attitydproblem.  

Användbarhet 

    

Ett par anställda måste 
upplysas om affärssystemets 
fördelar och varför det gynnar 
företaget. Potentiellt upphov till 

dålig attityd. 

Enstaka behov av att förklara 
affärssystemet i ett större 

perspektiv. Potentiellt upphov 
till försämrad attityd. 

Användarna tycker att att 
systemet är användbart.  

Satsa resurser på att få 
anställda att inse att deras 

användning är användbart för 
företaget i ett större perspektiv 

för att övervinna 
användarvänlighetsproblemet. 
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Tabell 7. Förutsättningar – Kommunikation 
 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

 
Generell kommunikation 

 

    

Kommunikationen fungerar väl. 
Den generella 

kommunikationen fungerar 
överlag väl. 

Inget att påpeka. Inget att påpeka. 

Praktisk kommunikation 

    

Företagsledning bör engagera 
sig mer i affärssystemsfrågor. 

Möjligtvis kan kommunikationen 
förbättras ytterligare om det 

inrättades en formell 
kommunikationsplan. 

En kommunikationsplan kan 
formaliseras för att undanröja 
eventuella tveksamheter som 

kan uppstå. 

Företagsledningen måste 
engagera sig mer i 

affärssystemsfrågor med tanke 
på de brister som identifierats. 

Återkoppling 

    

Uppges ha god återkoppling, 
men saknar möten och andra 

forum för att utvärdera 
systemet tillsammans med 

användarna. 

Företagsledningen lyssnar till 
användarna. 

Användarna upplever att deras 
överordnade lyssnar till deras 

synpunkter. 

Möten hålls men det krävs 
större engagement för att reda 

ut problemområden. 

Gemensam vision 

    

Behov av vision för att anställda 
skall kunna ge mer relevant 

feedback. 

Behov av vision för att anställda 
skall kunna ge mer relevant 

feedback. 

För att hitta 
förbättringsområden anser vi 
att företaget bör kommunicera 

ut en tydligare vision. 

Stort behov av en vision för att 
undvika att systemet fortsätts 
byggas ut allteftersom utan 

tydlig riktning.  
 

Tabell 8. Förutsättningar – Organisationsstöd 
 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

 
Formellt stöd 

 

    

Företagsledningen behöver 
stödja systemansvarige. Positiv 

kommunikation mellan 
systemansvarig och övriga 

anställda men stöd verkar ändå 
inte ges direkt.  

Organisationen ger användarna 
både stöd och förtroende. 

Organisationen ger användarna 
både stöd och förtroende. 

Krävs att ledare organiserar och 
stöttar medarbetarnas arbete 

med affärssystemet. 

Informellt stöd 

    

Utvald personal kan utbildas till 
super-användare för att fungera 

som ett stöd för de som 
upplever problem. 

Utökat informellt stöd kan 
motverka de brister vi 

identifierat ovan.  

Kollegor stödjer varandra då 
det uppstår problem. 

Superanvändare fungerar som 
ett informellt stöd. 

Utvald personal kan utbildas till 
super-användare för att fungera 

som ett stöd för de som 
upplever problem.  
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Tabell 9. Förutsättningar – Lärande 
 

 Företag A: Litet Företag B: Litet Företag C: Mellan Företag D: Mellan 

 
Träning 

 

    

Relativt stort behov av att 
utbilda personer. 

Litet behov av att förbättra 
användares kunskaper för att 

hantera attitydproblem. 

Användarna anser att de i 
dagsläget har mottagit 

tillräcklig träning. 

Krävs systematiskt och 
organiserad träning för att 
användarna ska behärska 

systemet.  

Förståelse 

    

Behov att öka användarnas 
förståelse för systemet för att 
skapa god grund till förbättrad 

syn på användbarhet. 

Behov av att öka förståelse hos 
enstaka individer. 

Användarnas förståelse för 
systemets uppbyggnad är god. 

Behov av att öka användarnas 
förståelse och insikt om 

affärssystemets övergripande 
funktion och nytta. 

Utvärdering 

    

Strukturerat utvärderingssätt 
bör bidra med positiva effekter. 

Det sker kontinuerligt en 
informell utvärdering. Möjligtvis 

bör denna formaliseras.  
Utvärdering sker kontinuerligt. Utvärdering sker kontinuerligt. 

Motivation 

    

Företaget bör finna sätt att 
motivera icke-användare till att 
använda systemet. Normer kan 

då förbättras. 

Användarna upplever att deras 
arbete med systemet 

uppskattas. 

Användarna upplever att deras 
arbete med systemet 

uppskattas. 

Möjlighet att belöna användning 
för att öka nyttjandegrad. 

Knowledge management 
 

    

En tydlig strategi skulle hjälpa 
företaget att sprida kunskap om 
systemet inom organisationen, 

till de som behöver stöd. 

Möjligtvis borde 
företagsledningen tydligare 
uppmuntra kunskapsutbyte. 

Möjligtvis borde 
företagsledningen tydligare 
uppmuntra kunskapsutbyte. 

 
Företagsledningen bör tydligare 
uppmuntra kunskapsutbyte 
med anledning av nuvarande 

problem. 

 
Vidareutbildning 

 

    

Företaget bör på ett tydligare 
vis eftersträva att öka 

kunskapen bland användare. 

Vidareutbildning är inte 
omedelbart tillgänglig. Det finns 
dock inget behov av utbildning  

Företaget ger chans till 
vidareutbildning ifall så önskas. 

Företaget bör på ett tydligare 
vis eftersträva att öka 

kunskapen bland användare 
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4.9.2 Modellens applicerbarhet  

 
Utvärdering av modellen sker utifrån frågor om dess applicerbarhet. Applicerbarhet åsyftar 
hur väl modellen lämpar sig för utvärdering av affärssystemsanvändning och dess lämplighet 
för företagen. Analysen av modellens lämplighet baseras på de tankegångar som Beck (2002) 
presenterar, han menar nämligen att detta är av vikt vid utvärdering av modeller. 
 
Med de tekniska frågorna om spridning och nyttjandegrad som varit avsedda för 
systemansvariga personer ser vi att dessa begrepp fångar affärssystemets uppbyggnad på ett 
bra sätt. Nyttjandegradsfrågorna skapar en bild av hur företagets olika informationssystem är 
sammansatta och vilka möjligheter som redan existerar. Det är nämligen inte nödvändigt för 
små- och medelstora företag att helt överge sina gamla informationssystem då ett affärssystem 
införskaffas. Systemet kan användas som en integrationsmotor som sammanfogar de 
informationssystem som redan finns på företaget (Magnusson & Olsson 2005, s. 55).  
 
Med stöd av frågor om integration ges indirekta förslag på förbättringar i affärssystemets 
struktur genom att visa på integrationsmöjligheter med befintliga system men även att upplysa 
om möjligheter till att integrera parter som ligger utanför den verksamhet affärssystemet är 
implementerad i. Eftersom nyttjandefrågor kan användas likt en lista över 
användningsområden med affärssystem är detta något som bör attrahera speciellt mindre 
företag som saknar kunnig IT-ansvarig. I båda de små företagen har vi sett att de varit utan 
IT-ansvarig och istället har deras ekonomiansvariga haft rollen som systemansvarig. Över 
samtliga företag finner vi att de i bred utsträckning är beroende av IT-konsulter vilket gör 
övrigt stöd viktigt i avsaknad av egna IT-specialister. Detta kan kopplas till deras begränsade 
resurser, företagen har inte råd att anställa individer med expertis. (Kouri et al. 2006)  
 
Nyttjandegradfrågor är väldigt komplexa då affärssystemet kan bestå av flertalet 
informationssystemen och inneha väldigt många funktioner. Vi har inte haft möjlighet att 
undersöka affärssystemen på detaljnivå eftersom det skulle ha krävt en betydande 
tidsuppoffring. När vi talade med ett av företagens systemansvarige hade denne problem med 
att beskriva dels hur många informationssystem företaget hade, dels hur de var integrerade. 
Intervjupersonen menade att denne hade nytta av att diskutera dessa frågor vid 
intervjutillfället. Detta kan bero på att systemet är alltför komplext. Då små- och medelstora 
företag specialanpassar sina affärssystem kan de pga. bristande kunskap ibland inte särskilja 
vilka funktioner som de verkligen behöver. I de fall systemen anpassas leder detta vid vissa 
tillfällen till att systemen är alltför komplexa. Att företagens IT-ansvariga tycker att systemet 
är svårt att beskriva kan vara ett tecken på detta. (Benders et al. 2006, s. 819-20) Alltför stora 
anpassningar kan också göra systemet svårt att uppdatera samt ökar kostnaderna för systemet. 
(Dan & Upadhyay 2009, s. 8) Detta manifesterade sig hos ett av företagen där IT-chefen sade 
sig vara frustrerad av problematiken kring systemuppdateringar.  
 
