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Abstract 
ERP-systems are becoming more and more popular among businesses, and it means that the 

company buys an information system in a packaged system solution. Some ERP-systems is well 

suited for each business, while some are not, which require modifications of the system. One 

way to achieve good alignment of the system is to use user involvement during the development 

process. By adapting a system along the user requests, their acceptance towards the system 

tends to become higher. Therefore, will this study focus on trying to understand if user 

involvement affects their acceptance of an ERP-system change and how. To investigate 

this, a case study of a qualitative approach was conducted on the company Ellos. The study 

was completed with help from previous research in the areas of user involvement and user 

acceptance that created a base for examining of how the actual work is done in an organization. 

The authors wanted to create a deeper understanding of the concepts and therefore completed 

interviews at Ellos that is in the implementation phase of an ERP-system. Because Ellos 

implements several systems, is the study limited to their logistic department. The result of the 

study showed that a higher degree of user involvement contributed to higher user acceptance. 
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II  

Sammanfattning 
Standardsystem är något som har blivit allt mer populärt bland verksamheter, vilket innebär att 

företag väljer att köpa en paketerad systemlösning i form av informationssystem. Vissa 

standardsystem är väl anpassade för respektive verksamhet, medan vissa inte är det, vilket 

kräver modifikationer av systemet. Ett sätt för att uppnå god anpassning av systemet är att 

använda sig av användarinvolvering under utvecklingsprocessen. Genom att anpassa ett system 

utefter användarnas önskemål tenderar deras acceptans på systemet att bli högre. Därför 

kommer denna studie inrikta sig på att försöka förstå om användares involvering påverkar deras 

acceptans av ett standardsystem vid ett standardsystembyte och hur. För att kunna undersöka 

detta har en fallstudie av kvalitativ art genomförts på företaget Ellos. Studien har genomförts 

med hjälp av tidigare forskning inom användarinvolvering och användaracceptans som skapat 

en grund för att undersöka hur det har applicerats i en verksamhet. Författarna ville skapa 

sig en djupare förståelse kring begreppen och genomförde därför intervjuer på Ellos som 

är i implementeringsfasen av sitt standardsystembyte. Eftersom Ellos implementerar flera 

system är studien avgränsad till deras logistikavdelning. Resultatet av studien visade att en 

högre grad användarinvolvering bidrog till högre acceptans hos användarna.  
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1  Inledning 
I detta inledande kapitel kommer studiens bakgrund till val av område att presenteras 

tillsammans med dem problem som finns inom ämnet. Problemet har legat till grund för den 

forskningsfråga som har skapats och som utgör studiens kärna. För att kunna besvara 

forskningsfrågan i kommande kapitel har studiens syfte klargjorts samt avgränsats för att ge 

läsaren en klar bild över vad studien skall ta upp. 
 

1.1 Bakgrund 

Just nu sker en intressant historisk era som berör informationsteknologin (IT). IT-applikationer 

har expanderat från traditionella processer som informations- och kommunikationshantering till 

fantasiapplikationer och underhållningshantering. Dagens moderna IT gör det möjligt för 

användarna att organisera sina liv och arbetssätt. Vem som helst kan använda de olika 

applikationerna och produkterna vilket gör det svårt för utvecklare att veta vilka användarna är. 

Det är därför viktigt att förstå användarna och för att göra det behöver användarna involveras i 

designprocessen (Iivari, Isomäki, & Pekkola 2009). 

 

Utan effektiv användarinvolvering i planerings- och designprocesserna kommer problem att 

byggas upp och visa sig i framtiden. När problem uppstår efter implementeringen kommer de 

sannolikt att vara mer allvarligare och svårbemästrade än om de uppstått tidigare i utvecklingen. 

Systemförändringar kommer därmed bli dyrare allt eftersom designprocessen fortskrider 

(Damodaran, 1996). 

 

Konceptet för att involvera användare i designprocessen kallas för användarcentrerad 

systemdesign, eng. user-centered system design (UCSD). Det finns ingen riktig bestämd 

definition av detta koncept. Däremot är UCSD en process som fokuserar på användbarhet 

genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom systemets livscykel. Det finns en stor 

variation i hur den tillämpas, vilket kan leda till låg kvalité och låg användbarhet i systemet om 

den inte används på rätt sätt. Dessutom finns det en risk att utvecklarna misstyder effektiviteten 

av UCSD som leder till att användarna inom involveras. Målet med användarcentrerad design 

är att utveckla användbara system. System skall ge nytta och de skall vara användbara, d.v.s. 

innehålla funktioner som användarna behöver i sitt dagliga arbete. Dessutom skall systemen 

vara lätta att använda och användarvänliga (Gould & Clayton, 1985). Användardeltagande är 

en framgångsfaktor för att designa användbarhet men användarna bör vara involverade på en 

temporär bas för att de inte skall övergå till experter, utan de måste vara representanter ur en 

användarsyn (Gulliksen, Göransson, Boivie, Blomqvist, Persson & Cajander, 2003). 

 

Gould & Clayton (1985) har tre principer som de rekommenderar vid användarcentrerad design. 

Den första är tidigt fokus på användare och uppgifter, vilket innebär att designers måste förstå 

vilka användarna är. Detta gör de genom att dels studera användarnas kognitions-, beteende-, 

proportions- och attitydskaraktärer, dels det arbete som förväntas bli genomfört. Den andre är 

empirisk mätning, vilket innebär att användare skall få använda prototyper och simulationer för 

att utföra verkligt arbete tidigt i utvecklingsarbetet, där deras prestationer och reaktioner bör 

observeras, bli inspelade och analyserade. Den tredje är iterativ design, vilket innebär att 

designen måste vara iterativ eftersom det förmodligen kommer att uppstå problem vid 

användartestningen och dessa måste därmed åtgärdas. Iterativ design innebär en cykel av 

design, test, mätning och redesign d.v.s. att designen ändras, och som sker i flera omgångar. 

 

Det finns ett annat koncept som tar användarcentrerad design till en ny nivå, detta är 

människocentrerad design, eng. human-centered design (HCD). HCD skiljer sig från UCSD i 

den avsikten hur tekniken är designad. Människocentrerad design behandlar frågor som berör; 

”Vad kan produceras?” och ”Vad bör produceras?” Det beskriver behoven av informellt 
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informationssystem som möjliggör användningen och kommunikationen av implicit kunskap. 

Det är fokus på socialtekniska system som stödjer meningsfullt och berikande arbete för 

användarna. Användarcentrerad design berör däremot enbart själva användningen av systemet 

och teknologcentrerade problem, och har inte det sociologiska tänket. Det berör inte heller de 

förändringar av mänskliga aktiviteter som kan uppstå och som stöds av teknik. 

Människocentrerad design ligger därmed som en kapsel runtom användarcentrerad design 

(Gasson, 2003). 

 

Tidig användarinvolvering leder till bra kvalité inom kraven, såsom användbarhet och 

anpassning till användarnas behov. Dessa två leder till systemkvalité som tillsammans med tidig 

användarinvolvering leder till användartillfredsställelse (Kujala, 2003). Enligt (Gulliksen, et 

al., 2003) kan användbarhet av ett system inte uppnås utan en användarcentrerad process. 

Genom att ha användarna i fokus blir användarnas mål, uppgifter och behov, guiden för 

utveckling. Användarinvolvering är lämpligt att använda när användaracceptans är viktigt. 

Generellt sett optimerar användarinvolvering en lyckad implementering genom variablerna 

systemkvalité och användaracceptans som dessutom är beroende av varandra (Ives & Olson, 

1984). Användaracceptans är en kritisk framgångsfaktor för IT-anpassning och kan i viss 

utsträckning förklaras, förutspås, och effektivt hanteras genom en rad relevanta faktorer. 

Dessa faktorer inkluderar tre viktiga dimensioner: individens egenskaper, teknologins 

egenskaper och egenskaper hos den organisatoriska kontexten. Olika ramverk och modeller har 

använt dessa egenskaper för att undersöka karaktäristiska- och bestämningsfaktorer för IT-

acceptans (Hu, Chau, Sheng & Tam, 1999). 

 

Förutom användarinvolvering finns det en rad andra faktorer som påverkar en användares 

acceptans. Enligt Sumuer & Yildirim (2015) är uppfattad nytta (eng. perceived usefulness), 

uppfattad användbarhet (eng. perceived ease of use) och attityd viktiga determinanter för att en 

användare skall acceptera ett system.  

 
 

1.2 Problemdiskussion 

Många IT-system har de senaste två decennierna misslyckats med att leverera de fördelar som 

användarna förväntar sig. Otillräcklig involvering av användarna i designprocessen är en 

bidragande faktor till att verkligheten och förväntningarna skiljer sig åt när systemet är färdigt 

(Damodaran, 1996). Bristen av användarinvolvering har flertalet gånger associerats med varför 

systemutvecklingsprocesser fallerar (Kujala, 2008). Däremot kan företag välja att köpa in 

standardsystem som innebär att företaget själv inte utvecklar systemet, utan de köper en 

paketerad systemlösning (Kujala, 2008; Brandt, Carlsson & Nilsson 1998; Anveskog, Nilsson, 

& Nord, 1984; Nilsson, 1991). Detta kan däremot i sin tur leda till att användarna inte blir lika 

involverade eftersom de inte är med i utvecklingsprocessen (Kujala, 2008). Enligt Kujala (2008) 

är användarna till för att bidra med information i utvecklingen och att utveckla användbara 

produkter är omöjligt om användarna inte är involverade på något sätt. 

 

Problemet som ligger till grund för denna studie är om användarnas acceptans av ett 

standardsystem påverkas om de är mer eller mindre involverade i utvecklingsprocessen vid ett 

standardsystembyte. Denna fallstudie skall därmed undersöka två olika användargrupper, som 

varit olika mycket involverade i en systemutvecklingsprocess och om deras acceptans av 

standardsystemet skiljer sig åt. Studien har genomförts på distanshandelsföretaget Ellos som i 

skrivande stund genomför ett standardsystembyte med flera olika standardsystem. Det unika i 

detta systembyte är att användarna inte har varit i fokus under utvecklingsprocessen som teorin 

förespråkar, vilket gör det extra intressant att undersöka användarnas acceptans av 

standardsystemet.  
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med en gång eftersom det kan komma att förändra användarnas sätt att arbeta vilket kan bidra till 

att användarinvolveringen inte har någon betydande roll vid utvecklingen för deras acceptans. 
 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att försöka förstå om användares involvering påverkar deras acceptans av 

ett standardsystem vid ett standardsystembyte och hur inom en logistikavdelning. Olika 

användargrupper inom en logistikavdelning kommer att ställas mot varandra för att beskriva och 

jämföra acceptansen dem emellan. Syftet är även att undersöka om användarna själva tycker att 

de har varit involverade i den grad som utvecklarna av systemet anser. Forskningsfrågan som 

studien söker svar på är: 

 

Hur påverkar användares involvering dess acceptans av ett standardsystem vid ett 

standardsystembyte inom en logistikavdelning? 

 
 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till endast ett distanshandelsföretag, vilket är Ellos, som i skrivande stund 

genomför ett standardsystembyte som innehåller flera olika system. Ellos består av flera 

avdelningar som bland annat är logistik, marknad, ekonomi och IT. Studien inriktar sig enbart 

på logistikavdelningen eftersom det är den avdelning som använt det nya systemet mest och 

som därmed passar bäst in i studien. Författarna har valt att enbart fokusera på två olika 

användargrupper som har haft olika hög grad av involvering. Att just dessa två användargrupper 

valdes var p.g.a. att de hade haft olika involveringsgrader och det var dem som använt systemet 

i största utsträckning, jämfört med den tredje gruppen som kommer att beskrivas i uppsatsen. I 

och med det var det dem användargrupperna som kunde bidra med mest relevant information 

för studiens syfte. Dessa användargrupper beskrivs mer i avsnitt 4.1.2.2. 
 

1.5 Målgrupp 

Studien riktar sig främst till Ellos och de som deltagit i fallstudien, men även till Ellos övriga 

medarbetare. Studien riktar sig även till liknande företag inom logistik som inför 

standardsystem och som vill förstå hur användares involvering påverkar acceptansen av 

standardsystemet vid en sådan process. Studien riktar sig även till studenter och andra forskare 

som kan använda denna studie som utgångspunkt för egen forskning. 
 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer studiens bakgrund till val av område att presenteras 

tillsammans med dem problem som finns inom ämnet. Problemet har legat till grund för den 

forskningsfråga som har skapats och som utgör studiens kärna. För att kunna besvara 

forskningsfrågan i kommande kapitel har studiens syfte klargjorts samt avgränsats för att ge 

läsaren en klar bild över vad studien skall ta upp. 

 

Kapitel 2 Teori 
I detta kapitel kommer teori som är relevant för studien att redogöras och som krävs för att 

kunna besvara forskningsfrågan. Här följer en genomgång av vad som tidigare sagts inom det 

valda området för att ge läsaren förståelse för vad som skall undersökas i fallstudien. 

Litteraturen i detta kapitel kommer att kopplas samman med empirin i kapitel 4 i kapitel 5 för 

att kunna genomföra en analys och diskussion.  
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens metod som i detta fall utgörs av en fallstudie av kvalitativ art. 

Studiens tillvägagångssätt kommer att redovisas, som har skett genom semi-strukturerade 

intervjuer. Eftersom fallstudier inte har någon bestämd metod kommer den kvalitativa 

metodansatsen utgöra grunden för datainsamlingen och analys av data. Vidare kommer två 

urvalsramar att presenterats som använts i denna studie. Denna studie tillhör det hermeneutiska 

paradigmet och är av induktivt synsätt eftersom studien grundar sig i ett specifikt 

problemområde som gått till något generellt. 
 

Kapitel 4 Empiri 
I detta kapitel kommer den data som samlats in genom semi-strukturerade intervjuer att 

redovisas. Här följer en redovisning av samtliga intervjuer i en sammanfattande form där fokus 

ligger kring frågor som berör forskningsfrågan. De olika grupperna som har intervjuats kommer 

att redovisas var för sig. Först sker en redovisning från intervjun med utvecklingsansvarig och 

Scrum master, följt av en sammanställning under olika kategorier från intervjuerna med core 

super users och super users.  

 

Kapitel 5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna att analyseras. Här görs kopplingar mellan 

det teoretiska och det empiriska materialet som kommer att ligga till grund för författarnas egna 

reflektioner som bildar en diskussion parallellt med analysen. Fokus i detta kapitel är att kunna 

besvara forskningsfrågan. 

 

Kapitel 6 Avslutning 
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras, som ger svar på 

forskningsfrågan. Här kommer studiens resultat beskrivas med utgångspunkt i analysen. I detta 

kapitel presenteras även den reflektion som getts över metodvalet. Eftersom detta är en studie 

inom informatik kommer studiens bidrag till detta område att redovisas. Det resultat som 

redovisas i studien har bidragit till förslag på fortsatt forskning vilket kommer vara det som 

avslutar denna studie.  