Efter att ha talat med samtliga företag i studien menar vi att utvärdering av nyttjandefrågor 
bör skötas löpande och dokumenteras, gärna med visuella hjälpmedel för att underlätta 
diskussion om integration och totala IS, varför modellen kan tjäna som ett stöd.  
Vikten av att kontinuerligt utvärdera affärssystem är sedan tidigare verifierad (Musaji, 2005).  
 
Det företag som senast implementerat affärssystemet var det företag som hade mest problem 
med både nyttjandegrad och spridning. Detta ter sig ganska naturligt eftersom tid har en stor 
betydelse för hur systemet fungerar (Estevez 2009, s. 28). Eftersom vi endast besökt fyra 
företag vill vi dock inte dra alltför stora slutsatser kring detta. Vi resonerar kring att modellens 
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användbarhet är som störst i samband med implementering och de efterföljande åren. Därefter 
bör nyttan avta men kan användas vid förändring och för att kontinuerligt se till att 
användning av affärssystemet utvecklas i en positiv riktning.  
 
När det kommer till frågor om affärssystemens spridning inom organisationen är 
användningen av systemet vid diverse processer varierat. Frågorna kan inte generellt 
appliceras på alla företag då skillnaderna handlar om att företagen har mer begränsade 
affärssystem med färre funktioner. I många fall är det nämligen fördelaktigt för små- och 
medelstora företag att bruka standardiserade affärssystem utan specialanpassningar utan 
alltför komplexa funktioner (Oliviera et al. 2012, s. 1011). Den uppenbara anledningen till att 
spridningsfrågorna blir irrelevanta vid utvärdering av användning är att det inte går att 
använda något som inte finns. Däremot tjänar de ett visst syfte för att undersöka potentiella 
utökningar av systemet.  
 
Generellt ser vi att de systemansvariga har uppgifter om nyttjandegrad och spridning som 
behandlas på informella tillvägagångssätt, istället för att formalisera och dokumentera 
uppgifter som rör affärssystemfrågor. Modellen ger därför företag stöd för att arbeta mer 
strukturerat med affärssystemfrågor där frågorna täcker affärssystemets helhet. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att informella arbetssätt inte endast är av ondo. Att den 
systemansvarige, en av företagets ledare, är direkt involverad i det dagliga systemarbetet är 
positivt (Balakrishan et al. 2006, s. 6). Problem kan dock uppstå om denne skulle välja att 
lämna sin anställning, vi förespråkar därför ett formaliserat tillvägagångssätt då 
affärssystemsfrågor behandlas.  
 
Hedman (2009, s. 43) menar att nyttan med ett affärssystem ökar genom att öka användningen 
av befintligt system. Men när det handlar om att öka användning i stödjande processer kan vi 
inte använda modellen för att peka på hur. Istället kan vi enbart konstatera att kunskap saknas. 
Häri ligger modellens begränsning. Modellen kan bidra till att skapa en gedigen bild av ett 
affärssystem och identifiera brister i användandet men inte ge tips på hur företaget skall kunna 
ändra sig eller systemet för att använda systemet vid exempelvis stödjande affärsprocesser. Vi 
presenterar istället hur företag kan jobba för att skapa förutsättningar för bra användning. Att 
bygga ut modellen för att undersöka hur exempelvis frågan om användning vid stödjande 
processer kan ske har inte legat inom ramen för arbetet. För att svara på denna fråga hade vi 
behövt ta hänsyn till faktorer såsom företagens affärsmodell, sätt att arbeta och bransch vilket 
hade gjort arbetet betydligt mer omfattande. 
 
Frågor om effektivitet och produktivitet avser att utvärdera den nytta individen får ut av 
användning av affärssystem. Eftersom vi bara haft möjlighet att besöka företagen under en till 
tre vistelser har vi haft svårt att bedöma individernas effektivitet och produktivitet. För att 
bedöma hur stor nyttan är behövs referenspunkter. Ett svar i stil med att effektiviteten är god 
är svår att gradera utan att se hur personens effektivitet förhåller sig över tid. Det blir givetvis 
även viktigt att bryta ned vad som fungerar bra vad som fungerar sämre. Slutsatsen går därför 
i linje med tidigare resonemang: löpande utvärdering är nödvändigt för att ha nytta av 
modellen. Vår bedömning är att frågor om individuell inverkan är tillräckliga för att uppskatta 
ett affärssystems nytta på individnivå, samt att dessa kompletteras väl av frågor om 
användarnöjdhet. Vi har sett att företagen i studien använder sina affärssystem för att 
effektivisera arbetsprocesser och att de använder systemet som en kunskapsbank. 
Organisationerna eftersträvar att genom affärssystemet skapa ett enhetligt informationssystem 
som sammankopplar verksamhetens affärsprocess till en helhet vilket är positivt. (Razi & 
Tarn 2003, s. 115) Nyttan av affärssystem kommer dels från att information lagras centralt 
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vilket ökar den effektivitet som kopplas till att hitta information, dels från att användare kan 
utföra sina arbetsuppgifter effektivare med hjälp av affärssystemen.  
 
Vi har sett tendenser inom alla företag att människor väljer att utföra uppgifter utanför 
affärssystemet. Detta bör rimligtvis leda till att dubbelarbete utförs i vissa fall. Vi ser 
samtidigt att de företag där de anställda inte har möjlighet alternativt mycket svårt att utföra 
sina uppgifter utan affärssystem har minst problem. Vi resonerar kring att mindre företag i 
större utsträckning har möjlighet att klara sitt arbete utan användning av affärssystem 
eftersom följdeffekterna av lågt användande blir mindre då färre påverkas. Har en person 
dessutom flera arbetsuppgifter behöver informationen inte föras vidare. Mindre företag 
behöver dock jobba på att rätta till situationer där beteendet avviker från normen eller vad 
som egentligen önskas trots att de inte har samma uppenbara behov av informationsspridning 
som stora företag. Även små- och medelstora företag har nämligen nytta av att samla 
information i systemet. Att inte samla information i systemet motverkar dessutom själva 
grundtanken bakom affärssystem nämligen att skapa ett övergripande informationssystem 
(Razi & Tarn 2003, s. 115).  Företaget som har ett affärssystem som inte gör det möjligt för 
användarna att utföra sina arbetsuppgifter utan affärssystemet har betydligt mindre problem. 
Modellen fångar ovanstående problematik väl.  
 