 

 

Vidare presenteras litteraturförteckningen i kapitel 7 och bilagor med intervjumallar och 

sammanställning av intervjuer i kapitel 8. 
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2  Teori 
I detta kapitel kommer teori som är relevant för studien att redogöras och som krävs för att 

kunna besvara forskningsfrågan. Här följer en genomgång av vad som tidigare sagts inom det 

valda området för att ge läsaren förståelse för vad som skall undersökas i fallstudien. 

Litteraturen i detta kapitel kommer att kopplas samman med empirin i kapitel 4 i kapitel 5 för 

att kunna genomföra en analys och diskussion.  

 

I texten i kapitel 2 finns en del kursiva ord, följt av en beskrivning. En del av dessa kan vara 

svårbegripliga och svårlästa eftersom det är definitioner av begreppen. Däremot krävs det att 

begreppen beskrivs ordagrant för att läsaren skall få förståelse om dess innebörd och för att 

ingen viktigt information skall gå miste. En del av dessa kursiva ord är även direkt översatta 

från engelskan eftersom det i vissa fall inte finns någon korrekt svensk översättning, därmed 

kan vissa ord låta missanpassade. I texten förekommer även definitioner av hela meningar som 

är direkt tagna från källan eftersom om de blir omskrivna försvinner dess syfte och innebörd. 

Dessa meningar kommer att beskrivas och avslutas med ordet ”Def”. 
 

2.1 Standardsystem 

Standardsystem kan ses som en paketerad systemlösning som utgörs av ett existerande 

informationssystem (IS). Detta innebär att företaget anskaffar en färdig programvara som 

kräver viss anpassning för att det skall kunna utnyttjas (Brandt, et al., 1998; Anveskog, et al., 

1984; Nilsson, 1991). Standardsystemet utvecklas av en leverantör som kunden/användarna 

köper, vilket gör att de inte själva behöver utveckla systemen på egen hand men att de kan 

behöva lägga till egna funktioner och moduler (Brandt, et al., 1998). Att implementera ett 

system kan ske både iterativt och sekventiellt, beroende på hur organisationen väljer att arbeta 

i sin arbetsprocess (Hoffer, George & Valacich, 2014). Ett iterativt arbetssätt är att föredra och 

rekommenderas i de flesta utvecklingsmodeller. Det innebär att om en tidigare fas är 

ofullständig eller felaktig och måste ändras kan utvecklingen gå tillbaka för att rätta till detta 

(Wiktorin, 2003). 

 

Oftast bygger ett standardsystem på en bred erfarenhetsbas från olika företag. Flera företag kan 

utnyttja samma programpaket och det består av ett eller flera sammanhängande datorprogram 

och har karaktären av datorbaserade IS. Positiva effekter med standardsystem är att det är snabb 

installation, rutiner för införande är ofta standardiserade, billig utveckling och förvaltning, 

flexibla system samt att erfarenhet är inbyggt i systemet. Negativa effekter är externa 

leverantörer utan företagskännedom, ej företagsstandard när det gäller dokumentation, 

förhastade beslut, måste ta kommande releaser av systemet, intern spagettisyndrom (d.v.s. 

ostrukturerad källkod) samt underskattning av anpassningsbehov. En annan nackdel med att 

införa standardsystem är att användarna kan känna sig försummade på olika sätt eftersom de 

kan behöva anpassa sin verksamhet till standardsystemet (Brandt, et al., 1998; Anveskog, et al., 

1984; Nilsson, 1991). 

 

Enterprise Resource Planning (ERP) mjukvarupaket har blivit populärt både hos stora och 

medelstora företag för att övervinna begränsningarna av splittrade och inkompatibla äldre 

system. ERP-system är ett standardsystem som är designat med olika integrerade delar av 

mjukvarumoduler och som länkas samman i en gemensam databas. Ett ERP-system hanterar 

grundföretagsfunktioner som finans, arbetsresurser, materialhantering, försäljning och 

distribution. De flesta ERP-paket ger också möjlighet till flera språk och olika valutor, vilket 

möjliggör för globala operationer (Robey, Ross & Boudreau, 2002) 
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Systemutveckling har inte ett fastställt begrepp eller någon exakt allmän definiering. Detta trots 

att systemutveckling idag är ett ofta förekommande och allmänt begrepp som behandlar 

utveckling och införande av datasystem i både privat och offentlig sektor. Systemutveckling 

kan ses som de aktiviteter som utförs i anknytning till en verksamhet med avsikt att förändra 

arbetsprocesserna och arbetsorganisationen inom verksamheten genom utveckling och 

införande av nya datasystem (Bansler, 1990). Enligt Nilsson (1991) och Anveskog, et al., 

(1984) är anskaffning av standardsystem exempel på tillämpning inom systemutveckling. Ett 

standardsystem kan vara antingen hårdkodade, tabellstyrda eller programmerbara vilket den 

sistnämnda gör det möjligt för företag att utveckla standardsystemet (Anveskog, et al., 1984; 

Nilsson, 1991). Detta gör att studien fortsatt kommer behandla begreppen systemutveckling 

och standardsystem utifrån dessa synsätt, d.v.s. att när ordet systemutveckling använts refereras 

det till även programmeringsbara standardsystem. 
 

2.1.1 Processen vid utveckling och anskaffning av standardsystem 

Arbetet börjar med en förändringsstudie där problem och behov undersöks i verksamheten, där 

en grov kravspecifikation tas fram. Det är viktigt att analysera verksamheten innan valet av 

standardsystem görs eftersom det kan leda till att företaget annars hamnar i olika fallgropar 

(Anveskog, et al., 1984). Andra steget är anskaffning av standardsystem vilket innebär val och 

anpassning av standardsystem. Vid anpassningen försöker utvecklingsteamet att sammanföra 

verksamheten och standardsystemet med varandra (Anveskog, et al., 1984; Nilsson, 1991). 

Efter anpassningen skall standardsystemet införas. För att få en bra start vid lansering av ett 

standardsystem är det viktigt med utbildning, demonstrationer och information om det nya 

systemet. När standardsystemet har lanserats skall det följas upp med en efterstudie för att 

undersöka erfarenheter från användning av systemet. Det uppnådda resultatet utvärderas mot 

förändringsstudien (Anveskog, et al., 1984). 

 

Att välja ett standardsystem är i sig ett eget utvecklingsområde och det består av ett antal 

arbetssteg. Dessa utgörs av SIV-metoden (Standardsystem I Verksamheter) som består av 14 

steg exklusive behovsanalys som utgör steg 0 eftersom det är ett underlag som krävs för själva 

valet. De resterande 14 stegen är förutsättningsanalys, marknadsundersökning, 

leverantörsbedömning, offertbegäran, jämförelse, urval, demonstration, behovskomplettering, 

utvärdering, preliminärurval, testkörning, förhandling, beslut och slutligen delgivning 

(Anveskog, et al., 1984; Nilsson, 1991; Bansler, 1990). Dessa steg är inget som kommer att 

behandlas vidare i studien eftersom det går ifrån studiens syfte, men författarna ville framföra 

att dessa steg finns. 
 

2.2 Användarinvolvering 

Användarinvolvering refereras oftast som deltagande i systemutvecklingen gällande 

informationssystem där potentiella användare eller deras representanter mäts via olika typer av 

beteenden eller aktiviteter på en indivudell nivå (Def) (Barki & Hartwick, 1989). 

Användarrepresentanter är inte alltid detsamma som slutanvändare eftersom det kan vara 

chefer för den verksamhetsfunktion som berörs av informationssystemet vilket kan bidra till att 

användarnas önskemål inte träder fram (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

 

Det är nödvändigt att ha användare som deltar och är involverade vid implementering av ERP- 

system för att nå framgång. Det förväntas även ge en bättre kravanpassning för att i sin tur 

kunna uppnå bättre systemkvalité, användning och acceptans. Det argumenteras även över om 

implementeringen av ERP system skiljer sig från traditionell IT-systemutveckling och att det 

därför behövs ett annat implementeringssynsätt, nämligen att anpassa de organisatoriska 

processerna till de processer som finns implementerade i ERP-systemet (Lene, 2008) 
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Enligt Amoako-Gyampah (2007) har både den uppfattade nyttan och användbarheten av ett 

ERP-system bidragit till intentionen att använda tekniken och att undersöka användarnas 

beteenden samt argument för att ändra den. Användarinvolveringen är därför väldigt viktig för 

att påverka den upplevda nyttan hos tekniken. 

 

Informationssystemsimplementering måste ske med kontinuerlig kommunikation och 

koordination mellan projektteamet och berörda användare, och det är bara på det här sättet som 

ett ERP-system kan passa in i de företagsprocesserna som skapats. Genom detta kommer det 

att bidra till förbättrad vilja hos användarnas till att använda systemet, och i gengäld minska 

deras motstånd. Om företag vill öka chansen till systemframgång måste de värdera graden av 

användarinvolvering och åsikter som tas upp efter deras medverkan (Ju & Wei, 2013) 

 

Deltagande användare involverar delaktighet i beslutsfattande, d.v.s. att det innefattar mer än 

en samling av olika intressen (Def). Deltagande kan ha olika innebörd beroende på vem det är 

som applicerar det och det kan ses som en strategi vilket leder till utmaningar att skapa 

strukturer och processer som hjälper alla olika intressenter för att uppnå någon slags vinst. 

Syftet med deltagande är att det bidrar med en klar nytta. I systemutvecklingsprocessen skall 

deltagande användare vara involverade i både analys- och designprocessen genom att vara 

delaktiga i beslutsprocesser som finns i varje steg i utvecklingen (Mumford, 1983). Enligt 

Andersen (1994) är det viktigt att användarna deltar under utvecklingen för att utvecklarna skall 

kunna utveckla informationssystem som underlättar användarnas arbete. Användarna måste få 

bestämma vad informationssystemet skall göra medan utvecklarna skall åstadkomma detta. 

Enligt Andersen (1994) är det viktigt med ett nära samarbete mellan användare och utvecklare 

för att de yttre och inre egenskaperna av ett system skall kunna uppnås. Detta innebär att 

användarna får önska vad de vill ha och att systemutvecklarna skapar de egenskaper som krävs 

för att kunna realisera användarnas önskemål. 

 

För att användare och utvecklare skall förstå varandra krävs god kommunikation och att 

relationen där emellan vårdas. För designers är det kostsamt att involvera användare eftersom 

det kräver tid vid upplärning, däremot blir det bättre kvalité på de olika artefakterna inom 

designfasen. Även användarna lägger ner mycket tid men i gengäld får de kunskap om sitt 

arbete och om design som de kan använda i framtiden. Det kostar mer att involvera användarna 

men i relation till kvalitén på designen leder detta till att sannolikheten för användaracceptans 

ökar och att förväntningar för ett mer effektivt arbete i framtiden ökar (Wilson, Bekker, 

Johnson, H & Johnson, P, 1996). Designers och användare måste samarbeta i designprocessen. 

Utvecklare måste förstå att användare kan ha svårt att ge raka svar på vad de vill ha, fast de är 

medvetna om vad de vill att system skall göra för dem i framtiden (Olsson, 2004). 

 

Enligt Kujala (2008) kan användarinvolvering utgöra en bra bas för beslut, att 

implementeringen sker på ett designkontrollerat sätt och att den färdiga designen innehåller få 

fel. Användarinvolvering kan även bidra med problem vilket gör att utvecklare behöver 

tekniker för att kunna förstå användare och deras behov. Involveringen är även i sig en faktor 

som påverkar förtroendet, användbarheten och nyttan (Andersen, 1994; Kujala, 2008; Olsson, 

2004). 
 

2.2.1 Användarinvolvering kontra användardeltagande 

Barki & Hartwick (1989) menar på att användardeltagande och användarinvolvering inte är 

samma sak. Användardeltagande refererar till utvecklingsrelaterade aktiviteter och beteenden 

hos användarna och deras representanter under utvecklingsprocessen medan 

användarinvolvering refererar till det subjektiva psykologiska stadiet som reflekterar 

betydelsen och de personliga förhållandena av informationssystemet för användarna (Def). 
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Detta stärks av Abelein & Paech (2015) som definierar användarinvolvering som ett 

psykologiskt stadie hos en individ, definierat som vikten av det personliga förhållandet till ett 

system för en användare. Användardeltagande definierar de som beteenden och aktiviteter som 

användarna utför i en systemutvecklingsprocess. 

 

Mumford (1983) anser med säkerhet att deltagande inte är ett nytt koncept, utan att det innan 

har kallats för bl.a. demokrati, delning och involvering. Deltagande innebär således att 

användarna är involverade genom att de har ett visst beslutsfattande. Enligt McKeen, 

Guimaraes & Wetherbe (1994) används användarinvolvering och användardeltagande som 

synonymer till varandra inom Management Information System ( M I S ) ,  vilket är en typ 

av standardsystem. Även Abelein & Paech (2015) säger att användarinvolvering och 

användardeltagande används synonymt, men de säger samtidigt att det ändå finns publikationer 

som skiljer på begreppen. Även om begreppen definieras separat influerar båda aspekterna till 

systemframgång.  

 

 Enligt Ives & Olson (1984) refererar användarinvolvering till deltagande inom 

systemutvecklingsprocessen av representanter från målgruppen. Enligt Iivari & Iivari (2006) 

kan användarinvolvering ses som informativt och konsultativt. Detta innebär att riktiga 

användare som involveras i en designprocess kan användas till att kommentera fördefinierade 

designförslag eller agera informationskällor och som observationsobjekt. Däremot deltar de inte 

aktivt i designprocessen eller har någon beslutsfattande makt kring designlösningarna. 

 

Det kan råda en förvirring av de två olika begreppen vilket gör att i fortsättningen av studien 

kommer användarinvolvering att användas i empiri och analys och inte användardeltagande 

eftersom författarna anser att deltagande är en del av involveringen. Detta val görs p.g.a. att 

tidigare forskning även nämner att de två begreppen används synonymt och forskningen tar 

även upp att användardeltagande är en del i användarinvolveringen och därför väljer författarna 

användarinvolvering. Däremot när teorin nämner deltagande kommer det att beskrivas med 

deltagande för att författarna inte skall ta egna antaganden. Detta stärks av McKeen, et al., 

(1994), Mumford (1983) och Abelein & Paech (2015)  som säger att deltagande är en ny 

tappning av involvering och att de är synonymer till varandra. Enligt Hallqvist (2012) kan 

deltagande användare ses som en metod för att involvera användare på något sätt och till en viss 

utsträckning. Detta innebär att en användare kan vara involverad utan att delta men inte delta 

utan att vara involverad. Författarna vill undersöka användares involvering och antar därmed 

att användarna som är involverade per automatik är deltagande. 
 
 

2.2.2 Användarinflytande 

Användarinflytande, snarare än deltagande och involvering, ses numera som en viktig byggsten 

för att påverka systemets slutresultat. De system som ses som mest lyckade är dem som har hög 

grad av inflytande från användarna vid systemdesignen. De system som ses som mindre lyckade 

är dem där användarna har haft låga influenser i systemdesignen även om det funnits viss 

användardeltagande. Användare kan delta i systemdesignen utan att ha något inflytande p.g.a. 

att för få eller underrepresenterade användare är involverade, användare används inte tillräckligt 

mycket eller att användarnas synpunkter bortses. Nivån av inflytande i designprocessen är en 

viktig komponent gällande relationen mellan användardeltagande och systemets utfall (Def). 