De största problemen med användare är situationer där ett affärssystem inte används av dess 
användare. Här visar sig alltså litteraturen om TRA, TPB och TAM komplettera 
spridningsfrågor väl då de kan förklara vad som krävs för att människor skall utföra beteendet 
att använda affärssystemet. När systemet inte används eller upplevs ha låg effektivitet kopplas 
de ursprungliga problemen oftast tillbaka till attityd och/eller upplevd kontroll (se även 
litteraturen; Davis 1986, s. 24; Ajzen 1991, s. 182) Vanliga lösningar blir därför att övertala 
eller visa fördelarna med affärssystemet eller utbilda i hur affärssystemet kan användas 
effektivt. Här förefaller det uppstå en lucka då modellen inte tar hänsyn till affärssystemets 
design. Användarvänligheten kan antingen bero på att affärssystemet helt enkelt är extremt 
icke-användarvänligt, eller att personen i fråga behöver mer kunskap och erfarenhet för att 
kunna använda systemet. Ett icke-användarvänligt affärssystem kan aldrig anses vara 
användarvänligt men med tillräcklig träning bör systemet rimligtvis upplevas som hanterbart 
och generar nytta. Därför kompletterar frågor om affärsystemets användarbarhet dess 
användarvänlighet väl. Även om användarvänligheten aldrig kan anses vara mer än acceptabel 
bör användarbarheten vara god. Skulle båda däremot vara dåliga trots gedigen träning bör 
problemet givetvis hänföras till affärssystemets design. Frågor om användarnöjdhet ger svar 
på de delar som användare upplever som mest problematiska vilket skapar en mer fullständig 
bild över problemet.  
  
Hedman (2009, s. 44-5) förespråkar att företagen framför byte av system skall maximera 
nyttan med nuvarande system genom att öka användning. I modellen kan ökningen ske genom 
att skapa goda förutsättningar i form av lärande och kommunikation. Det är viktigt att var 
medveten om att arbetet med affärssystem är en process, först tre år efter implementeringen 
kan företaget räkna med att uppnå systemets fulla potential. (Estevez 2009, s. 28) Vid en viss 
punkt bör affärssystemet dock rimligtvis bli förlegat och systemet måste bytas ut. Ett av 
företagen vi besökte hade ett gammalt affärssystem som hade uppenbart låg 
användarvänlighet på grund av dålig design. Förutom de uppenbara problemen med att 
människors attityd till systemet blev lidande (och slutade i att man inte alltid använde 
systemet) var ett annat problem att yngre nyanställda hade stora problem, gedigen datorvana 
till trots. Vi tänker därför att när systemet är tillräckligt gammalt bör det vara dags för att 
uppdatera systemet. Om inte bara för att dra nytta av moderna system men även för att 
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underlätta när nästa generation som kommer in i företaget. Slutsatsen blir att de som använder 
modellen som stöd för att utvärdera sitt systemanvändande bör se upp med att härleda alla 
brister i användarvänlighet och användbarhet till behov av att skapa bättre förutsättningar i 
form av exempelvis lärande i de fall systemet implementeras med uppenbara 
användarvänlighetsproblem på grund av bristfällig grunddesign.  
 
Frågor om föreställningar, attityd, norm och upplevd kontroll identifierar vilka faktorer som 
hindrar ett fullständigt och bra systemanvändande. I studien ser vi att dessa frågor har stor 
betydelse för att koppla samman de frågor som mer liknar utvärderingsvariabler med att skapa 
förutsättningar. För att veta vilka stöd som användare behöver för att överkomma problem 
måste man först identifiera vilka faktorer bland attityd, norm och upplevd kontroll som 
problemet uppstår från. Upplevd kontroll är generellt den faktor som är det stora problemet. 
Här handlar det om brist på kunskap och inte i något fall bristande tillgång. Om bristande 
kunskap beror på att små och medelstora företag har mindre resurser (Raymond & 
Uwizeyemungu 2007, s. 487-90) till att utbilda person är svårt att säga men något vi 
misstänker. Vi ser att de som satsat mycket på att använda systemet är de som haft bäst 
resultat med hög upplevd kontroll. Samtidigt ser vi att de företag som har ett system som 
tvingar användare att använda systemet för att utföra sina uppgifter har mindre problem, 
rimligtvis eftersom de praktiserar användandet oftare. Någonstans har dessa företag fört sina 
användare över kunskapströskeln så att användarna känner att de har kontroll över 
användandet. Tid och stöd är därför rimliga förklaringar varför vi inte enbart konstaterar att 
mer resurser behöver satsas. Vi konstaterar att upplevd kontroll är den variabel som företagen 
bör lägga extra fokus på när de undersöker hinder till användandet. Då användarna känner att 
de kontrollerar systemet kan de också börja komma med konstruktiv kritik angående 
systemet. (Musaji, 2005)  
 
Organisationens stöd; miljö, lärande och kommunikation skapar förutsättningar för att 
användare skall behärska sina uppgifter i affärssystemet och leder i slutändan till ett bra 
systemanvändande. Generellt ser vi att de små företagen i studien arbetar mer informellt med 
affärssystemsfrågor. Företaget som satsat mest resurser på systemet är det som har mest 
utvärdering och strukturerat sätt att utvärdera systemet. Även ett av de två medelstora 
företagen visade på bristande utvärdering vilket gör att vi inte se tendenser till att de små 
företagen skulle arbeta mer informellt än de som är mellanstora. Däremot kan vi se att det 
stöd användare får generellt är mer informellt än formellt hos samtliga. Ett informellt sätt att 
arbeta behöver inte vara negativt, en informell struktur kan underlätta informationsflödet 
inom organisationen. (Balakrishan et al. 2006, s. 6) 
 
Frågorna ger en bild över hur företaget har arbetat med att skapa förutsättningar från dess att 
affärssystemet implementerades till dess nuvarande stadie. De flesta företagen hade inte 
genomfört ett flertal av de förslag för att skapa bra förutsättningar som presenterats i 
litteraturen. Vi ser samtidigt att det företag som genomfört flest åtgärder är de som lyckats 
bäst med sitt affärssystemsanvändande. Vi menar att mindre företag har nytta av modellen för 
att se hur de kan skapa ett bättre klimat och utvärderingssätt för att främja användandet av 
affärssystem. Det är nämligen viktigt att betrakta arbetet med affärssystem som en pågående 
process, företaget måste kontinuerligt utvärdera och arbeta aktivt för att förbättra 
förutsättningarna för ett väl fungerande system. (Musaji, 2005) 
 
Vi förde tidigare ett resonemang om att modellen inte kan hjälpa företag att säga hur de ska 
använda affärssystemet i exempelvis affärsprocesser. När det gäller att skapa förutsättningar 
har vi givit förslag på tillvägagångssätt men modellen beskriver inte hur exempelvis träningen 
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ska utföras i detalj eller hur man kan lära sig de olika delarna i affärssystemet som kopplas till 
den enskilda individens arbetsuppgifter. En sådan redogörelse hade behövt vara omfattande 
för att täcka ett eller flera affärssystem och de varierade funktioner som finns. Modellen ger 
därför vägledning men kan inte avgöra exakt hur kommunikation eller kunskapsinhämtning 
bäst sker i företagets fall. När problemområden är identifierade måste företaget på egen hand 
finna den optimala lösningen själva. 
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5. Slutsats 
 
Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Vi inleder med att summera den slutsats som kopplas till 
uppsatsens syfte för att övergå till en slutsats med praktiska implikationer. Vi beskriver 
modellens användbarhet som stöd vid utvärdering av affärssystemsanvändning och summerar 
de praktiska rekommendationer som tidigare lämnats. Därefter sammanfattar vi studiens 
bidrag för att slutligen diskutera förslag till fortsatt forskning. 
 

5.1 Teoretisk slutsats 
 
Studiens syfte har varit att utforma en utvärderingsmodell och därmed sammanställa befintlig 
litteratur. Med modellen ämnade vi undersöka tidigare forsknings applicerbarhet hos mindre 
företag. För att svara mot uppsatsen syfte har vi analyserat modellens applicerbarhet i mindre 
företag med stöd av litteratur kring mindre företags förutsättningar.  

 
Sammantaget finner vi att nyttjandegrad och spridning ger en helhetsbild över företagets 
användning av affärssystem och dessutom bidrar med att identifiera hur företag kan arbeta 
vidare med systemen. Beträffande dess applicerbarhet på mindre företag är bedömningen att 
små och medelstora företag som har enklare affärssystem inte berörs av samtliga frågor. I 
övrigt finns inga hinder av betydelse som pekar på att små och medelstora företag inte skulle 
kunna använda nyttjandegrad och spridningsfrågor för att utvärdera sina egna affärssystem. 
  
Frågor om produktivitet och effektivitet är högst relevanta för mindre företag då de likt stora 
företag kan öka nyttan genom att deras användare kan öka sin effektivitet och produktivitet 
genom god användning av affärssystem. Med stöd av frågor om användarbarhet, 
användarvänlighet och nöjdhet ges en bild över eventuella problemet och företag kan 
identifiera dess ursprung.  
 
Modellen fångar en problematik med att arbetsuppgifter utförs utanför affärssystemet. Genom 
att ta hänsyn till föreställningar, attityd, normer och användares kontroll över 
systemanvändning kan modellen visa var problemet uppstår. Bland de hinder som 
förekommer oftast är upplevd kontroll den största problemkällan. Modellen tar inte hänsyn till 
affärssystemens grunddesign. De som använder modellen för stöd bör vara uppmärksamma på 
att inte förklara låg användarvänlighet som ett tecken på bristande kunskap när systemet är 
uppenbart föråldrat.  
 
När källan till ett problem är identifierat ger modellen vägledning till att skapa förutsättningar 
för att affärssystemsanvändningen skall förbättras. Vi ser sammantaget att företagen i studien 
inte genomfört en väsentlig del av alla förutsättningsskapande metoder som finns i 
litteraturen. Vi menar därför att företagen har nytta av modellen när de försöker komma till 
rätta med användarrelaterade problem.  
 
Vi finner att modellen lämpar sig bäst vid löpande utvärdering eftersom det underlättar 
skapandet av referenspunkter som är nödvändiga för att utvärdera samtliga områden. Vi 
resonerar kring att företag bör ha störst nytta av modellen från implementering till dess att 
affärssystemet börjar bli så pass förlegat att ett byte är nödvändigt.  
 
Sammanfattningsvis vill vi förtydliga att modellen inte visar ett sätt att arbeta med 
affärssystem utan användas för att identifiera brister. När brister är identifierade förklarar 
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modellen varför dessa uppstår och pekar på det område inom vilket man behöver skapa bättre 
förutsättningar för att kunna lösa problemen. Modellen förklarar emellertid inte hur företaget 
bör gå tillväga för att genomföra vissa åtgärder utan ger endast viss vägledning. Istället är det 
upp till företagen själva att finna den optimala lösningen utifrån deras kontext. Eftersom vi 
identifierat problem och brister bland företagen i studien drar vi slutsatsen att modellen kan ge 
företag stöd i utvärderingsprocesser. 
 

5.2 Praktisk slutsats 

 
Vi har eftersträvat att den framtagna utvärderingsmodellen skall ge stöd åt mindre företag vid 
utvärdering av affärssystemsanvändning i postimplementeringsfasen. Vi ämnade applicera 
modellen genom att studera systemanvändning i små och medelstora företag för att identifiera 
och analysera eventuella förbättringsområden. Vi har studerat fyra företag, analyserat deras 
problemområden för att slutligen ge rekommendationer gällande åtgärder.  
  
Vi ser inga övertygande tecken på skillnader i systemanvändning mellan mindre och 
mellanstora företag. De företag som byggt sina system efter sin verksamhet visar upp färre 
problemområden, oavsett organisationens storlek. Vi ser generellt en hög spridning av 
affärssystemen inom organisationerna, däremot innebär detta inte att användningsgraden är 
hög. När användarvänligheten är låg finner användarna lösningar utanför systemet. 
  
Vi föreslår kostnadseffektiva lösningar för att motverka risker med försämrad attityd och 
upplevd kontroll bland de anställda: satsa på att öka förståelse för affärssystemets betydelse 
och uppbyggnad, satsa på att utbilda superanvändare som ett informellt stöd. Utbildning av 
superanvändare tillsammans med uppmuntran från ledare att dela kunskap, har möjlighet att 
öka organisationers kunskapsspridning. 
 
Vi rekommenderar att företagen utarbetar en vision för hur systemet ska användas och för att 
varje individ ska se sin roll och betydelse i ett större sammanhang. Vi spekulerar i att kvalitén 
på de förslag som kan komma från de anställda ökar i och med att de då skulle förstå vad som 
eftersträvas med systemet.  
 
De företag som upplever en negativ trend eller har enstaka problem med att användare inte 
använder systemet, rekommenderas se över möjligheten att finna motiveringstekniker för att 
anställda ska använda systemet. 
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5.3 Studiens bidrag 

 
I förhållande till forskning kring implementering av affärssystem har vi sett en mindre andel 
forskning om postimplementering. Detta trots att forskning konstaterat att det är av stor 
betydelse att fortsätta arbetet med affärssystemsfrågor efter implementering (Nunes & Peng 
2009, s. 588-9). Vi har sett att forskningen kring postimplementering till störst del riktats mot 
större företag. Vi har därför sammanställt tidigare forskning genom att konstruera en modell 
med vilken vi undersökt dess applicerbarhet hos mindre företag. Detta medför att vi kan 
avgöra hur litteraturen förhåller sig till mindre företag.  
  
Studiens teoretiska bidrag är ett bevis på att mindre företag kan använda sig av den litteratur 
som tidigare främst riktats mot större företag. Vi finner att litteraturen såsom den kombineras 
i modellen fångar affärssystemsanvändning väl i mindre företag. Modellen fungerar som ett 
stöd för att identifiera ytterligare kompletteringsområden för utvärdering av 
affärssystemsanvändande vid fortsatt forskning. 
  
Studier har visat att en majoritet av de små- och medelstora företag som implementerat ett 
affärssystem ej utnyttjar det till fullo (Magnusson & Olsson 2005, s. 111). Med modellen 
lämnar vi ett praktiskt bidrag då företag nu har större möjlighet att ta del av forskning kring 
postimplementering. Därmed skapar vi möjlighet för företagen att bättre utnyttja sina 
affärssystem. Modellen erbjuder systemansvariga ett underlag för att genomföra en mer 
systematisk utvärdering av företags affärssystemsanvändande, något som saknas i merparter 
av de fall vi undersökt.  
  
De enskilda bidragen till företagen som studerats summeras med hjälp av de tabeller som 
återfinns i avsnitt 4.9.1. Rekommendationer har skickats till företagen i studien. Slutligen 
presenteras modellen (se appendix 2) som ett hjälpmedel vid utvärdering av 
affärssystemsanvändning i företag.  
 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

 
Även om vi upplever att den modell som vi sammanställt ger en bra bild av 
affärssystemsanvändandet finns det rimligtvis ytterligare variabler som modellen kan utökas 
med för att ge en ännu bättre bild av affärssystemsanvändningen. I framtida forskning skulle 
det vara fördelaktigt att använda modellen i mer omfattande studier för att verifiera och 
identifiera förbättringsområden med avseende på modellens utformning.  
 
Det skulle vara intressant att undersöka det branschperspektiv som vi snuddat vid under 
analysen. Att på ett tydligare vis klargöra om det finns skillnader mellan olika typer av 
branscher och hur affärssystemsanvändandet i sådana fall varierar mellan dem. Genom att 
identifiera eventuella skillnader mellan olika branscher kan modellen möjligen bransch- 
anpassas.  
 