Nivån av inflytande är resultatet av både typen och djupet av inflytandet (Def) (Lynch & 

Gregor, 2004). 

 

Edström (1977) skriver om fem hypoteser som undersöker vikten av användarinflytande för att 

få ett lyckat MIS gällande hantering/förvaltning under designfasen. De tre första hypoteserna: 



- 9 -  

(1) ineffektiv kommunikation minskar möjligheterna till att utveckla ett lyckat system, (2) 

vikten av inflytande kan variera under utvecklingsprocessen, däremot behöver användaren ha 

inflytande innan programmering och procedursdesignfasen, (3) det är viktigt att skilja på 

användare på olika nivåer och att högre uppsatta användare har mer och bättre inflytande i 

början av utvecklingsfasen som resulterar i positiv förhållning till införandet av ny 

systemdesign som kommer att förändra arbetssättet (Def). Dessa tre påvisades vara sanna och 

de behandlar systemdesign som en konceptuell och analytisk del. De två andra hypoteserna 

behandlar programmeringsdelen i systemdesignen och dessa är: (1) användare som arbetar i 

programmerad miljö kommer att ha bättre inflytande på systemutvecklingsprocessen (2) en hög 

programmeringsgrad leder till att det inte kan upprätthållas effektiv kommunikation som i sin 

tur leder till lågt användarinflytande (Def), vilket den förstnämnda hypotesen avfärdades. 

Summan blir att användarinflytande behövs under alla delar i systemdesignen och att 

programmeringsfasen kan vara en viktig eventuell faktor för att förstå barriärer av 

användarinflytande och effektiviteten av användarinflytande. Det är viktigt att skilja på olika 

aktörer i utvecklingsprocessen för att få bästa inflytandet. 
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Om användare fungerar som informationskällor men inte har några beslutsrättigheter, kommer 

de att ha lite eller inget inflytande på designen. När användare deltar i utvecklingsprocessen 

kan det leda till konflikter ju mer processen fortskrider eftersom användarna blir mer bekväma 

med att säga negativa kommentarer. Genom att ha ett direkt inflytande kan konflikter lösas. 

Deltagande under designfasen ökar inflytande i den senare fasen, d.v.s. implementeringsfasen 

(Robey & Farrow, 1982). 
 

2.2.3 Involveringstyper 

Enligt Ives & Olson (1984) kan typen av deltagande variera från direkt till indirekt. Direkt 

deltagande innebär att alla parter som påverkas av systemet är inblandade. Indirekt deltagande 

innebär att anställda representanter den beslutsfattande kommitteen. Båda formerna av 

deltagande tillåter anställda att ge sin syn och eventuellt influera designen av systemet. Enligt 

Cavaye (1995) finns det två typer av användardeltagande och dessa är att antingen deltar enbart 

representanter av användarna i utvecklingen eller att alla användare deltar. 

 

Mumford (1983) ger förslag på tre olika typer av deltagande från det minst direkta, till det mest 

direkta: Rådgivande: designbesluten görs av systemutvecklingsgruppen, men målen och 

formgivningen av systemet influeras av behoven, framförallt av trivselbehoven hos användarna. 

Representativ: där alla nivåer och funktioner av de påverkade användargrupperna är 

representanter från systemdesignteamet. Konsensus: där görs ett försök att involvera alla 

arbetare i användaravdelningen genom kommunikation och konsultation, genom hela 

systemdesignprocessen. 
 

2.2.4 Involveringsgrader 

Enligt Ives & Olson (1984) refererar graden av involvering till mängden influenser användaren 

har i utvecklingen av den slutgiltiga produkten. Ett extremfall är att systemdesigners gör 

antaganden om krav och ignorerar användarnas åsikter. Ett annat extremfall är att 

användardesignade system accepteras utefter användarnas definierade kvalitetskriterier. 

Mumford’s (1983) klassificering av deltagande pekar på en ökning av användarnas influenser i 

designprocessen från rådgivande- till konsensusdesign. Ives & Olson (1984) har skapat ett antal 

kategorier som ger exempel på sex olika grader av användarinvolvering: 

 

1. Ingen involvering: användarna vill inte eller får inte chansen att delta. 

2. Symbolisk involvering: användarnas input begärs men ignoreras. 

3. Rådgivande involvering: användarnas råd begärs genom intervjuer och frågeformulär. 

4. Svagt kontrollerande involvering: användarna har ett godkännande ansvar efter varje 

steg i systemutvecklingsprocessen. 

5. Skapande involvering: användarna är en del av designteamet. 

6. Starkt kontrollerande involvering: användarna har mycket involvering, där de kanske 

betalar direkt för ny utveckling ur deras egen budget. Det kan även vara användare som 

behöver en övergripande organisatorisk resultatutvärdering, och som därmed är 

beroende av resultatet från utvecklingsarbetet och därmed behöver vara involverade i 

en hög grad. 

Enligt Cavaye (1995) kan graden av användarinvolvering kategoriseras i fyra kategorier, vilka 

är följande: Rådgivningskapacitet: användare kan delta i utvecklingen genom rådgivning. 

Signeringsansvar: användare kan få ett signeringsansvar vid olika steg i utvecklingen. 

Teammedlem: användare kan bli djupt involverad i utvecklingen genom att bli en del av teamet. 

Fullt ansvar: användare kan också få fullt ansvar för utvecklingen av systemet. 
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2.2.5 Perspektiv 

Enligt Greenbaum & Halskov (1993) kan användarinvolvering ses från tre olika perspektiv. De 

olika perspektiven är pragmatisk, teoretisk och politisk. Det pragmatiska perspektivet har ett 

realistiskt förhållningssätt och ger möjlighet till att skapa system som fungerar bättre och som 

ger möjlighet till ökad produkt- och tjänstekvalitet. Det politiska perspektivet säger att 

människan anser att de har rätt att påverka deras egen arbetsplats, och därför måste utvecklarna 

involvera användare tidigt i utvecklingen innan viktiga delar skall designas. Det teoretiska 

perspektivet säger att systemutvecklare och människor på arbetsplatser inte upplever samma 

saker. Ett sätt att lösa det problemet är att involvera användarna i utvecklingsprocessen, och att 

låta användarna testa prototyper i en simulerad arbetsmiljö där de får uttrycka sina åsikter. 
 

2.2.6 Fördelar med användarinvolvering 

Enligt Damodaran (1996) finns det fem tydliga fördelar med effektiv användarinvolvering i 

designprocessen: 

 

1. Förbättrad systemkvalité som följd av mer korrekta användarkrav 

2. Undvikande av kostsamma systemfunktioner som användarna inte vill ha eller kan 

använda 

3. Förbättrade nivåer av acceptans av systemet 

4. Ökad systemförståelse från användarna resulterar i mer effektivt användande 

5. Ökad delaktighet gällande beslutsfattande i organisationen 

 

Deltagande ses som både pragmatiskt och ideologiskt av de företag som tillämpar det, och det 

ses som något som hjälper effektiviteten, tillfredsställelsen och progressen, samt att det bidrar 

till moraliska rätter (Def) (Mumford, 1983). Överlag är det fördelaktigt för både användare och 

utvecklare att involvera användarna i designfasen. Utvecklare anser att kvalitén för både 

mellanliggande artefakter och slutgiltiga utformningar ökar när användarna involveras (Wilson, 

et al., 1996). 

 

I en studie gjord av Wilson, et al., (1996) blev följande fördelar av användarinvolvering vid 

designfasen av ett projekt att användarna hjälpte till att definiera omfattningen av projektet, de 

bidrog med designideér, de gav användbar information under designprocessen samt att de blev 

nöjda med designen. 

 

Användardeltagande under systemutvecklingen anses vara en av förklaringarna till att projekt 

blir lyckade. Genom att involvera användarna under utvecklingsprocessen får de mer inblick 

och kan lära sig systemet och komma med mer preciserade krav. Dessutom har det en tendens 

att bidra till högre acceptans (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 
 

2.2.7 Nackdelar med användarinvolvering 

Enligt Damodaran (1996) är det inte tillräckligt med att enbart ha ett deltagande, utan det måste 

vara effektivt deltagande. För att användainvolveringen skall se som framgångsrik ur 

användarens perspektiv måste användarna vara med i både processen och i slutresultaten. De 

skall ha möjligheten att influera designprocessen och detta skall visas via designbeslut gällande 

systemet. Däremot kan användare som är involverade i designprocessen känna att de hamnar i 

två olika kränkande positioner, dessa är gisslanrollen och propagandarollen. 

 

Gisslanrollen innebär att användaren känner att den blir hindrad av det professionella 

designteamet. Ingen effektiv kommunikation eller problemlösning äger rum eftersom 

användarna inte vill störa designteamet eller för att de känner sig för dåligt informerade för att 
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kunna bidra med IT-beslut (Damodaran, 1996). Enligt Olsson (2004) är det inte ovanligt att 

deltagande användare hamnar i denna situation och att de tar på sig ansvaret om slutresultatet 

av systemet inte blev på det sätt som var förväntat. 

 

Propagandarollen innebär att varje potentiell störning om designen från användarinvolveringen 

hanteras genom att användarrepresentanter tränas i systemdesignmetoder. Detta resulteras i att 

representanterna inte representerar den ursprungliga gruppens perspektiv, utan de börjar anta 

de professionella designernas syn på designprocessen. Problem och frågor kommer att uppstå 

från ett IT-perspektiv vilket leder till att de inte representerar eller skyddar det som den var 

avsedd att göra (Damodaran, 1996). 

 

Enligt Mumford (1983) finns det ett antal problem vid användning av ett deltagande 

designtillvägagångssätt. Exempel på dessa är att det inte finns något förtroende av att deltagarna 

har rätt avsikter, intressentkonflikter inom avdelningar, dålig kommunikation och konsultation 

inom designgruppen, samt att det kan bli en slags stress inom deltagardesigngruppen eftersom 

de inte är vana vid att arbeta på det sätt som krävs. 

 

I en studie gjord av Wilson, et al., (1996) blev följande nackdelar av användarinvolvering vid 

designfasen av ett projekt att användarna blev tvungna att lära sig om design innan de kunde 

delta i designaktiviteter, de gjorde ogrundade antaganden om designernas förmågor och det 

arbete som krävdes för att göra saker samt att det blev konflikter mellan olika 

användargrupper eftersom de ville ha olika funktioner. 

 

Ett problem med att involvera användarna är att deras vokabulär kan komma att förändras ju 

mer involverade de blir i IT-projektet. Det kan även bidra till att deras yrkesmässiga roll 

förändras och att de blir IT-arbetare vilket leder till att behoven kan förändras (Olsson, 2004). 

Vokabulären kan även bidra med att utvecklare och användare har olika definitioner på samma 

begrepp som kan bidra med att systemens och verksamhetens språkbruk blir olika som i sin tur 

kan leda till minskad acceptans (Axelsson & Goldkuhl, 1998). Andra problem med att involvera 

användarna är det kan finnas kunskaps- och kommunikationsproblem mellan utvecklare och 

användare. Utvecklare kan missuppfatta användarna, dels genom att användarna inte förstår sig 

på tekniken, dels för deras oförmåga att föreställa sig det framtida systemet. Användarna kan 

inte greppa de svårigheter som finns med de utmaningar som kan uppstå (Wilson, et al., 1996). 

 

Enligt Iivari & Iivari (2006) finns det en risk att om en användares deltagande är aktivt och 

långvarigt och täcker hela utvecklingsprojektet kommer användaren tillslut inte längre 

representerar den ursprungliga användaren. 
 

2.3 Användaracceptans 

En av dem mest fundamentala kriterierna för systemframgång är användartillfredsställelse. Att 

utvärdera tillfredsställelse är viktigt för att mäta värdet och effektiviteten på 

informationssystemet (IS). Det finns olika faktorer för att mäta användartillfredsställelsen för 

att undersöka hur användarnas acceptans är på informationssystemets karaktärer och hur 

användarnas behov ser ut. För att undersöka användaracceptans av ett IS är det viktigt att 

säkerhetsställa en lämplig nivå mellan användarnas behov och förväntningar. För att fånga 

effekten av ett beteende vid tillfredsställelse av IS-användning kan olika modeller användas. 

Exempel på dessa modeller är Technology Acceptance Model (TAM), Information System 

Success Model (ISSM) och Theory of Planned Behavior (TPB) (Kassim, Jailani, Hairuddin & 

Zamzuri, 2012). 

 

Kwak, Park, Chung & Ghosh (2012) anser att processen för ERP-implementeringsprojekt och 
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mätningen av användarnas acceptans bör ske samtidigt och inte separat för bästa möjliga 

resultat. Existerande studier om informationssystems lansering har fokuserat på antingen 

implementeringsprocessen eller på användaracceptansen.  Av denna anledning har kritiska 

framgångsfaktorer identifierats, endast för att återspegla perspektiv hos chefer eller IT-personal 

som deltar i implementeringsprojekt. Dessutom har organisatoriska faktorer fått mindre 

uppmärksamhet än kognitiva faktorer som försökt utvidga TAM-modellen (se beskrivning av 

TAM i avsnitt 2.3.1). 

 

För att kunna bestämma acceptans är förtroende en nyckelfaktor, vilket blir resultatet av 

användaracceptans som har inflytande på användartillfredsställelse (Def). Byggstenarna av 

förtroende är baserat på individuella känslor av säkerhet och trygghet, vilket leder till positiva 

attitydsreaktioner mot systemet (Def) (Kassim, et al., 2012). Förtroende har direkt inflytande 

på beteendeavsikten av användning. Förtroende kan sättas samman med TAM och TPB (se 

TAM i avsnitt 2.3.1 och TPB i avsnitt 2.3.3) för att få en förlängd modell för att mäta acceptans 

(Wu & Chen, 2005). Förtroende är även starkt associerat med attityd och att det återspeglar 

viljan av den som innehar förtroendet att lita på att systemet utför den uppgift som den är ämnad 

till att göra (Gefen, Karahanna & Straub 2003). Vidare anser Gefen, et al., (2003) att nytta, 

användbarhet och förtroende är sammanflätande med varandra. 

 

Attityd är en endimensionell, bipolär konstruktion som beskrivs som en neutral, positiv eller 

negativ utvärdering mot ett objekt eller beteende (Guo & Zhou, 2016). Attityd har en social 

funktion och den kan förändras. Attityd är smittsamt, formbart och bräckligt eftersom 

människor influerar varandras attityder genom att bekräfta eller motsäga dem genom 

interaktioner och ömsesidiga upplevelser (Yang & Yoo, 2004). Användartillfredsställelse kan 

ses som en viss attityd gentemot ett IS som kommer att influera avsikten med 

systemanvändandet. När användare upplever både negativa och positiva attityder mot ett IS, 

tenderar de att väga den positiva nyttan av den positiva attitydkomponenten mot den negativa 

nyttan av den negativa attitydkomponenten vid en rationell utvärdering och beräkning av 

beslutsfattandet gällande acceptans (Def) (Guo & Zhou, 2016). 