Ytterligare studier skulle kunna visa om det existerar skillnader mellan hur ett optimalt 
systemanvändande ser ut inom olika branscher. Intuitionen säger oss exempelvis att ett 
internetföretag förmodligen är i större behov av ett välintegrerat affärssystem med många 
användare än en matbutik. Därför är det, med tanke på företagstyp, kanske inte alltid är 
nödvändigt att eftersträva att använda alla de funktionaliteter som systemet erbjuder. Möjligen 
klarar sig en skobutik väl med att endast använda sig ett affärssystems ekonomi och 



96 

 

lagermoduler. Man kan också tänka sig att inom denna typ av företag inte bör tvinga alla 
potentiella användare att använda systemet, kanske det är effektivare om en eller flera särskilt 
ansvariga sköter det. Det är inte rimligt att kräva att alla potentiella användare på företaget ska 
använda systemet om detta inte gynnar dem. Genom ytterligare forskning kan man identifiera 
denna typ av insikter kring branschskillnader som man måste ta hänsyn till då man med hjälp 
av modellen utvärderar systemanvändningen.  
 
Då man studerar ett specifikt företag kan det vara gynnsamt att titta på till vilken grad ett 
affärssystem vanligen är integrerat i affärsprocesser inom branschen. Om den vanliga 
integreringsgraden är 30 procent så är det möjligen naivt att kräva att det företag man studerar 
ska ha en integrering på 100 procent.   
 
En annan aspekt är att vår modell fungerar som en ren utvärderingsmodell skulle det vara 
möjligt att koppla den till mer specifik kunskap kring hur dessa problem kan lösas. Detta har 
diskuterats i samband med analys. 
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Appendix 1 – Intervjumall 
 
Inledande frågor 
 
Intervjun inleds med att vi informerar respondenten om vårt upplägg och att personen 
samt organisationen är anonym i vårt arbete. Vi försäkrar oss om att intervjupersonen 
går med på att intervjun spelas in. Därefter ställs ett antal inledande frågor innan den 
huvudsakliga intervjun börjar.  
 
Hur länge har du jobbat inom företaget?  
Vad jobbar du med i företaget? vilken roll? 
Hur länge har du arbetat med de arbetsuppgifter du har för närvarande? 
Hur länge har ni använt affärssystem inom företaget? 
Jobbade du här innan affärssystemet infördes?   
Hur länge har du använt affärssystemet? 
Hur använder du affärssystemet (i vilka sammanhang)? 
 
 
Utvärdering 

Affärssystemutnyttjande  (endast frågor till den IT-ansvarige) 
 
Totala IS – Vilka informationssystem finns inom organisationen? Hur har 
informationssystemen integrerats med affärssystemet? Hur stor del av 
informationssystemen ingår i affärssystemet? [identifiera affärssystemets omfång i 
förhållande till samtliga informationssystem]  
  
Funktionalitet – Vilka funktioner har affärssystemet? Hur används dessa? i vilken 
utsträckning? [identifiera i vilken utsträckning affärssystemets funktionalitet används] 
 
Master-data – Hur lagras information om exempelvis varor, leverantörer och kunder i 
affärssystemet? Hur är denna information utformad? hur används den? i vilken 
utsträckning? [identifiera i vilken utsträckning använder företaget affärssystemets 
master-data i verksamheten] 
 
Integration – Hur har affärssystemet integrerats internt (eventuella dotterbolag, 
verksamhet på annan ort) och med externa parter (kunder, leverantörer)? I vilken 
utsträckning har integrationen skett? [identifiera i vilken utsträckning affärssystemet är 
integrerat i interna och externa affärsprocesser] 
 

Internspridning   (endast frågor till den IT-ansvarige) 

 
Potentiella användare – Hur många potentiella systemanvändare finns inom 
organisationen? Hur många nyttjar affärssystemet? [identifiera förhållandet mellan 
potentiella användare och faktiska användare] 
 
Användare i affärsprocesser – Hur använder systemanvändarna affärssystemet vid 
operativa processer (leverans till kunder, inköp från leverantörer)? vid stödjande 
affärsprocesser (t.ex. redovisning, rekrytering, teknisk support)? I vilken utsträckning 
sker användning av affärssystemet i affärsprocesserna? [identifiera hur stor del av 
antalet användare som använder affärssystemet i affärsprocesser] 
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Användares olika positioner – Hur utspritt är användande av affärssystemet i 
organisationen? Vilka avdelningar använder eller använder inte affärssystemet? Vilka 
arbetsuppgifter har de personer som använder respektive inte använder affärssystemet? 
[identifiera hur användare inom organisationens avdelningar och hierarki skiljer sig] 
 
Individuell inverkan   
 
Individers produktivitet – Hur upplever du att din produktivitet (färre/fler arbetsuppgifter 
utförda) påverkas vid användning av affärssystem? [identifiera hur affärssystemet 
påverkat individers produktivitet] 

 
Individers effektivitet – Hur upplever du din effektivitet (tidseffektiv eller ineffektiv) 
påverkas vid användning av affärssystem? [identifiera hur affärssystemet påverkat 
individers effektivitet] 
 
Kvalitet, effektivitet och exakthet i samband med beslut – Hur upplever du att din 
användning av affärssystem påverkar de beslut du tar i samband med arbetsuppgifter? 
[identifiera hur användningen påverkar beslutsfattande, gärna i termer av kvalitet, 
effektivitet och exakthet] 
 
Användarnöjdhet    
  
Nöjdhet med användning upplever du att det är att använda systemet (i termer av 
nöjdhet, missnöjdhet)? [identifiera användares nöjdhet med att arbeta med systemet] 
 
Generell nöjdhet med systemet – Hur upplever du systemet (i termer av nöjdhet, 
missnöjdhet? [identifiera användares nöjdhet med systemet i ett större perspektiv] 
 
Förklaringar 

Föreställningar – Hur skulle du beskriva användning av affärssystem? själva 
affärssystemet? [identifiera de egenskaper intervjupersonen föreställer sig att 
affärssystemet har] 
 
Attityd – Hur skulle du beskriva din inställning till att använda affärssystem? [identifiera 
personens attityd gentemot användning av affärssystem] 
 
Kontroll – Om vi pratar om att ha tid, kunskap och tillgång till att använda 
affärssystemet; hur skulle du beskriva din möjlighet att använda affärssystem? 
[identifiera i den utsträckning personen upplever att den har kontroll över att använda 
affärssystemet] 
 
Normer – Vad tror du att andra på företaget anser om användande av affärssystemet? 
Hur tar du ställning till dessa åsikter? [identifiera de normer intervjupersonen upplever, 
vilka som influerar personen mest, samt hur dessa influerar personen] 
 
Upplevd användarvänlighet – Om vi pratar om affärssystemets användarvänlighet: Hur 
upplever du att det är att jobba med affärssystemet? [identifiera hur personen upplever 
att systemet är i termer av användarvänlighet] 
 
Upplevd användbarhet – Om vi bortser från hur du och andra på företaget använder 
affärssystemet idag; På vilket sätt tror du att användande av affärssystem kan påverka 
din arbetssituation? och andras? [identifiera vad personen tror att användande av 
affärssystemet potentiellt kan leda till, samt vad personen tror att systemet kan leda till 
för dennes egen del] 
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Förutsättningar 

Kommunikation 
 
Generell kommunikation – Hur skulle du beskriva kommunikationen kring 
affärssystemsfrågor inom organisationen? [identifiera individens generella bild av 
kommunikationen inom organisationen] 

Praktisk kommunikation – Hur sker kommunikationen mellan företagsledningen och er 
användare angående affärssystem? Anser du att denna typ av kommunikation fungerar 
väl? Finns det en kommunikationsplan? [identifiera hur den praktiska kommunikationen 
mellan användare och överordnade sker samt individens åsikter kring detta] 

Återkoppling – Upplever du att dina överordnade lyssnar på dina synpunkter kring 
affärssystemsanvändningen? [identifiera individens uppfattning kring återkopplingen 
mellan användare och överordnade] 
  
Återkoppling – Hålls det möten där ni får komma med synpunkter på aspekter av 
affärssystemsanvändandet som bör förbättras? När, var, hur sker sådana möten? Känner 
du att dessa möten är givande? (periodiska möten) [identifiera om det finns en 
uppföljningsstrategi som består av periodiska möten] 

 
Gemensam vision – Känner du att företagsledningen har kommunicerat en tydlig bild av 
hur de anser att affärssystemsanvändningen gynnar företaget?  Om så är fallet, delar du 
deras uppfattning? [identifiera om det finns en gemensam vision angående 
affärssystemet inom organisationen] 
 
 
Lärande 
 
Träning – Hur skulle du beskriva den träning du fått angående 
affärssystemsanvändandet?  [identifiera hur individens bild av den träning denne 
mottagit ser ut] 
 
Träning – Vilken slags träning har du fått? [identifiera de typer av träning som individen 
deltagit i] 
 
Träning – Tycker du att du har mottagit tillräcklig träning angående affärssystems 
användning? [identifiera individens åsikt angående träningens omfattning] 
  
Träning – Finns det någon typ av träning som du anser saknats angående systemet? 
[identifiera om individen anser att någon specifik typ av träning har saknats] 
 
Förståelse – Hur skulle du beskriva din förståelse för hur affärssystemet är uppbyggt? 
[identifiera individens förståelse för affärssystemets uppbyggnad] 
 
Utvärdering – På vilket sätt utvärderas ert systemanvändande? Vad anser du om denna 
typ av utvärderingsmetod? [identifiera hur utvärderingen av affärssystemsanvändandet 
sker och hur individen ser på detta] 
 
Motivation – Känner du att ditt arbete med affärssystem uppskattas? [identifiera 
individens åsikt angående organisationens värdering av affärssystemsanvändande] 
 
Motivation – Hur belönar företaget ett bra användande, upplever du denna typ av 
belöning som motiverande? [identifiera om individen motiveras av organisationens 
belöningssystem] 
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Knowledge management – Hur skulle du beskriva ditt och dina kollegors kunskapsutbyte 
angående affärssystem? Upplever du att företagsledningen uppmuntrar kunskapsutbyte?  
[identifiera individens uppfattning kring kunskapsutbyte och om detta premieras inom 
organisationen] 
 
Vidareutbildning – Ger företaget dig möjlighet att deltaga i vidareutbildning? Känner du 
att det finns ett behov av vidareutbildning? [identifiera om organisationen kontinuerligt 
arbetar med kompetensutveckling samt om individen anser att detta behövs] 
 
Organisationsstöd  
 
Formellt stöd – Hur skulle du beskriva det stöd du får av din omgivning i ditt arbete med 
affärssystem? [identifiera om individen upplever att organisationen stödjer denne i 
hans/hennes dagliga användande av affärssystemet ] 
 
Formellt stöd – Känner du att du får det stöd som behövs då det uppstår problem i 
affärssystemsanvändandet? (av kollegor, av överordnade) [identifiera om individen 
upplever att denne får det stöd som krävs då problem uppstår] 
 
Informellt stöd – På vilka sätt stödjer du och dina kollegor varandra i ert 
affärssystemsanvändande?  [identifiera om individen upplever att denne får stöd av sina 
kollegor]  
 

 
Avslutning 

 
Vi har diskuterat frågor om affärssystem och användning av affärssystem. Har du något 
mer att tillägga om just affärssystem och användning?  
 
Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 
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Appendix 2 – Modell 
 
Summering av problemområden och förslag på åtgärder från genomförd studie: 

� Utvärdering av affärssystem är en process. Eftersträva kontinuerlig förbättring genom att ge anställda såväl informellt som formellt stöd. 
Utformningen av en lärande organisation skapar förutsättningar för tillfredsställande användning av affärssystem.  
 

� Vi ser sammantaget att företagen i studien inte arbetat med en större del av alla förutsättningsskapande metoder som finns i litteraturen. Vi menar 
därför att företagen har nytta av modellen när de försöker komma till rätta med användarrelaterade problem.  
 

� Företagen i studien utvärderar vanligen affärssystemen utan bestämd struktur. Vi erbjuder systemansvariga en modell för att genomföra en mer 
systematisk utvärdering av företags affärssystemsanvändande.  
 

� Utbilda superanvändare som en kostnadseffektiv lösning på kunskapsproblem och hjälpmedel för att sprida kunskap inom organisationen. Dessa kan 
vara de som har en positiv inställning och god attityd gentemot systemanvändning, eller de som har en position i vilken det är extra gynnsamt att ha 
kunskaper och möjlighet att sprida dessa. 
 

� Bland de hinder som förekommer oftast är upplevd kontroll den största problemkällan. För att komma till rätta med dessa problem krävs träning och 
utbildning. 
 

� Företagesledningen rekommenderas uppmuntra kunskapsutbyte. Även om de anställda uppges hjälpa varandra skapar en uppmuntran 
förutsättningar till ökande kunskapsspridning. 
 

� Förmedla en vision och satsa på att skapa förståelse för affärssystemets uppbyggnad och syfte. Förståelse bidrar till att inse användbarheten med 
affärssystemet även om användarvänligheten är låg.  
 

� Utveckla en vision och tydliga ansvarsområden, exempelvis: vem bestämmer utformning av master-data? En ökad förståelse över affärssystemets 
sammanhängande delar tillsammans med ett mål med affärssystem genererar relevanta idéer bland användare. Detta i kombination med 
strukturerade möten och löpande utvärdering skapar förutsättningar för förbättring.  
 

� Vi föreslår att se över möjligheten att motivera till systemanvändande för att vända negativa trender och rätta till problem med användare som i 
vissa fall inte använder systemet. All information bär samlas i affärssystemet (leverantörer, kunder, artiklar) för att undvik dubbelarbete. Vi ser 
möjligheter såsom uppmuntran, beröm och användartävlingar som komplement och substitut till traditionella belöningssystem. 
 

� Företagsledningen bör engagera sig i systemanvändningsfrågor för att såväl anställda som systemansvariga skall få tillfredsställande stöd och kunna 
arbeta effektivt med affärssystemfrågor. Vi ser generellt att de informella kanalerna fungerar bra och de anställda uppger att deras synpunkter blir 
uppmärksammade. Vi spekulerar i att mer återkoppling krävs för att användarna ska se förbättring och inte bli missnöjda även om deras informella 
återkoppling är god.  
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Utvärderingsmodell 
 

 
 

Illustrationen för ovanstående process summerar modellens generella uppbyggnad.  
Utvärdering syftar till att identifiera problemområden, varefter dessa förklaras och nya förutsättningar kan skapas. 

 
 

Modellen fokuserar på affärssystemets nyttjandegrad och systemets användare. Fokus ligger på att maximera nyttan med nuvarande 
system genom att öka och förbättra användningen. För en mer fullständig överblick över modellens alla delar, se sista sidan i 
dokumentet. 
 
Modellen är uppdelad i tre delar: (1) utvärderingsvariabler som används för att undersöka hur väl ett affärssystem används av dess 
användare, (2) förklaringar till vad som föranleder användande av affärssystem, samt (3) förutsättningar som dels möjliggör att systemet 
blir använt, dels skapar ett välanvänt affärssystem.  
 
Applicerbarhet 
Vi finner att modellen lämpar sig bäst vid löpande utvärdering eftersom det underlättar skapandet av referenspunkter som är nödvändiga 
för att utvärdera samtliga områden. Vi resonerar kring att företag bör ha störst nytta av modellen från implementering till dess att 
affärssystemet börjar bli så pass förlegat att ett byte är nödvändigt.  
 
Modellens ger en helhetsbild över företagets användning av affärssystem och bidrar med att identifiera hur företag kan arbeta vidare med 
systemen. Modellen fångar en vanlig problematik med att arbetsuppgifter utförs utanför affärssystemet. Genom att ta hänsyn till 
föreställningar, attityd, normer och användares kontroll över systemanvändning kan modellen visa var problemet uppstår. När källan till 
ett problem är identifierat ger modellen vägledning till att skapa förutsättningar för att affärssystemsanvändningen skall förbättras. Vi ser 
sammantaget att företagen i studien inte genomfört en väsentlig del av alla förutsättningsskapande metoder som tagits fram av forskare. 
Vi menar därför att företagen har nytta av modellen när de försöker komma till rätta med användarrelaterade problem.  
 