 

Beroende på hur väl ett eller flera system fungerar i en verksamhet har användarnas acceptans 

stor betydelse. Det finns stora fördelar med att uppnå användaracceptans eftersom det kan bidra 

med att informationen är korrekt, användarna använder systemet på rätt sätt och att de kan 

komma med goda förändringsförslag etc. Acceptansnivån påverkas bl.a. av hur stor möjlighet 

användarna har haft att medverka under systemutvecklingen. De som tenderar att ha högre 

acceptans är de användare som varit med och aktivt deltagit i utvecklingsprocessen eftersom de 

ser systemet som deras. Även positivt inställda användare uppskattar systemet mer vilket leder 

till ökad effektivitet och säkerhet. Användare som är negativt inställda kan se systemets 

egenskaper som något som styr och kontrollerar dem vilket kan leda till minskad acceptans. 

Företag som satsat på utbildning av det nya systemet under utvecklingsfasen har högre 

acceptans än dem som inte satsat på det. Anledningen till det är för att användarna som inte 

testat systemet, inte förstår syftet med systemet, funktionaliteten och inte klarar av att använda 

det om de t.ex. har låg datamognad. Detta kan även synas i de fall där användare inte deltagit 

under utvecklingen, det behöver således inte enbart bero på låg datamognad. Ett överdrivet 

styrande och begränsande system kan resultera i låg användaracceptans. Har inte användarna 

haft något inflytande eller beslutsfattande över hur systemet utformats under 

utvecklingsprocessen bidrar det till lägre acceptans. Kan användarna inte framföra sina krav 

och önskemål bidrar även det till lägre acceptans. Hur väl systemet stödjer och underlättar 

användarnas arbete samtidigt som de känner sig trygga med systemet ökar acceptansen 

(Axelsson & Goldkuhl, 1998). 
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Nytta och användaracceptans har enligt Hu & Chen (2004) blivit identifierade som två 

avgörande stimulanser till organisatorisk teknologihantering (Def). Systemanvändbarhet är 



- 16 -  

styrt av hur väl en individ använder funktionerna i ett system och mäts vanligtvis genom 

attributen lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel och tillfredsställelse. Dessa attribut är tagna 

från Nielsen (1994) definition av användbarhet. Lärbarhet: Systemet skall vara enkelt att 

använda och i och med detta göra det möjligt för användaren att snabbt kunna arbeta i systemet. 

Effektivitet: Systemet skall vara effektivt att använda, vilket innebär att när en användare väl 

lärt sig systemet är det möjligt att uppnå en hög produktivitet. Minnesvärdhet: Systemet skall 

vara enkelt att komma ihåg, en sporadisk användare skall kunna återvända till systemet efter en 

tids frånvaro från systemet utan att behöva lära sig allt på nytt. Fel: Systemet bör ha en låg 

felfrekvens, vilket leder till att användarna gör få fel under systemanvändningen, och om det 

blir fel skall användaren enkelt kunna återhämta sig från dem. Katastrofala fel får inte inträffa. 

Tillfredsställelse: Systemet skall vara behagligt att använda. Användarna skall vara 

tillfredsställda när de använder systemet (Nielsen, 1994). 

 

Enligt Venkatesh (2000) har tidigare forskning visat att uppfattad användbarhet är en viktig 

faktor kring användaracceptans och användarbeteende av IT. Venkatesh (2000) föreslår tre 

stycken faktorer för att uppnå uppfattad användbarhet. De tre faktorerna är förankring, 

anpassning och erfarenhet. Med förankring menas att en individ förväntas att förankra deras 

systemspecifika uppfattad användbarhet av ett nytt system till deras generella tyckande 

angående datorer och datoranvändning. Med ökad erfarenhet av systemet förväntas individen 

att anpassa deras systemspecifika uppfattad användbarhet för att reflektera över deras 

interaktion med systemet. För att ett system skall anses vara enkelt att använda skall systemet 

enligt Henderson & Divett (2003) göra det möjligt att enkelt få ut det som är tänk av systemet, 

vilket innebär att det skall vara enkelt att genomföra sina arbetsuppgifter. Det skall även vara 

enkelt att både lokalisera och spåra upp objekt. 
 

2.3.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

TAM-modellen är en modell som används inom informationssystemsammanhang, och som 

utformades för att förutse informationsteknologins acceptans och dess användning kring 

arbetsuppgifter. TAM består av två kärnelement, uppfattad nytta (eng. perceived usefulness) 

och uppfattad användbarhet (eng. perceived ease of use) (se figur 1). TAM-modellen är en 

populär modell som har applicerats på många olika tekniker och användare (Venkatesh, Morris, 

Davis, G.B & Davis, F.D, 2003). 

 

TAM-modellen är en teoretisk modell för att testa effekterna av systemegenskaperna kring 

användaracceptans av datorbaserade informationssystem. Modellen förbättrar förståelsen kring 

användaracceptansprocesser, och ge en teoretisk insikt till framgångsrik design och 

implementation av informationssystem (Def). Modellen ger också en teoretisk bas för en 

praktisk användaracceptanstestningsmetod som skall göra det möjligt för systemdesigners och 

utvecklare att utvärdera nya systemförslag som passar deras implementering (Def) (Davis, 

1985). 
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Figur 1, Technology Acceptance Model (Davis, 1985) 
 

TAM2 är en förlängning av TAM och har skapats av Venkatesh & Davis år 2000 genom 

identifiering och teoretisering av generella bestämmelsefaktorer kring uppfattad nytta. Dessa 

är: Subjektiv norm vilket innebär graden av vilken en individ uppfattar att de flesta människorna 

som är viktiga för honom eller henne tycker att han eller hon skall eller inte skall använda 

systemet. Personlig bild vilket innebär graden av vilken en person uppfattar att användning av 

en innovation kommer öka hans eller hennes status i hans eller hennes sociala system. 

Arbetsrelevans vilket innebär graden av vilken en individ tror att det bestämda systemet är 

applicerbart till hans eller hennes arbete. Kvalitétsresultat vilket innebär graden av vilken en 

individ tror att systemet väl utför hans eller hennes arbetsuppgifter. Demonstrationsresultat 

vilket är graden av vilken en individ tror att resultatet av användandet av systemanvändning är 

konkret, observerbar och kommunicerbar. Uppfattad användbarhet vilket innebär graden av 

vilken en person tror att användandet av IT kommer vara fri från ansträngning. Modellen består 

även av två stycken moderatorer – erfarenhet och frivillighet (Venkatesh & Bala, 2008). 

TAM3 är en modell som efter år av forskning kring TAM-modellen skapats som ett resultat av 

samlad kunskap och som därmed har utvecklats till ett teoretiskt ramverk (se figur 2). Efter 

sammanställning av tidigare forskning kring TAM, utvecklade Venkatesh & Bala ett teoretiskt 

ramverk som representerar den ackumulerade kunskapen som samlats in under årens lopp kring 

TAM-forskning. Detta ramverk består av fyra bestämmelsefaktorer av uppfattad nytta och dem 

är: Individuella skillnader: inkluderar personlighet och demografi, t.ex. individuella 

egenskaper, kön och ålder, som kan påverka individens uppfattning av uppfattad nytta och 

uppfattad användbarhet. Systemegenskaper är de framträdande funktioner hos ett system som 

kan hjälpa individen utveckla gynnsamma eller ogynnsamma uppfattningar gällande nyttan och 

användbarheten. Sociala influenser fångar olika sociala processer och mekanismer som kan 

styra individen att formulera uppfattningar av olika aspekter kring IT. Underlättande 

förhållanden representeras av organisatorisk support som underlättar användningen av IT 

(Venkatesh & Bala, 2008). 

TAM3 innehåller förutom bestämmelsefaktorerna kring uppfattad nytta även 

bestämmelsefaktorer kring uppfattad användbarhet. Dessa är: egna datorförmågan vilket 

innebär graden av vilken en individ tror att han eller hon har förmågan att utföra en uppgift 

genom att använda en dator. Uppfattning av extern kontroll innebär av vilken en individ tror att 

organisatoriska och tekniska resurser existerar för att supporta användandet av systemet. 

Datorångest innebär graden av vilken en individs fruktan, eller till och med rädsla, när han eller 

hon står inför möjligheten att använda datorer. Datornöje innebär graden av kognitiv 

spontanitet i datorinteraktioner. Uppfattad glädje innebär den utsträckning av användning   av 
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ett specifikt system som uppfattas som njutbart på sitt eget sätt, bortsett från systemresulterade 

prestandakonsekvenser. Objektiv användbarhet innebär en jämförelse av system baserat på den 

aktuella nivån, till skillnad från uppfattad nivå av ansträngning som krävs för att slutföra en 

specifik uppgift (Venkatesh & Bala, 2008). 
 

 

Figur 2, Technology Acceptance Model 3 (Venkatesh & Bala, 2008) 

 

 
TAM3 är en kombination av TAM2 och modellen av bestämmelsefaktorerna av uppfattad nytta 

och uppfattad användbarhet. TAM3 presenterar ett komplett nominellt nätverk (en 

representation av koncepten av intresse i en studie och de interna förhållandena mellan dessa) 

av bestämmelsefaktorerna hos individers IT-anpassning och användning (Venkatesh & Bala, 

2008). 
 

2.3.2 Information System Success Model (ISSM) 

Information System Success Model är en modell, skapad av DeLone och McLean år 1992, som 

mäter framgången av informationssystem och därmed inte själva användaracceptansen i sig (se 

figur  3)  (DeLone  & McLean, 2004;  Petter,  DeLone  & McLean,  2008).  Acceptans inte  är 
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ekvivalent med framgång, dock är acceptans av IS en nödvändig förutsättning för framgång. 

Modellen är till för att identifiera, beskriva och förklara relationen mellan sex 

framgångsdimensioner och den kan tillämpas på olika sorters informationssystem. De sex olika 

dimensionerna är från den uppdaterade versionen av ISSM år 2003 och dessa är: Systemkvalité 

vilket är de önskvärda karaktärerna av ett IS, t.ex. enkelhet, systemflexibilitet, enkelt att lära, 

pålitlighet samt systemfunktioner såsom intuition och svarstider. Informationskvalité vilket är 

de önskvärda karaktärerna av systemets output, t.ex. relevans, begriplighet, exakthet, 

fullständighet och användbarhet för hanteringen av rapporter och websidor. Tjänstekvalité 

vilket är kvalitén på det stöd som systemanvändare får från IS-avdelningen och IT-supporten, 

t.ex. mottaglighet, trovärdighet och teknisk kompetens. Systemanvändning vilket är graden och 

sättet i vilket personalen och kunderna utnyttjar kapaciteten av ett IS, t.ex. mängden, 

frekvensen, syftet och karaktären av användande. Användartillfredsställelse vilket är 

användarnas nivå av tillfredsställelse av rapporter, websidor och supporttjänster. Nettovinst 

vilket är i vilken utsträckning IS bidrar till framgång för individer, grupper, organisationer, 

industrier och nationer, t.ex. förbättrad beslutsfattande och produktivitet, ökad försäljning, 

kostnadsreducering och förbättrad vinst (Petter, et al., 2008). 

 

Figur 3, Information System Success Model (DeLone & McLean, 2004) 

 
 

2.3.3 Theory of Planned Behavior (TPB) 

The Theory of Planned Behavior (TPB) är en teori som är väl förankrad i empiriskt material (se 

figur 4). Den säger att människors avsikter från vissa beteenden kan förutsägas med hög 

noggrannhet från användarnas attityder gentemot beteendet, subjektiva normer och upplevd 

beteendekontroll. Dessa intentioner tillsammans med uppfattningar om beteendekontroll, står 

för betydande variationer i det faktiska beteendet. TPB skapar ett användbart konceptuellt 

ramverk för att hantera komplexiteten av mänskligt socialt beteende. TPB innefattar några av 

de centrala koncepten inom social- och beteendevetenskapen, och den definierar koncepten på 

ett sätt som tillåter förutsägning och förståelse för speciella behov i ett specifikt sammanhang 

(Def). TPB föreslår tre oberoende konceptuella avsiktsfaktorer. De tre faktorerna är; Attityd 

gentemot beteende som innebär graden av vilken en person har en positiv eller negativ 

utvärdering eller bedömning av beteendet i fråga. Subjektiv norm innebär den uppfattade sociala 

pressen att utföra eller inte utföra ett speciellt beteende. Uppfattad beteendekontroll innebär 



- 17 -  

den uppfattade enkelheten eller svårigheten av ett beteende, och den antas reflektera gamla 

erfarenheter samt hinder och svårigheter (Ajzen, 1991). 

 

Figur 4, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) 
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3  Metod 
I detta kapitel redovisas studiens metod som i detta fall utgörs av en fallstudie av kvalitativ art. 

Studiens tillvägagångssätt kommer att redovisas, som har skett genom semi-strukturerade 

intervjuer. Eftersom fallstudier inte har någon bestämd metod kommer den kvalitativa 

metodansatsen utgöra grunden för datainsamlingen och analys av data. Vidare kommer två 

urvalsramar att presenterats som använts i denna studie. Denna studie tillhör det 

hermeneutiska paradigmet och är av induktivt synsätt eftersom studien grundar sig i ett specifikt 

problemområde som gått till något generellt. 
 

3.1 Forskningskontext 

I denna studie har en fallstudie genomförts. En fallstudie innebär att en viss grupp, institution 

eller samhälle i verkliga livet utforskas för att kunna besvara forskningsfrågan och som 

därigenom söker olika bevis för att ge svaret (Gillham, 2010; Recker, 2010). En fallstudie 

fokuserar på att beskriva, förstå, förutsäga och kontrollera individen som deltar (Woodside, 

2010). Fokus i denna studie är att beskriva vad, hur, varför och vem och genom det förstå 

användarnas involvering och deras acceptans på ett standardsystem. Det företag som undersökts 

är Ellos, där olika medarbetare har fått delta (se ”Urval” i avsnitt 3.5.). Anledningen till att Ellos 

har använts som forskningskontext i denna studie är p.g.a. att de i skrivande stund genomför ett 

systembyte där de implementerar ett antal standardsystem. Att anskaffa ett standardsystem 

innebär att företag köper en paketerad systemlösning vilket oftast innebär att användarna inte 

kan påverka systemet i samma grad som om företaget själva skulle utveckla systemet från 

början. Detta bidrog till att författarna ville undersöka användarnas involvering och dess 

acceptans på ett standardsystem eftersom det redan finns mycket tidigare forskning som berör 

användarnas involvering i traditionella systemutvecklingsprocesser. D.v.s. att författarna ville i 

sin studie få en annorlunda vinkel och därför blev standardsystem intressant eftersom 

användarna inte är med och påverkar i samma grad. Att Ellos dessutom genomförde ett 

standardsystembyte vid denna tidpunkt bidrog det till en unik chans. En annan unik chans med 

denna studie är användarna inte har varit i fokus i denna utveckling, som tas upp mer i avsnitt 

4.1.3., vilket gör det extra intressant att undersöka användars involvering och dess acceptans på 

standardsystemet.  