Begränsning 
Modellen tar inte hänsyn till affärssystemens grunddesign. De som använder modellen för stöd bör vara uppmärksamma på att inte 
förklara låg användarvänlighet som ett tecken på bristande kunskap när systemet är uppenbart föråldrat.  
 
Vi vill förtydliga att modellen inte visar ett sätt att arbeta med affärssystem utan används för att identifiera brister. När brister är 
identifierade förklarar modellen varför dessa uppstår och pekar på det område inom vilket man behöver skapa bättre förutsättningar för 
att kunna lösa problemen. Modellen förklarar emellertid inte hur företaget bör gå tillväga för att genomföra vissa åtgärder utan ger endast 
vägledning. Istället är det upp till företagen själva att finna den optimala lösningen utifrån sina egna förutsättningar.  

1. Utvärdera 2. Förklara 3. Skapa förutsättningar
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1. Utvärdering: Nettofördelar 
 
I detta avsnitt presenterar vi inledningsvis ett antal utvärderingsvariabler som används för att uppskatta hur stor del av affärssystemet 
som företaget faktiskt använder. Fokus ligger på att maximera nyttan med nuvarande systemet vilket bidrar till en rad fördelar som 
företaget tidigare kan ha gått miste om. Dessa fördelar illustreras i figuren nedan. 
 

 

 
 
Kortfattat innebär affärssystemutnyttjande att man undersöker hur stor del av affärssystemets alla funktionaliteter systemets användare 
nyttjar. Intern spridning fokuserar på antalet faktiska användare inom ett företag i förhållande till potentiella användare. 
 
I den andra delen av utvärderingskapitlet presenterar vi ett antal punkter som kan visa hur företagets systemanvändare upplever att 
systemet fungerar i dagsläget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affärssystemsutnyttjande

Affärssystemets spridning

IT-infrastruktur (standardisering, flexibilitet)

Ledning (beslutskvalité, planering, maximera nytta av resurser)

Verksamhet (kostnader, intäkter, lönsamhet, produktivitet, effektivitet)

Strategisk (konkurrensfördelar)

Organisatorisk (lärande, miljö,  kultur)
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1. Utvärdering: Affärssystemets utnyttjande och spridning 
 

 

 
 
Affärssystemsutnyttjande utgör affärssystemets fyra nyckelegenskaper och berör  
 
(a) Den grad av företags totala antal informationssystem som är integerarade i affärssystemet.  Eftersom hela verksamheten samverkar 
bör således även alla informationssystem samverka. 
 
(b) Integrering av interna och externa affärsprocesser i affärssystemet. Kravet på ett integrerat system har sitt ursprung i företagets 
omgivning genom leverantörer, kunder och myndigheter. Integrerade system skapar förutsättningar för att företag skall ha möjlighet att 
styra verksamheten. 
 
(c) Den utsträckning affärssystemets funktioner används. Övergripande funktionaliteter kan delas in i tre huvudområden. Första området 
är ekonomi som berör intern och extern redovisning. Ett andra område behandlar försäljning, order, produktion, leverans och inköp. 
Tredje området berör personaladministration. 
 

(d) Den grad företaget använder master-data. Ett affärssystems förmåga att lagra information om affärsobjekt som exempelvis varor, 
leverantörer och kunder är dess enskilt viktigaste roll och är grundläggande för verksamheters interna och externa kommunikation. 
 
Affärssystemsunyttjande visar hur långt företaget kommit med att maximera användningen av nuvarande systemen men visar samtidigt 
på möjligheter till att inkludera nya områden i affärssystemet, exempelvis integration med interna och externa parter. 
 
 
 
 

Affärssystemsutnyttjande

(a) Totala IS

(b) Integration

(c) Funktionalitet

(d) Master-data
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1. Utvärdering: Affärssystemets spridning 
 

 
 

 
Affärssystemets spridning berör  

 
(a) Graden av potentiella användare som faktiskt använder systemet.  
 
(b) Användare i stödjande och operativa affärsprocesser. Med operativa processer avses generellt leveranser till kunder. Stödjande 
affärsprocesser berör sådant som redovisning, rekrytering och teknisk support. 
 
(c) Användare på olika avdelningar inom organisationen. För att ledningen skall ha möjlighet att fatta välgrundade beslut krävs att alla 
avdelningar och nivåer i företags organisation bidrar med information och att ledningen själva tar hänsyn till denna information 
 
Förutsättningen att ett affärssystem skapar värde för företaget grundas i dess användare. Användare av affärssystemet är de som fyller 
systemet med information. Företag med låg spridning visar sig ha lägre nytta av systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affärssystemets spridning

(a) Potentiella användare

(b) Användare i affärsprocesser

(c) Användares olika positioner
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1. Utvärdering: Användares nytta 
 

 
 

 
Individuell inverkan avser den nytta användares anser sig ha av systemet och berör 
 
(a) Den produktivitet användare upplever att de har när de arbetar med systemet. Färre eller fler uppgifter utförda? Har vi minskat 
antalet uppgifter som behöver göras eller tvingas anställda göra fler uppgifter med samma personalstyrka? 
 
(b) Den effektivitet användare upplever att de har när de arbetar med systemet. Utför vi uppgifter tidseffektivare eller tvärtom? 
 
(c) Den effekt affärssystemsanvändning haft på kvalité, exakthet och effektivitet i samband med beslutsfattande. 
 
Referensram är av betydelse för ovanstående variabler och för att uppskatta förbättringar behövs en kontinuerlig utvärdering. Användare 
vill gärna jämföra med en värld utan affärssystemet. Försök istället adressera specifika uppgifter och vilka problem som finns kopplade till 
produktivitet och effektivitet. 
 

  
 
Användarnöjdhet berör 
 
(d) Användares nöjdhet med att använda affärssystemet. Koppla nöjdhet till specifika arbetsuppgifter för att identifiera tydliga 
förbättringsområden. 
 
(e) Generella nöjdhet med systemet. En god förståelse, samt ett väluppbyggt affärssystemet, leder till att användare förstår och 
uppskattar affärssystemet. 
 
Forskare har visat styrkan med att studera individers arbete för att uppskatta den nytta affärssystemet genererar.  

Individuell inverkan

(a) Produktivitet

(b) Effektivitet

(c) Beslut

Användarnöjdhet
(d) Nöjdhet med användning

(e) Generell nöjdhet med systemet
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2. Förklaringar: Attityd, normer och kontroll 
 

 

 

 
För att förklara vad som leder till att användare använder systemet och att systemet blir välanvänt, tillämpas beteendeteorier.  Attityd, 
normer och kontroll är vad som motiverar användare att använda affärssystem. 
 
(a) Föreställningar berör individens uppfattning om sig själv, sin omgivning och representerar den information en individ har om 
affärssystemets egenskaper. Föreställningar, dvs. personens tankar om affärssystemet och användning influerar dennes attityd, upplevd 
norm och kontroll. 
 
(b) Med attityd avses en persons inställning gentemot affärssystemet. Attityd är en inlärd benägenhet att reagera på ett konsekvent 
positivt eller negativt sätt mot affärssystem och användning. 
 
(c) Normer definieras som socialt accepterade regler, vad som är rätt och riktigt. Normer behöver inte nödvändigtvis stämma överens 
med verkligheten utan fokuserar på det individen uppfattat från omgivningen. Endast de personer individen uppfattar som betydande 
influerar normer. 
 
(d) Personer som upplever att de har de färdigheter och resurser som krävs för att utföra en handling är benägna att utveckla en stark 
upplevd kontroll. På samma sätt kommer de som inte tror att de kommer att lyckas utveckla en svagare upplevd kontroll. 
 