 

När idén om att undersöka Ellos användare började ta form fick det god kritik från ansvariga i 

utvecklingsteamet eftersom de själva inte tänkt mäta användarnas acceptans. Dessutom bidrar 

det till att de via denna studie, får kunskap om vad användarna anser om det nya systemet. 

Eftersom det är en fallstudie kommer inte detta resultat att kunna appliceras på alla 

logistikföretag som genomför ett standardsystembyte, däremot kan det ge kunskap om hur 

användarnas involvering påverkar deras acceptans på standardsystem som gör att andra företag 

antingen kan anamma det eller göra motsatsen för att de i sin tur skall få ett lyckat resultat. 

 

Ellos har valt att köpa in ett flertal standardsystem som har krävt vissa modifikationer, vilket 

innebär att Ellos själva fått utveckla funktioner för att samtliga system skall kunna hänga ihop 

och kunna arbeta tillsammans. Detta ledde till att studien fick avgränsa sig till 

logistikavdelningen, där systemet heter M3, eftersom det var den avdelning som hade testat och 

använt systemet mest. Det fanns användare på andra avdelningar som inte hade testat systemet 

över huvud taget vilket gjorde att dessa valdes bort.  

 

Vid intervjutillfällena hade däremot användarna enbart använt systemet i en testmiljö men 

eftersom det var det system som var färdigbyggt begränsades urval till logistik. Det är därför 

viktigt att ha i åtanke att M3 inte satts i bruk ännu utan att studien utgår från enbart utbildning av 

systemet samt användning i testmiljö. Detta anses dock inte påverka användarnas acceptans 
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eftersom systemet är färdigbyggt för logistik. Det som är en nackdel är att användarna inte 

hunnit använda systemet i den grad som författarna hade önskat vilket kan bidra till att 

användarnas åsikter kan komma att förändras i framtiden. För att undersöka detta hänvisar 

studien till avsnitt 6.4 där fortsatt forskning presenteras. Eftersom Ellos systembyte är 

omfattande valdes det att enbart fokusera på ett företag för att kunna gå ner på djupet. Att ha 

undersökt fler företag hade bidragit till högre trovärdighet men eftersom författarna ville gå ner 

på djupet tog beslutet att enbart undersöka ett företag och istället fokusera på fler användare. 

Däremot har valet av företag inneburit en del begränsningar. När studiens syfte började 

diskuteras skulle systembytet vara genomfört och helt satts i bruk innan sommaren år 2016. 

P.g.a. diverse förseningar i utvecklingsprocessen har däremot systemet inte satts i bruk när 

denna studie genomfördes vilket gjort att användarnas acceptans av standardsystemet har 

undersökts i ett tidigt skede där användarna enbart använt systemet i en testmiljö. 

 

3.1.1 Fallstudiens forskningsförfarande 
En vanlig progression inom en fallstudie syns i figur 5 vilket även har följts i denna studie. Den 

består av delarna planering, design, förberedelse, insamling, analys och delgivning vilket följer 

en linjär och iterativ process. Nedan följer en beskrivning av denna studiens progression. I de 

olika delarna finns hänvisningar till andra avsnitt i kapitlet eftersom det annars hade varit svårt 

för läsaren att greppa all information om den var beskriven inom de olika faserna.  

 

 
Figur 5, Fallstudiens forskningsförfarande (Recker, 2010; Yin, 2009) 

 

Planeringen började med att författarna valde området användarinvolvering och dess acceptans 

på standardsystem. Detta bidrog till att författarna letade upp problem inom det valda området, 

gjorde en avgränsning och som ledde till en forskningsfråga. Författarna skapade en 

forskningsfråga som hade en ”hur”-karaktär eftersom det är en föredragen frågeuppbyggnad 

inom fallstudier (Recker, 2010). Forskningsfrågan blev ” Hur påverkar användares involvering 

dess acceptans av ett standardsystem vid ett standardsystembyte inom en logistikavdelning?” 

När forskningsfrågan var färdigformulerad formulerades ett syfte. Här lades även en planering 

upp för hur fallstudiens fortsatta gång skulle gå till. 

 

I designfasen bestämde sig författarna för att genomföra en studie med en kvalitativ metod 

vilket fallstudier klassar sig in under (Recker, 2010). Detta bidrog till att semi-strukturerade 

intervjuer valdes att genomföras, (se vidare ”Metodansats” i avsnitt 3.2.) I detta steg skall antal 
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analysenheter, antal och typ av fall, vilken teori som skall användas samt förslag för guidning 

av studien bestämmas (Recker, 2010; Yin, 2009). Ellos valdes till att vara det företag som skulle 

undersökas, eftersom Ellos genomför ett standardsystembyte, vilket passar väl in i studiens 

forskningsfråga eftersom de inte utvecklar ett system från början. Eftersom systembytet är av 

sådan omfattande karaktär bestämdes det att inget mer företag behövde undersökas. Detta 

bidrog till att fallstudiens design blev en enfallstudie (eng. single case study). Detta innebär att 

enbart ett företag undersöks och det används när forskarna vill identifiera ny och tidigare 

obestridda företeelser eller frågor. Det används ofta för att representera unika eller extrema fall 

(Recker, 2012; Yin, 2009).  
 

I detta steg bestämdes även urvalet av deltagare från Ellos, (se vidare ”Urval” i avsnitt 3.5). 

Ellos har involverat användarna på olika basis, beroende på vilken användargrupp respektive 

användare ingick i, vilket gjorde att olika användargrupper kunde intervjuas. En del av 

studiens syfte var att ställa de olika användargrupperna mot varandra vilket kunde 

genomföras eftersom Ellos hade olika användargrupper. Därigenom kunde även acceptansen 

på standardsystem inom de olika grupperna undersökas som också är en del av syftet. En 

enfallstudie kan vara antingen holistisk eller inbäddad (eng. embedded) vilket holistisk innebär 

en helhetssyn och enbart har en analysenhet, och inbäddad har flera analysenheter (Recker, 

2010; Yin, 2009). Eftersom två användargrupper ställs mot varandra i denna studie är den en 

inbäddad design.  
 

Den teori som används har varit till för att ge bakgrundsinformation om det valda ämnet, för att 

skapa intervjufrågor och för att kunna analyseras mot empirin. Författarna samlade in mycket 

teori till en början för att sedan sortera bort sådant som inte var av vikt. Detta bidrog till att 

författarna hade en bred kunskapsbas att stå på innan teorin i studien skapades. 
 

Ett noga planerat tillvägagångssätt valdes vilket innebar att efter ha formulerat en 

forskningsfråga och problemdiskussion, studera teori för att kunna genomföra intervjuer, som 

i sin tur ledde till en analys vilket utgör ett fallstudieprotokoll. Dessutom genomfördes en 

metodreflektion som finns i avsnitt 6.2. 
 

Förberedelsefasen utgjordes av att all teori sammanställdes för att kunna skapa relevanta och 

informationsinbringande intervjufrågor. Författarna gick noga igenom intervjufrågorna för att 

de inte skulle kunna misstolkas. För att kunna ställa bra frågor använde sig författarna mestadels 

av tidigare beprövade intervjufrågor. Författarna planerade även hur intervjuerna skulle 

genomföras och vem som skulle intervju vem. För att lyckas med insamlingsfasen behöver 

författarna ställa rätt frågor och vara bra lyssnare (Yin, 2009). Författarna bestämde sig även 

för att spela in intervjuerna vilket krävde testning av mobiltelefoner för att detta skulle gå att 

genomföra. Författarna var medvetna om att intervjuerna kunde komma ske på ett oplanerat sätt 

men det fanns inget specifikt sätt att förebereda sig på detta förutom medvetenheten om det. 

Både Recker (2010) och Yin (2009) anser att författarna bör göra en pilot-testning på sina 

intervjufrågor men p.g.a. tidsbrist gick detta inte att genomföra. 
 

I insamlingsfasen samlades data in genom intervjuerna. (Se ”Datainsamling” i avsnitt 3.6 och 

”Tillvägagångssätt vid intervjuerna" i avsnitt ” 3.6.2.) Intervjuer är en av de viktigaste 

informationskällorna i en fallstudie vilket kräver att författarna följer sitt fallstudieprotokoll 

samtidigt som de ställer frågorna på ett opartiskt sätt som gynnar studien (Yin, 2009). Eftersom 

studiens forskningsfråga är en ”hur”-fråga krävde det att författarna ställde ”varför”-frågor till 

deltagarna för att få ut relevant information, detta stärks även av Yin (2009). Många av ”varför”-

frågorna var för att författarna skulle få förstålse om varför användarna tyckte som de gjorde. 
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I analysfasen valde författarna att använda sig av kodning och memoing för att finna 

återkommande kategorier som sedan utgjorde basen i analys. (Se ”Analys av data” i avsnitt 

3.8). Eftersom författarna hade en specifik strategi minskade svårigheter som annars hade 

kunnat uppstå (Yin, 2009).  

 

I delgivningsfasen sammanställdes resultatet, dels analys mellan teori och empiri, dels slutsatser 

och förslag till fortsatt forskning. Här var det av största vikt att identifiera resultatet och att 

presentera det genom en lämplig rapportering för läsaren (Recker, 2010; Yin, 2009). Det var i 

detta steg som finjusteringarna gjordes, dels strukturläsning, dels placering och kategorisering 

av text för att underlätta för läsaren.  
 

3.2 Metodansats 

Eftersom fallstudier inte har någon bestämd metod för insamling eller analys av data har 

tekniker för kvalitativa metoder för detta använts (Merriam, 1994). Metodansatsen blir därmed 

av kvalitativ art. 
 

Syftet med studien är att försöka förstå om användares involvering påverkar deras acceptans av 

ett standardsystem vid ett standardsystembyte och hur inom en logistikavdelning, detta bidrog 

till att en fallstudie blev aktuell. För detta arbete användes en kvalitativ ansats eftersom 

författarna ansåg att det skulle ge en djupare förståelse. Dessutom associeras fallstudier ofta med 

kvalitativa metoder (Woodside, 2010; Merriam, 1994). Enligt Pathak, Jena & Kalra (2013) 

används kvalitativa metoder för att förstå människors övertygelser, erfarenheter, attityder, 

beteenden och interaktioner. Deltagarna står i fokus och de får dela sina personliga upplevelser. 

Denna studie baseras på användarnas personliga upplevelser av systemet M3 vilket gör att en 

kvalitativ metod var att föredra. Hade fokus varit på att mäta användarnas upplevelser i 

siffror hade en kvantititav ansats använt. Detta stärks av Recker (2013) som menar att 

kvantitativa metoder används när något skall mätas i siffror och för att få ett statistiskt resultat. 

Däremot anser författarna att detta inte hade bidragit till lika djup förståelse som i 

kvalitativa metoder eftersom fokus inte ligger på att mäta användarnas involvering och 

acceptans i siffror. En alternativ metodansats hade varit att författarna använde sig av 

frågeformulär men eftersom användarna hade testat systemet i olika grad valdes detta bort 

eftersom det riskerade att ge ett icke representativt resultat. 
 

Utmärkande för kvalitativa metoder är de går in på djupet och ger beskrivning och förståelse 

(Holme, Solvang & Nilsson, 1991). Eftersom författarna ville försöka förstå användarnas 

involvering och acceptans krävdes det att författarna gick in på djupet vilket gjorde att intervjuer 

var ett bra tillvägagångssätt. Därmed ansåg författarna att kvalitativa metoder i form av en 

fallstudie var att föredra. Ett vanligt tillvägagångssätt inom kvalitativa metoder är intervjuer 

(Holme, et al., 1991). Intervjuer används när det handlar om att fånga personers individuella 

röster och berättelser samt deras motivationer och känslor. Dessutom anses intervjuer vara 

hjälpsamma vid avgörande hur människor tar beslut och vilka meningar människor fäster till 

sina erfarenheter (Harding, 2013). Utifrån det ansåg författarna att intervjuer var bästa 

tillvägagångssättet i denna studie eftersom det gjorde att rätt människor kunde säga sina egna 

åsikter samtidigt som de kunde motivera sina svar. Dessutom bidrog det till att fallstudien fick 

ett större djup. 

 

Intervjuerna har skett på ett semi-strukturellt sätt. Det innebar att författarna kunde ställa nya 

frågor under intervjun som ett resultat av det användarna sade (Recker, 2013). Detta stärks av 

Harding (2013) som anser att semi-strukturella intervjufrågor består av öppna svar och att 
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frågorna enbart är en vägguide. Fördelen med att använda semi-strukturerade intervjufrågor var 

att användarna inte blev påverkade av att ge ett visst svar utifrån olika svarsalternativ. De kunde 

fritt prata om det som de önskade att göra. Författarna har utgått från fördefinierade frågor, som 

är beprövade sedan tidigare forskning (se avsnitt 3.6.1), men de har i vissa fall ställt följdfrågor. 

Vidare anser Recker (2013) att fördelen med semi-strukturella intervjuer uppmuntrar en 

tvåvägskommunikation och att deltagarna kan förse de som intervjuar med orsaken till svaret. 

Detta ledde till att intervjuerna inte var helt strukturerade och att informanterna ibland behövde 

vidareutveckla sina svar genom att beskriva varför de tyckte som de gjorde. 

 

Författarna valde att använda sig av frågor som tidigare studier har använt. Detta berodde på att 

de därmed visste att de var beprövade sedan innan. Däremot har en del frågor omformulerats 

för att de skall passa för just denna studie, exempelvis tillägget av ”systemet M3”. Se vidare 

avsnitt 3.6.1. 
 

3.3 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Robson (2011) och Ödman (2007) har den kvalitativa metoden sina rötter inom 

humanvetenskapliga forskningstraditionen hermeneutik som tillhör paradigmet hermeneutik. 

Hermeneutik handlar om analys av text och andra dokument och det ger även en förståelse om 

människans beteende. Det var av största vikt i denna studie att undersöka hur användarna 

upplevde M3 vilket gör att studien passar in i hermeneutiken. Forskarna ville förstå varför 

användarna tyckte som de gjorde och fick därmed en djupare förståelse. Dessutom byggs 

studien på analys av empiri och teori. Fokus ligger på hur förståelsen är nådd och inte på vad 

som är förstått (Robson, 2011). 

 

Hermeneutik kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap och den är till för att tolka och 

förstå (Ödman, 2007; Andersson, 1979). Anledningen till att tolka är för att författarna vill 

förstå (Ödman, 2007) vilket även denna studie har utgått från. Det är även huvudfokus i denna 

studie eftersom den syftar till att försöka förstå och detta uppnås genom att tolka den kunskap 

som samlats in. Vidare anser Ödman (2007) att det hermeneutiska synsättet söker efter möjliga 

innebörder hos de personer som deltar i studien och att dessa studeras som texter och språk. 

Detta stärks av Andersson (1979) som säger att hermeneutiken är till för att tolka texter och 

språk men även människans beteende, dels kroppsligt, dels socialt. Vid intervjuerna försökte 

författarna tolka användarnas kroppsliga språk för att se hur deras kroppsspråk var när de 

uttryckte sig om en specifik fråga. 
 

3.4 Förhållningssätt 

Studien har ett induktivt förhållningssätt eftersom författarna började med ett problemområde 

och utifrån det letade efter relevant information inom ett speciellt fall. Detta menar Harding 

(2013) är ett induktivt synsätt eftersom studien började med något specifikt och gick sedan 

till något generellt. Dessutom önskar studien att försöka förstå, vilket enligt Recker (2013) 

innebär att gå från beprövade teori till en större vidd av generella slutsatser. Recker (2013) och 

Merriam (1994) anser även att fallstudier utgår från induktion eftersom studiens noga insamlade 

data formar generell teori. Enligt Holme, et al., (1991) kan induktion ses som upptäcktens väg 

vilket kan kopplas till att studien vill försöka förstå. Detta innebär att författarna skapade en 

forskningsfråga och utifrån det studerade och samlade in relevant teori för att upptäcka ny 

kunskap.  

 

Utifrån forskningsfrågan har sedan empiri samlats in för att den skulle kunna besvaras. 

Empirins roll i denna studie är att förstå och inte bepröva, därför försöker forskarna att förstå 

och förklara användarnas roll vid ett standardsystembyte. En fallstudie är därmed passande att 
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använda eftersom studien kommer att beskriva vad, hur, varför och vem. Detta stärks av 

Woodside (2010) som anser att fallstudier kan vara av beskrivande form. Dessutom säger 

Merriam (1994) att en fallstudies syfte inte är att komma fram till den korrekta eller sanna 

tolkningen utan snarare undanröja felaktiga slutsaster vilket leder till att författarna får fram den 

mest övertygande och bästa tolkningen. Hade studiens syfte varit att bepröva och bevisa hade 

ett deduktivt förhållningssätt använts eftersom det ger ett resultat där teori och empiri förutsäger 

verkligheten (Recker, 2013; Harding, 2012; Holme, et al., 1991). Teorin har i denna studie 

använts för att ge information inom det valda ämnet och för att kunna genomföra en analys. 
 

3.5 Urval 

I denna studie har två olika urvalsramar använts eftersom det krävdes olika personer för olika 

ändamål. Sammanlagt har tolv personer intervjuas, varav två av dem försåg författarna med 

information. 

 

Ett strategiskt urval valdes för att identifiera personer med personlig erfarenhet av systemet M3. 

Ett strategiskt urval innebär att forskarna kan välja informanter som är lättillgängliga, det 

behöver inte vara ett förutbestämt antal deltagare och att resultatet inte behöver vara 

representativt (Robson, 2011). Detta ledde till att en utvecklingsansvarig och en Scrum master 

valdes eftersom de varit med genom hela utvecklingsprocessen samt att de tillhör 

utvecklingsteamet. Dessutom kunde dessa förse författarna med information om systembytet 

och utvecklarnas syn på användarnas involveringsgrad med fokus på logistik eftersom Scrum 

mastern har hand om M3 och själv kommer från logistik från början. 

 

Dessutom genomfördes tio separata intervjuer med personer som passade in i de två olika 

användargrupperna. Kraven för att delta i studien var att antingen varit involverad i 

utvecklingsprocessen eller inte varit involverad, använt M3 samt tillhöra logistik. De 

användargrupper som valdes ut var core super user och super user (se betydelse i avsnitt 

4.1.2.2), efter konsultation med Scrum mastern och utvecklingsansvarig. Inom respektive grupp 

valdes fem användare ut som stämde in på kraven, av produktionschefen på logistik eftersom 

han hade störst kunskap om vilka användare som tillhörde vilken grupp. Deltagarna i de två 

grupperna bestod av tre kvinnor och sju män och var i ålder mellan 34 och 50. Den urvalsram 

som använts inom denna grupp är således ändamålsenligt urval, detta stärks av Robson (2011) 

eftersom deltagarna är noga utvalda efter sina expertisområden och enligt författarnas intresse. 
 

3.6 Datainsamling 

Nedan beskrivs datainsamlingen för det empiriska materialet. Teorins roll i denna studie har 

varit att ge bakgrundsinformation, utformning av intervjufrågor och för att möjliggöra en 

analys. 

 

3.6.1 Intervjumall 

Samtliga intervjufrågor, förutom frågorna som berörde involvering, till super users och core 

super users är tagna från tidigare forskning inom likartade studier, d.v.s. att de är testade och 

förankrade sedan innan. Anledningen till det är för att författarna därmed fick använda sig av 

frågor som är vetenskapligt testade och som därmed fungerar och som är anpassade till 

användaracceptans. Dessa frågor har använts för att undersöka användaracceptans och en del 

av frågorna är skapade utifrån TAM-modellen och TPB vilket innebär att det finns faktorer som 

kan påverka acceptansen. Frågorna är tagna från Wu & Chen (2005), Davis (1985) och Gefen, 

et al., (2003). En del av frågorna är däremot modifierade för att passa till denna studie och till 

systemet M3. De frågor som berör involveringsgraden har författarna själva skapat för att de 

skulle passa in med övriga frågor. 
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3.6.2 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 

Datainsamlingen från intervjuerna har skett i två steg. I första intervjun deltog 

utvecklingsansvarig och Scrum master för logistik. Intervjuerna skedde på ett semi-strukturerat 

sätt. Författarna hade ett antal fördefinierade frågor men under intervjuns gång tillkom 

följdfrågor och nya frågor som krävdes för informationsinsamlingen och för förtydligande. Vid 

detta tillfälle deltog bägge författarna och intervjun varade i 43 minuter i ett enskilt rum. 

Intervjun bandades och anteckningar fördes. 

 

I det andra steget intervjuades fem personer som varit involverade och fem personer som inte 

varit involverade i utvecklingsprocessen. Deltagarna intervjuades med hjälp av frågor på ett 

semi-strukturerat sätt vilket innebar att det inte fanns några svarsalternativ (Recker, 2013). 

Största delen av dessa frågor var grundade från teorin och hade använts i tidigare forskning. 

Intervjuerna skedde i ett avskilt rum på logistikavdelningen där varje användare hade 30 

minuter till förfogande att svara på frågorna. Anledningen till att det enbart berörde 30 minuter 

var p.g.a. tidsbrist från Ellos sida. Samtliga intervjuer skedde under samma dag. Intervjuerna 

pågick mellan 13 till 26 minuter och vid samtliga av de tio intervjuerna deltog båda författarna. 

Anledningen till det var för att minska risken att missa utmärkande beteende som kunde ha 

betydelse för studien. Dessutom kunde författarna hålla i varannan intervju medan den andre 

förde anteckningar. Samtliga intervjuer bandades och anteckningar fördes. Varje intervju 

började med att författarna beskrev syftet med studien, användaren fick sedan säga namn, ålder 

och vilken användarkategori de tillhörde. Samtliga användare är anonyma, namnen krävdes 

enbart för författarnas skull för underlättande vid sammanställningen av data. Därefter ställdes 

intervjufrågorna. De frågor författarna använde sig av ställdes inte i samma turordning till alla 

användare eftersom omständigheter runt omkring bidrog till det. Det berodde bl.a. på att några 

användare indirekt svarade på en fråga som berörde en annan fråga. Dessutom tillkom ett antal 

följdfrågor vid vissa av intervjuerna, exempel var att författarna bad användaren att utveckla 

sitt svar eller beskriva vad de baserade sitt svar på. 
 

3.6.3 Kritisk källhantering 

Det finns mycket forskning om användarinvolvering, användardeltagande och 

användarinflytande eftersom det uppkom för flera år sedan. Även om det uppkom för flera år 

sedan är det många forskare som är överens om betydelsen av de olika begreppen. Detta har 

lett till att nyare forskning hänvisar till äldre forskning som i sin tur bidragit till att den äldre 

forskningen använts i denna studie. På detta sätt behöver ingen källhänvisning i andra hand att 

redovisas, samt att litteraturen och därmed studien blir mer pålitlig eftersom informationen tas 

från grundkällan. Ett flertal källor som används i denna studie är därmed gamla men dem är 

inte föråldrad p.g.a. det eftersom många av dagens forskare fortfarande använder sig av dem 

samt att de är aktuella i skrivande stund. 

 

3.7 Etiska aspekter 

Eftersom en fallstudie har använts har mycket information om Ellos presenterats vilket gör det 

viktigt att etiska aspekter tas i åtanke. Eftersom tio av användarna beskrev personliga känslor 

och åsikter om M3 som utvecklingsteamen sedan fått ta del av, har författarna valt att göra 

deltagarna anonyma för att data inte skulle kunna kopplas till respektive användare vilket 

författarna kommit till insikt efter att ha studerat Harding (2013). Eftersom en del människor 

kan uppfatta det som pinsamt att svara på en del frågor valde författarna att ha dem anonyma 

för att ingen skall veta vem som sade vad. Detta stärks av Merriam (2014) som talar om 

pinsamhet vid intervjuer. Personer som deltar i en intervju kan känna sig sårbara vilket gjorde 

att författarna försökte få deltagarna att känna sig bekväma genom att tydliggöra anonymiteten 
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samt att de hade rättigheten att uttrycka vad de ville. Fisher (2012) anser att personer kan känna 

sig sårbara och att det därför är viktigt att tydliggöra anonymiteten. Eftersom användarna blev 

placerade i obekanta positioner var det av stor vikt att förklara följderna av intervjun, vilket 

stärks av Harding (2013). Exempelvis förklarade författarna syftet med studien och varför 

användaren deltog i studien. Samtliga av de tio deltagarna har kontaktats i andra hand för att 

de inte skulle känna sig tvingade att delta i studien. Samtliga användare har därmed ställt upp 

frivilligt och de fick avbryta intervjun om de ville. Utvecklingsansvarig och Scrum master är inte 

anonyma eftersom de har försett författarna med bakgrundsinformation om systembytet och 

annan relevant information som behövdes för att författarna skulle ha en grund inför 

intervjuerna. Dessutom röjs deras identiteter när de benämns med deras arbetsroller eftersom 

de är ensamma inom varje roll. Detta är därmed ett medvetet val av författarna vilket deltagarna 

är medvetna om. 

 

För att undersökningssituationen skall bli meningsfull för båda parter, krävs det att det uppstår 

en relation mellan forskarna och den intervjuade som präglas av tillit. För att uppnå tillit krävs 

det att forskarna ser till att samtalet blir otvunget och spontant, och att de hela tiden är 

uppmärksamma och öppna i intervjusituationen. Att deltagandet är frivilligt, samt att de som 

intervjuas vet vad de medverkar i kan också skapa tillit (Holme, et al., 1991). Tilliten försökte 

forskarna såldes att skapa genom att vara uppmärksamma, tydliggöra anonymiteten och genom 

att vara tydliga med syftet med intervjun. 

 

Att bli inspelad kan förmodligen göra att deltagarna känner sig oroliga för vad materialet skall 

användas till och att det används på rätt sätt. Däremot ansåg inte författarna att detta var något 

problem eftersom samtliga användare var positivt inställda till att bli inspelade. Författarna 

lovade även att ingen förutom dem skulle få lyssna på materialet. Författarna bad även 

användarna att ge utförliga svar och svara i den mån de kunde och författarna kände inte att 

någon av användarna höll inne på information. 
 

3.8 Analys av data 

Dataanalysen började med att författarna lyssnade igenom samtliga intervjuer var för sig. 

Samtliga intervjuer skrevs av, i princip ordagrant, det som uteslöts var överflödiga ord som inte 

hade något syfte för studien. Exempel på ord som uteslöts var ”öh, hmm och skratt”, etc. 

Tillsammans med avlyssningarna hade författarna sina anteckningar som skrevs under 

intervjuerna att tillgå. Efter att intervjuerna noggrant gåtts igenom läste författarna varandras 

text för att undersöka att det viktigaste hade antecknats och diskuterade vad de kommit fram 

till. När samtliga intervjuer var avlyssnade från de tio användarna började författarna analysera 

datan. Eftersom författarna ville få fram kategorier för att strukturera upp empirin och analysen 

valdes tekniker som innefattar kategorisering vid analys vid användarnas intervjuer. Analysen 

av utvecklingsansvarig och Scrum masters data skedde separat men tillvägagångssättet vid 

avlyssningen var den samma som för de andra intervjuerna. 

 

Observera att efter att alla intervjuer med de två användargrupperna sammanställts valde 

författarna att göra en sammanfattning av varje intervju som finns bifogat i avsnitt 8.3 och 8.4. 

Anledningen till det är för att läsaren skall kunna läsa vad varje användare sade samtidigt som 

det förenklar läsningen än om författarna hade valt att infoga hela texten som framkom. 

Intervjun med utvecklingsansvarig och Scrum master finns inte bifogat eftersom det väsentliga 

i hela intervjun finns utskrivet i avsnitt 4.1. 

 

Analysen av data har skett via kodning och memoing. Memoing användes vid analysen av 

intervjun med utvecklingsansvarig och Scrum master medan kodning användes vid de andra tio 

intervjuerna, d.v.s. med användarna. Kodning är en teknik för att organisera data runt olika 
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koncept och teman som uppstår i intervjuerna (Recker, 2013). Författarna ville undersöka om 

det framkom olika teman som sedan skulle kunna sättas in under olika kategorier. I denna studie 

har axial kodning använts vid intervjuerna med de tio användardeltagarna som enligt Recker 

(2013) innebär att författarna har tittat på meningar och hela satser och därigenom placerat dem 

i olika kategorier. De kategorier som framkom var involvering, nytta, användbarhet, förtroende, 

attityd och acceptans. Anledningen till att dessa kategorier valdes var för att dem alla har någon 

koppling till acceptans samtidigt som dessa begrepp har tagits upp i teorin vilket möjliggjorde 

att en analys kunde skapas. Genom teorin framkom det att kategorierna hade någon påverkan 

på acceptans och det visade sig även i det empiriska materialet. Författarna undersökte 

återkommande begrepp och skiljaktigheter mellan samtliga intervjuer och som sedan 

sammanställdes i en löpande text och under respektive kategori. Dessa kategorier, d.v.s. 

involvering, nytta, användbarhet, förtroende, attityd och acceptans har som beskrivet legat till 

grund för analysen. Vidare säger Recker (2013) att axial kodning innebär att författarna 

lokaliserar och länkar interaktioner som gör det möjligt att förklara vilka interaktioner som 

finns, samt varför och vilka konsekvenser det blir. Eftersom syftet med studien är att försöka 

förstå om användares involvering påverkar deras acceptans av ett standardsystem vid ett 

standardsystembyte och hur inom en logistikavdelning har författarna försökt förklara 

samspelet mellan de olika kategorierna som framkom från empirin. Däremot har fokus varit på 

att försöka förklara konsekvenserna mellan användarinvolvering och acceptans och inte 

konsekvenser mellan samtliga kategorier eftersom det inte fanns resurser för detta. 