Individens attityd, de normer denne uppfattar samt den upplevda kontroll personen har över användning leder till en svagare eller 
starkare intention att använda affärssystemet. Förändring av föreställningar sker genom övertalning eller att bli exponerad för ny 
information, exempelvis genom att visa i praktik eller att föra fram starka argument. Ifall målet är att genomföra en förändring hos en 
individ är det viktigt att försöket inriktas mot en eller flera givna föreställningar, exempelvis en tydlig föreställning om en viss funktion.  
 
Beteendeteorierna ovan har starkt empiriskt stöd i tidigare forskning. 
 

 

(a) Föreställningar

(b) Attityd

(c) Normer

(d) Kontroll

Användning
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2. Förklaringar: Teknologiacceptans  
 

 
  

 
Enligt modellen är användares attityd av stor betydelse för hur användaren kommer att använda systemet. En potentiell användares 
attityd gentemot systemet beskrivs som en funktion av den upplevda användarvänligheten och den upplevda användbarheten. 
  
(a) Användbarhet definieras som ”till den grad en person tror att dennes användning av det specifika systemet förbättrar 
arbetsprestationen”. 
 
(b) Användarvänlighet definieras som ”till den grad en person tror att dennes användning av det specifika systemet inte kräver 
ansträngning”. 
 
En god arbetsprestation kan leda till belöningar såsom uppmuntran, beröm, bättre förhandlingsläge vid lönediskussioner och befordringar.  
 
Ifall användare upplever att systemet är användbart och även tror att användandet leder till ökad arbetsprestation finns motiv till att 
använda systemet. En person förväntas därför använda ett system i den utsträckning personen upplever att systemet kommer leda till 
förbättrad arbetsprestation.  
 
Även om en person upplever att systemet är användbart kan personen samtidigt uppleva att systemet är svårt att använda, vilket 
influerar användares attityd gentemot systemet negativt. Användare hindras därmed från att använda systemet på ett lämpligt sätt. På 
motsvarande vis kommer ett system som upplevs som användarvänligt göra det möjligt för användare att uppleva systemet som 
användbart, i andra ord kommer upplevd användarvänlighet påverka upplevd användbarhet. 
 
Forskning har identifierat attityd som den mest centrala faktorn för att förklara användning. 
 
 

 

 

 
 

(a) Användbarhet

(b) Användarvänlighet

Attityd Användning
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3. Förutsättningar – Organisationsstöd 
 

 

 

 
Med organisationsstöd avses de resurser individer har att tillgå i en organisation och har sitt ursprung hos medarbetare, ledare och övrigt 
stöd som kan härledas tillbaka till den närvarande organisationen.  
 
Ett fullgott stöd stärker individers föreställningar om deras möjligheter att hantera stress i arbetet, samt leder till förbättrad 
arbetsprestation. I en affärssystemkontext leder organisationsstöd till att individer upplever större tillfredsställelse och förbättrad 
arbetsprestation genom användandet av systemet. I de fall individer upplever ett fullgott stöd kommer även stress att minska i samband 
med användning av systemet.  
 
Organisationsstöd kan delas in i formellt och informellt stöd. Formellt stöd utgörs av informativ och instrumentellt stöd för att direkt 
hjälpa individer i deras arbete. Informativt stöd handlar om att ge stöd vid problem och krav på förbättring. Instrumentellt stöd involverar 
assistans i individers arbetare. Båda formerna av formellt stöd ges i form av träning och utbildning i ett system. 
 
Informellt stöd ses som ett komplement till formellt stöd och utgörs av det stöd som är möjligt att motta från medarbetare och 
handledare. Denna typ av stöd kan förbättras genom ökad kommunikation mellan medarbetare, samt anordna en gynnsammare 
arbetsmiljö där kunskapsutväxling sker mellan medarbetare och handledare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träning och utbildning

Arbetsmiljö

Kommunikation



14 

 

3. Förutsättningar – Lärande och kommunikation 

I detta avsnitt ger vi kortfattade och lättförståeliga förslag på förutsättningar som skapar grund för god användning. 
 

 
� Träning - Otillräcklig kunskap bland användarna är en starkt bidragande orsak till att vissa affärssystemsprojekt misslyckas. För att 

motverka missnöje är det viktigt att användarna upplever att de har mottagit tillräcklig träning och därmed behärskar affärssystemet.  
 
 

� Förståelse – Det är viktigt att användarna har förståelse för hur systemet är uppbyggt och hur deras systemanvändande påverkar 
helheten. Om användarna endast har förståelse för hur man rent praktiskt matar in data i systemet men saknar den större bilden av 
varför systemet används så kan det uppstå missnöje inom organisationen.   
 
 

� Utvärdering – Att kontinuerligt utvärdera affärssystemsanvändningen är mycket viktigt. Arbetet med affärssystemsfrågor bör 
betraktas som en process. Användarnas kunskap måste kontinuerligt följas upp så att deras kompetens motsvarar de föränderliga 
behov som organisationens affärssystemsanvändande ställer på dem. 
 
 

� Motivation – Systemanvändarna är mer benägna att bruka systemet på ett gott vis om de känner sig motiverade. Ett sätt att motivera 
användarna kan vara att införa ett belöningssystem. 
 
 

� Knowledge management – företagets ledning bör ta kontroll över kunskapsspridningen inom organisationen. Kunskapsspridning 
mellan kollegor och organisationens olika hierarkiska skikt måste uppmuntras. Ett effektivt kunskapsnätverk gör det nämligen möjligt 
för användarna att kontinuerligt uppdatera sin kunskap kring systemet. 
 
 

� Vidareutbildning – För att uppnå en lyckad kunskapsbas bland användarna är det viktigt att inte betrakta affärssysteminlärningen som 
ett projekt utan snarare som en process. Användarnas kunskap måste kontinuerligt följas upp. Om det finns ett behov till 
vidareutbildning bland användarna bör företaget ge möjlighet till sådan. 
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� Formellt stöd – Organisationen måste ge användarna tillräckligt stöd i deras systemanvändande. Då det uppstår problem måste 

kollegor och överordnade engagera sig. En viktig typ av formellt stöd är att användarna ges träning gällande systemet. 
 
 

� Informellt stöd – Kollegor bör kontinuerligt hjälpa varandra i sitt systemanvändande. Detta kan underlättas av ökad kommunikation 
mellan medarbetare, samt skapandet av en miljö där kunskapsutbyte sker. 
 
 

� Generell kommunikation - Det är viktigt att företaget fokuserar på att etablera en välfungerande kommunikation kring 
affärssystemsfrågor. Ett affärssystems framgång är ytterst beroende av en fungerande kommunikation.  
 
 

� Praktisk kommunikation - Kommunikation måste ske mellan alla organisationens hierarkiska skikt. Särskilt viktigt är det att 
företagsledningen är involverad. För att underlätta kommunikationen bör företaget upprätta en kommunikationsplan, som stipulerar 
hur kommunikation kring affärssystemfrågor bör ske.  

 
 

� Återkoppling - Det är viktigt att den kommunikation som förekommer inte är av envägstyp. Användarna måste få komma med 
synpunkter som företagsledningen tar ställning till. Ett sätt att underlätta kommunikationen är att hålla regelbundna möten där 
affärssystem diskuteras.  
 
 

� Gemensam vision - För att få alla användare av systemet att jobba åt samma håll är det fördelaktigt att företagsledningen 
kommunicerar en bild av hur de anser att affärssystemsanvändningen gynnar företaget. Affärssystemsanvändningen kommer att 
påverka användarnas organisatoriska identiteter och de anställda kommer att vilja veta vilken deras roll inom organisationen är. 
Organisationen bör kämpa för att utveckla en gemensam vision gällande affärssystemsanvändandet, alla måste jobba åt samma håll.   
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Fullständig översikt över modell och alla samband 
 
 
 

 
 

 

 
 