 

Memoing, som användes vid analysen av utvecklingsansvarig och Scrum masters intervju, 

innebär att författarna gör en sammanfattning av det som sades under intervjun samt att det kan 

vara en guide för identifiering av koncept och teman (Recker, 2013). Författarna sammanställde 

det som var av vikt för studien i en löpande text. Det som inte var relevant för studien 

preskriberades. Den information som var användbar bildade olika teman som utgörs av olika 

kategorier. Den information som författarna fick fram genom denna intervju har till viss del 

analyserats mot vad användarna sade, i analysen. När sammanställningen av denna intervju var 

gjord skickades materialet till utvecklingsansvarig för att han skulle få läsa igenom det och 

säkerhetsställa att författarna inte gjort egna antaganden. 

 

Anledningen till att det användes två olika analysmetoder var för att det var olika fokus mellan 

de olika intervjuerna. Syftet med intervjun med utvecklingsansvarig och Scrum master var att 

få bakgrundsinformation om bl.a. användarinvolvering och om systembytet, och därför 

sammanställdes den informationen för att få ut all information som var nödvändig. Syftet med 

intervjuerna med användarna var att granska deras personliga åsikter och att undersöka 

gemensamma koncept, därför användes axial kodning. Syftet var även att försöka förstå hur 

användarinvolveringen har påverkat acceptansen och därför krävdes det att varje användares 

svar behövdes studeras mer djupgående. 

 

Deltagarna bestod av tre kvinnor och sju män vilket inte ger ett representativt urval mellan 

könen. Däremot har inte könen någon betydelse i detta avseende eftersom fokus är på varje 

individs tyckande och tänkande av deras involvering och acceptans. Dessutom har inte 

representativitet ett centralt syfte i kvalitativa metoder (Holme, et al., 1991). 
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4  Empiri 
I detta kapitel kommer den data som samlats in genom semi-strukturerade intervjuer att 

redovisas. Här följer en redovisning av samtliga intervjuer i en sammanfattande form där fokus 

ligger kring frågor som berör forskningsfrågan. De olika grupperna som har intervjuats 

kommer att redovisas var för sig. Först sker en redovisning från intervjun med 

utvecklingsansvarig och Scrum master, följt av en sammanställning under olika kategorier från 

intervjuerna med core super users och super users.  
 

4.1 Intervju med utvecklingsansvarig och Scrum master 

Ellos är ett distanshandelsföretag som grundades år 1947 i Borås. De säljer allt från kläder och 

elektronik till resor. Ellos är unikt på det sätt att de har ett e-commerce system (se förklaring 

nedan) och en e-handelsshop som erbjuder en tjänst och ett bra flöde av UX (se förklaring 

nedan) på sajten som är betydligt bättre än deras konkurrenter. De vill sticka ut och fokuserar 

därför mycket på deras utvecklingsresurser för att lyckas med detta1. Denna intervju fokuserar 

på information om orsaker till systembytet medan den resterande informationen mestadels 

fokuseras på logistikavdelningen. 
 

Förklaring av e-commerce: Electronic commerce (elektronisk handel), vilket innebär all 

elektronisk förmedling av information som byts mellan en organisation och deras externa 

intressenter (Chaffey, 2011). 

 

Förklaring av UX-flöde: User experience (användarupplevelse), vilket innebär hur en produkt 

beter sig och hur den används av människor i det verkliga livet (Rogers, Sharp & Preece, 2011). 
 

4.1.1 Orsaken till systembytet 

Grundorsaken till systembytet var att Ellos såldes i mars/april år 2013 till investmentbolaget 

Nordic Capitals. Detta bidrog till att Ellos Group och Nordic Capital tillsammans skapade en 

affärsplan över hur värdet skulle ökas i bolaget, vilket bidrog till att olika incitament uppstod. 
Detta bidrog till att IT-avdelningen fick ett uppdrag om att i samarbete med verksamheten, se 

över vad som behövdes göras IT-mässigt för att förverkliga affärsplanen tillsammans med den 
verksamhetsplan som kom som ett resultat av affärsplanen2. 

 

Projektet började i juni år 2013, där vederbörande började undersöka verksamhetskrav och det 

nuvarande IT-systemet och där dessa sedan mappades på hög nivå med ett fåtal personer från 

både IT och verksamheten. Ganska fort insåg de att det behövdes omfattande förändringar. 

Största konceptuella förändringen var att gå från traditionell postorderhandel till mer renodlad 

e-commerce handel. Att gå till e-commerce bidrar enligt Ellos till stora skillnader inom 

omsättningstid på produkter, inköpsperioder på produkter, kundförväntan och vilka kanaler 

som det kan säljas varor på. Detta bidrog till att det krävdes ett stort lyft från gamla systemet 

som har sina anor från 70-talet men där de flesta stora delarna är byggda under 80-talet. Ellos 

ville förnya, förändra och ha en helt ny IS-plattform. I februari 2014 sattes en projektstrategi, 

där verksamhetsområden valdes in. Dessa delades upp i tre olika sponsorchips/lines som blev 

ekonomi, marknad och produkt, och under dessa föll respektive verksamhetsområde in. Ellos 

har under hela utvecklingsprocessen arbetat enligt det agila manifestet (se förklaring nedan) 

som de tror är ett bra arbetssätt när användare skall involveras i utvecklingen. En fördel med 

det agila var att de fortlöpande kunde ta till sig förändringar i projektet. De ansåg att det var 

viktigt att hitta en mix av användare och IT-folk i utvecklingsgrupper eftersom det bidrar till en 

                                                           
1 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig på Ellos. Ellos den 13 april 
2 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig på Ellos. Ellos den 13 april 
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oerhörd effektivitet3. 

 

Förklaring av agila manifestet: agilt innebär att något sker inkrementellt och det agila manifestet 

är ett sätt att arbeta där manifestet innehåller olika principer för hur ett utvecklingsarbete skall 

gå till (Denning, 2015). 

 

Ellos har valt att implementera flera olika standardsystem men denna studie fokuserar enbart 

på systemet M3 för logistik och informanternas information härleds därmed utifrån användarna 

på logistik. Teammedlemmarna (se beskrivning i avsnitt 4.1.2.2) undersökte i första hand 

butiken, d.v.s. det Ellos säljer, och utgick från vad det behövdes göras där för att sedan 

undersöka vad de skulle göra för att kunna uppfylla det. Förmodligen hade det gamla systemet 

på logistik kunnat vara kvar men med tanke på att andra delar skulle förändras följde logistik 

med på köpet. Skulle logistik blivit ensamma kvar med det gamla systemet och de plattformar 

det kräver, hade det blivit oerhört dyrt att driva dem. En typ av utmaning var att 

teammedlemmarna ansåg att användarna på logistik var förhållandevis nöjda med det gamla 

systemet vilket bidrog till mer modesta förändringsbehov än i de andra områdena4. 
 

”Vi tror att kommer att skriva en whitebook där vi kan samla information och kunskaper om 

projektet inom 6-12 månader. Mixen av användare och IT-folk är en framgångsfaktor.” 

(Nicklas Svensson, Ellos, 2016-04-13) 
 

4.1.2 Användarinvolvering 

Eftersom Ellos har valt att inte skräddarsy sitt nya system utan köpt in standardsystem bidrog 
det till att användarna inte kunde vara med och påverka i den grad som de förmodligen hade 

varit om Ellos valt att utveckla ett system själva. Användare har däremot varit involverade, men 

på andra grunder. De vet inte exakt hur många användare som har varit involverade under 
utvecklingsprocessen eftersom utvecklingsgrupperna endast har haft kontakt med core super 

users som i sin tur pratat med användarna. Det fanns 10-12 stycken core super users. Skulle 
användare önskat sig något specifikt i systemet var teammedlemmarna tvungna att försöka 

lugna dessa och förtydliga att detta inte behövs för att lansera systemet vilket gjorde att 
önskemålet hamnade i en kö som kan komma att utvecklas framöver5. 

 

Användare har inte fått testa systemet under projektets gång men i slutet av varje sprint har 

respektive utvecklingsgrupp, med olika teammedlemmar, kört en demo på ca 20-30 minuter 

som användare har varit inbjudna till. Demon visade vad varje grupp hade gjort från föregående 

gång och användarna fick ställa frågor. Utvecklingsgrupperna har på ett pedagogiskt sätt visat 

systemet vilket resulterat i att det automatiskt blivit som en miniutbildning. Däremot har inte 

slutanvändarna från logistik varit inbjudna utan det har varit cheferna som deltagit därifrån. 

Vissa chefer har även varit med i utvecklingen och gett godkännande inom vissa områden. I 

slutet av projektet hade Ellos en temadag som kunde liknas med en mässa, där varje team hade 

sitt bås som visade sin del av systemet. Användarna kunde gå runt och titta, fråga och trycka i 

det nya systemet. De fick en ny inblick eftersom de fick se många olika delar i systemet. En 

lärdom är att Ellos skall ta med detta i framtida projekt men att de skall göra denna mässa i ett 

tidigare skede. Ellos ansåg att det blir en större delaktighet från användarna att ha en temadag 

istället för en demopresentation eftersom användarna kunde ställa mer frågor, som de kanske 

inte vågade göra under en demo. Däremot fyllde bägge sin funktion på ett eller annat sätt6. 

                                                           
3 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig på Ellos. Ellos den 13 april 
4 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig på Ellos. Ellos den 13 april 
5 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
6 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
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4.1.2.1 Synen på förändringen från användare till projektmedlem 

Östh7 menade, som själv är en användare i grund och botten, att han vet på ett ungefär vad dem 

beslut som tas i utvecklingsgruppen får för konsekvenser för användarna. Däremot har han 

blivit inskränkt vilket gör att han glömt bort sig själv som användare. På frågan om hans syn 

har förändrats som användare svarar han att han har blivit lösare i kanterna om han tittar på sig 

själv som användare och att fokus har blivit på att få de olika delarna att hänga ihop. 

 

”Det är inte helt lätt att tänka utifrån användarna utan funktionen måste finnas där. Det spelar 

därmed ingen roll om det är fint och användarvänligt om det ändå inte fungerar” (Mikael Östh, 

Ellos, 2016-04-13) 
 

4.1.2.2 Roller 

Ellos har haft fyra olika roller av användarinvolvering. De har dock ingen skillnad på 

definitionerna roller, typer och nivåer som finns beskrivet i teorin, utan dessa begrepp flyter 

samman. De fyra olika roller som finns är: 

 

Teammedlem: Är medlemmar som varit med i utvecklingsgrupperna, d.v.s. allt från Scrum 

masters, programmerare, utvecklingsansvariga och projektledare. Denna grupp har haft stor 

påverkan i utvecklingsprocessen. 

 

Core super user: Core super users har varit med tidigt i utvecklingen men de har inte kunnat 

påverka designen särskilt mycket. Dessa har haft i uppgift att informera slutanvändare och visat 

upp M3 innan det lanseras för att användarna skulle kunna känna igen sig i systemet. De har 

även haft hand om utbildningen för användarna. Core super users har valts ut via deras arbetsroll 

sedan tidigare, d.v.s. det är koordinatorerna som är ”hands on” i systemet. Även deras 

lämplighet har spelat roll. 

 

Super user: Är en slutlig användare men även en person som fungerat som en mellanhand och 

försett users med information från core super user. Denna grupp har haft ingen eller väldigt låg 

påverkan. 

 

User: Är de slutgiltiga användarna som inte haft någon involvering i systemutvecklingen. 

Personer i denna grupp är exempelvis lagerpersonal. Denna grupp har inte haft någon 

påverkan8. 
 

4.1.3 Fokus 

I detta projekt har fokus inte varit på användarna under utvecklingsprocessen utan istället har 

funktionerna spelat desto större roll, att få dessa att fungera och hänga ihop. Däremot var det 

mycket fokus på användarna i början av systemutvecklingen där det lades några månaders 

arbete på att få fram vad användarna ville ha samt att teammedlemmarna hade gedigna 

genomgångar med användarna. På detta sätt fick de fram brister som de kunde plocka bort från 

MVP (minimum valiable product). MVP innebär att systemet skall ha de kärnfunktioner som 

tillåter att systemet sätts i bruk snabbast möjligast och att det skall ha bra och stödjande 

definierade affärsprocesser på ett tillräckligt bra sätt, d.v.s. att systemet skall vara ”good 

enough” vid lansering. Däremot har inte alla användare personligt fått komma till 

utvecklingsteamet och fått gett sina åsikter, synpunkter och önskemål. 
 

                                                           
7 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
8 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
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Systemet skall vara säkert när det kommer i produktion vilket innebär att det skall vara stabilt 

och hålla ihop, det skall klara av belastning samt attacker utifrån. Mantrat har varit att använda 

standardinställningar och standarddesign i högsta möjliga grad eftersom det för med sig mycket 
positivt, bl.a. att systemet blir lättare att förändra i framtiden om Ellos själva inte ändrat för 

mycket i det. Största fokus har varit på att lansera systemet och att komma igång och sedan 
undersöka vad det finns mest värde i att förändra och förbättra. Här kan användarna komma att 

spela en stor roll9. 

 

Designen i systemen är standard vilket gjort att användarna inte haft någon direkt input där. Det 

har gjorts vissa förändringar på vissa moduler som Ellos ser är nödvändiga för att underlätta för 

användarna. Exempel är att vissa knappar har tillkommit som gör att användarna inte behöver 

hoppa mellan flera olika program utan ”knappen” sköter detta. De stora delarna i logistik gör 

användarna med kroppen och inte i IT-systemen och på sikt kommer det hittas ett sätt att bygga 

på systemet och göra förändringar säkrare. Utvecklingsteamen har fått balansera mellan om 

något kostar X kr att göra, bidrar det till X, och därifrån ta ställning till om det är värt det10. 
 

4.1.4 Fördelar och nackdelar med användarinvolvering och standardsystem 

Ellos ser både fördelar och nackdelar med att inte ha involverat användarna i just detta projekt. 

Fördelarna med att inte ha involverat användarna är att det har sparats tid. Att involvera 

användare är tidskrävande, vilket i sin tur kostar pengar. Hade användare varit involverade hade 

förmodligen designen behövt ändras vilket hade gjort det svårt att förändra systemet i framtiden. 

En nackdel med att inte ha involverat användarna är att acceptansnivån förmodligen hade blivit 

högre om användarna hade varit mer involverade. Däremot trodde de att det hade fört med sig 

mycket annat negativt, exempelvis höga kostnader11. 

 

En fördel med standardsystem är att det kommer bli lättare i framtiden att vidareutveckla 
systemet. Det bidrar även till att konsulter utifrån kan komma in utan att behöva upplärning av 

systemet eftersom de kan det sedan innan, vilket sparar tid och pengar. Systemet kommer även 

bidra till förbättringar i framtiden vilket de tror användarna kommer att gilla. Eftersom Ellos 
inte är ensamma med att använda M3 släpps det realeser som Ellos får på köpet vilket gör att 

systemet kommer att förbättras kontinuerligt. Eftersom de valt ett standardsystem bidrar det 
inte enbart till stabilitet utan de får även med förändringar som kommer utifrån andra bolags 

önskemål i samma härad. De tror att på detta sätt kan de fokusera sina utvecklingsresurser på 
att fortsätta göra Ellos unikt. Hade Ellos utvecklat ett skräddarsytt system hade användarna fått 

vara mer involverade men det hade även bidragit till problem eftersom konsulter hade behövt 
omfattande upplärning av systemet12. 

 

4.1.5 Acceptans 

Ellos har inte tänkt mäta acceptansen, detta har föregått dem. De levererar inte en färdig produkt 

utan de levererar en MVP13. 
 

”Vi vet att eftersom vi levererar en MVP kommer inte användarna att ropa hurra direkt. Det 

är ett medvetet val vi gjort för vi ville ha en snabb leverans, annars skulle det blivit ofantligt 

dyrt” (Nicklas Svensson, 2016-04-13) 

                                                           
9 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
10 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
11 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
12 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
13 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
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Det har varit väldigt lite motstånd under utvecklingsprocessen. Även om det gamla systemet i 

stora drag varit relativt bra har det funnits förbättringar som användarna har velat göra. Däremot 

kan användare bli besvikna på det nya systemet eftersom en del gamla saker försvinner, 
exempelvis kommer papperslistor bli digitala samt att vissa önskemål inte finns med. Även 

utseendet och interaktionen av systemet kommer att vara annorlunda14. 
 

4.2 Intervju med core super users och super users 

Nedan kommer en sammanfattning av det som framkom under intervjuerna med core super 

users och super users. Super users har använt M3 i en genomsnittlig tid på ca tio timmar medan 

core super user har använt det under ca två månaders tid. Däremot varierar antal timmar och 

veckor en hel del inom respektive grupp. 
 

4.2.1 Involvering 
 

4.2.1.1 Super user 

Samtliga av super users har varit relativt lite involverade i utvecklingsprocessen men de har 

kunnat gå på demoshower och fått komma med lite åsikter om vad de önskat ha med i M3. Två 

av användarna hade velat vara mer involverade och haft mer inflytande eftersom de ansåg att 

utvecklingsgrupperna inte riktigt har förstått deras arbetssätt och hur de använder systemet. En 

av dessa uttryckte att utvecklingsgrupperna inte har tänkt på användarna tillräckligt mycket. 

Däremot ansåg en av dessa att den inte skulle ha något att tillföra för att kunskapen inte fanns, 

men att den gärna hade varit med för att lära sig. Ingen av användarna trodde att mer involvering 

hade påverkat slutresultatet, dels för att det är ett standardsystem, dels för att det kostar pengar. 

En användare uttryckte att mer involvering från denne hade lett till att den hade påverkat på ett 

pedagogiskt sätt för att nå ut till de anställda bättre. 
 

4.2.1.2 Core super user 

Samtliga användare ansåg att de hade haft stor involvering i utvecklingsprocessen. En del av 

dem kom in i ett tidigare skede än andra, beroende på vilken avdelning de tillhörde. En 

användare ansåg att trots dennes relativt höga involvering, har den inte kunnat påverka de 

funktioner som den önskat. Den ansåg även att utvecklingsgrupperna har litat för mycket på 

projektgruppen och att dessa trodde sig veta hur det skulle gå till, vilket inte var fallet. Den hade 

önskat att mer folk från början hade varit involverade som dagligen arbetar med systemet, 

istället för att involvera chefer. Tre användare hade velat vara mer involverade. Anledningen 

till det var för att det saknades funktioner som borde varit med och för att förhindra att projektet 

inte hade behövt blivit uppstyckat i den grad det blivit, eftersom det har lett till att tråden har 

tappats. De andra två användarna ansåg att deras involveringsgrad räckte, varav en av dem 

tyckte det var bättre att komma in i ett senare skede i utvecklingsprocessen eftersom saker den 

fick lära sig i början inte längre var aktuella. 

 

Två användare hade velat ha mer inflytande, eftersom funktioner saknades p.g.a. att för få 

personer hade varit involverade. En användare var osäker på om den önskade vara mer eller 

mindre involverad men att den gärna hade velat påverka planeringen av utvecklingsprocessen. 

Detta p.g.a. att fokus har gått från ena saken till den andra, att det har arbetats för lite på för 

många håll, och att det förmodligen berodde på det agila arbetet. Två användare ansåg att de 

har haft en bra grad av inflytande, att de har kunnat påverka det som de önskade. Två användare 

ansåg inte att mer involvering hade kunnat påverkat slutresultat. En användare önskade att den 

hade fått vara med och bestämma system, och som hade påverkat slutresultatet medan de två 

andra användarna trodde att mer involvering hade påverkat slutresultat, däremot var de osäkra 

                                                           
14 Nicklas Svensson, utvecklingsansvarig & Mikael Östh, Scrum Master på Ellos. Ellos den 13 april 2016 
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på om deras önskningar hade tagits i betraktelse. 
 

4.2.2 Nytta 
 

4.2.2.1 Super user 

Samtliga av användarna trodde att M3 kommer att påverka användarna negativt i början och 

inte stödja deras dagliga arbete på rätt sätt. Detta berodde till största delen p.g.a. att M3 saknar 

vissa funktioner som finns i dagens system vilket gör att vissa moment kommer att bli mer 

omständliga. En användare uttryckte att M3 kanske inte är det lämpligaste systemet för logistik 

och att många användare kommer sucka och stöna när det lanseras. Två andra användare ansåg 

att det gamla systemet var bättre. Samtliga trodde att M3 kommer att bidra med positiva effekter 

och nytta i framtiden men att det kommer ta tid innan dem är där. Två av användarna hade ingen 

åsikt om M3 var användbart överlag eller inte eftersom de inte hade använt det tillräckligt 

mycket. De andra tre trodde att M3 kommer bli mer användbart i framtiden bl.a. p.g.a. att det 

kommer att vidareutvecklas. Två av användarna var hoppfulla om att M3 kommer bidra med 

positiva effekter i framtiden, varav en av dessa sade att den hade ställt in sig på att detta system 

kommer att fungera och att den därmed fick köra på det. 
 

4.2.2.2 Core super user 

Fyra användare tyckte att M3 stödjer dem i deras arbete och att det påverkade dem på ett positivt 

sätt, medan den femte användaren inte kommer använda M3 dagligen vilket leder till att den 

inte vet om det kommer stödja denne i sitt arbete. Att det var positivt och hade en nytta berodde 

på att M3 möjliggjorde att varor blev mer spårbara, ur ekonomisk synpunkt är detta systemet 

bättre, det kommer bli enklare att förflytta folk, det ger mer möjligheter som gör att arbetet 

kommer att gå fortare och smidigare samt att det bidrar till ett enhetligt system. Däremot 

uttryckte en användare att den delvis kommer att arbeta i det gamla systemet eftersom en viss 

del av logistik inte kommer att finnas med i M3 vilket är negativt. Samtliga användare ansåg 

att det fanns en del negativa aspekter med M3, bl.a. att det krävde mer steg än det gamla, det 

blir backning i utvecklingen, bemanningssystemet kommer att behövas göras om och att det 

tillkommit nya funktioner, exempelvis en handdator som leder till mindre bild. En användare 

uttryckte att rent arbetstekniskt sett var detta system ingen förbättring. Samtliga användare 

tyckte däremot att M3 överlag var användarvänligt. Tre av dem uttryckte att det var logiskt. M3 

var lättarbetat, gav mer kontroll och flexibilitet, samtidigt som det var tydligt och svårare att 

göra fel. En användare var rädd för att M3 kommer att bidra med att det inte är lika lätt att hålla 

den effektivitet som hålls idag men att det finns andra förutsättningar som t.ex. ger högre 

flexibilitet. 
 

4.2.3 Användbarhet 
 

4.2.3.1 Super user 

Samtliga användare tyckte att det var relativt lätt att lära sig M3, en del tyckte att det var väldigt 

lätt och några tyckte att det var krångligt men inte tillräckligt för att det inte ansågs vara enkelt. 

Alla fem tyckte även att det var enkelt att komma ihåg hur M3 skulle användas. De flesta ansåg 

inte att M3 gjorde som de ville. Tre användare uttryckte att M3 krävde fler steg och klick än 

det gamla systemet, vilket var negativt. En annan användare hade önskat att M3 gav mer 

feedback vid utföranden i systemet. En av användarna kunde inte svara på om M3 gör som den 

vill p.g.a. för lite användning i systemet. Det var delade meningar om M3 var enkelt överlag. 

Två användare tyckte att det var ganska besvärligt och oanvändarvänligt p.g.a. många sidbyten. 

En användare tyckte att M3 var enkelt och tydligt att använda medan de resterande två hade 
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delade uppfattningar om M3. D.v.s. att M3 var bra på vissa grunder, men att det samtidigt förde 

med sig negativa aspekter. Två användare uttryckte att de säkerligen kommer att lära sig M3 

inom en snar framtid vilket kommer leda till att de kommer tycka att M3 är användarvänligt 

och att de slipper de olika besvären. 
 

4.2.3.2 Core super user 

Samtliga användare tyckte att det var lätt att lära sig M3, vissa ansåg att det berodde på att M3 

inte är en stordatamiljö och att helheten i detta system är tydligare. Däremot önskade tre 

användare att utbildningen hade kunnat ha skett på ett bättre sätt. En av dessa användare ansåg 

att genom att ha fler genomgångar när det tillkom något nytt, hade i sin tur lett till bredare 

kunskapsgrund när den i sin tur skulle lära upp andra användare. Den andre användaren tyckte 

att det blev för mycket information på en gång, vilket var negativt medan den tredje tyckte att 

de fick lära sig funktioner som sedan togs bort. Samtliga användare tyckte det var lätt att komma 

ihåg hur de skulle använda systemet. Däremot var M3 väldigt komplext och det var svårt att 

lära sig allt, men på logistik kommer inte alla sidor att användas. Fyra av användarna tyckte att 

det var enkelt att få M3 att göra som de ville medan en användare inte tyckte det p.g.a. hur de 

olika modifieringarna var uppsatta. Överlag ansåg användarna att M3 var enkelt att använda 

eftersom det var bättre och tydligare bilder och mer logiskt uppbyggt än det gamla systemet. 

Däremot ansåg en användare att när M3 krånglar, blir det komplicerat samt att det är svårt att 

rätta till fel. En annan användare ansåg att M3 kan vara besvärligt, beroende på vilken kunskap 

personen i fråga besitter. 
 

4.2.4 Förtroende 
 

4.2.4.1 Super user 

Nästan alla super user ansåg att de hade använt systemet för lite för att kunna svara på om det 

nya systemet erbjöd bra tjänster, alltså om systemet kunde hjälpa dem i deras dagliga arbete. 

Samtidigt trodde dem att systemet skulle göra det till slut, men inte till en början. En användare 

sade att systemet kommer att bli bra men att vissa funktioner behöver ändras. En annan 

användare trodde att det nya systemet kommer att ge ett bättre uppdaterat lagersaldo och att det 

kommer öka servicegraden. Samma användare trodde att systemet var byggt för att ge en större 

kontroll, för att se vart varor och lådor befinner sig. Alla super users ansåg att systemet inte är 

det mest optimala för logistik. En användare sade att det talar för sig självt att systemet inte är 

skapat för logistik p.g.a. alla förseningar. 
 

4.2.4.2 Core super user 

Samtliga core super users var överens om och har förtroende om att det nya systemet kommer 

erbjuda bra tjänster och vara till hjälp. Eftersom att systemet kommer vara ett MVP-system 

kommer det inte att vara optimalt till en början men det kommer utvecklas och bli bättre med 

tiden. Flera av användarna ansåg sig se möjligheter med systemet i och med att det kommer 

erbjuda en bra överblick och ge en bättre kontroll på varor. Samtliga användare ansåg att det 

nya systemet inte var optimalt för dem själva på logistik, utan att det var mer skapat för t.ex. 

ekonomiavdelningen. De flesta var även medvetna om att det har krävts många modifieringar i 

systemet för att det skulle passa för logistik. Trots detta tyckte de flesta att M3 var bra och 

lättanvänt. En användare tyckte att systemet verkade vara ett stabilt system, framförallt när det 

gällde ekonomiska transaktioner. 
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4.2.5 Attityd 
 

4.2.5.1 Super users 

Super users tyckte överlag att systembytet var bra, nödvändigt och spännande. Dock ansåg en 

användare att inte hela systemet hade behövt bytas ut på en gång. De trodde att ett nytt system 

från 2000-talet kommer att ge större möjligheter, bättre förändringsmöjligheter och att bytet var 

ett måste för att hänga med och överleva i dagens moderna samhälle. Förseningen av systemet 

har inte påverkat användarnas attityd, flertalet av dem hade räknat med att det skulle bli försenat 

eftersom de förstod att ett omfattande systembyte tar tid att genomföra. En användare uttryckte 

att den förstår att sådana systembyten inte görs över en natt. De flesta användarna hade använt 

systemet för lite för att svara på om det gav någon tillfredsställelse eller inte. En användare 

tyckte däremot att det inte gav någon estetisk tillfredsställelse. För en användare gav systemet 

ingen tillfredsställelse utan det gav enbart möjligt till att utföra vissa arbetsuppgifter. 

Användarna var relativt överens om att deras datorvana har påverkat deras attityd till systemet. 

De flesta ansåg att de hade relativt god datorvana och att de hade positiv attityd mot det nya 

systemet. Några ansåg att om de inte hade haft en god datorvana hade de förmodligen varit 

negativt inställda till M3. 
 

4.2.5.2 Core super user 

Samtliga Core super users var väldigt positivt inställda till systembytet. De hade blandade 

känslor kring systembytet, de tyckte att systembytet var allt ifrån spännande, roligt, kul och bra 

till att det var nödvändigt och en användare kände en viss nervositet kring bytet. Denna 

nervositet berodde på ovisshet kring vad som komma skall, och att ingen visste hur det skulle 

sluta. De flesta av användarna kände att ett systembyte var på tiden och att det var något de 

velat ha under en längre tid. Flera nämnde att systembytet var viktigt för företagets framtid. 

Några ansåg att systemet kommer göra arbetet flexiblare och att det kommer bli lättare att göra 

förändringar. En annan sade att görs inga ändringar sker inga framsteg. Alla var överens om att 

förseningen av det nya systemet inte har påverkat deras attityd gentemot systemet. Några trodde 

från början att tidsschemat inte skulle hållas, medan några sade att det var viktigt att inte ha för 

bråttom utan att det var viktigare att få systemet att fungera som det skulle. 

 

När det gällde tillfredsställelsen av det nya systemet rådde det delade meningar. Två stycken 

ansåg att det inte gav någon tillfredsställande upplevelse, två stycken ansåg att det gav en 

tillfredsställande upplevelse, medan en ansåg att systemet både gav och inte gav en 

tillfredsställande upplevelse. Vad som påverkade att de inte kände någon tillfredsställelse var 

för att det trots allt bara är ett datasystem som hjälper dem att utföra sina arbetsuppgifter. En 

användare uttryckte att det är ett datasystem och att det därmed inte ger någon tillfredsställelse 

mer än det. Att vissa funktioner fungerade bra och vissa inte bidrog till att systemet kändes både 

tillfredsställande och icke tillfredsställande. Saker som påverkade tillfredsställelsen på ett 

positivt sätt var att systemet upplevdes av en användare som att det kommer att fungera bra till 

de vardagliga arbetsuppgifterna. Samt att en användare tyckte att det var användarvänligt, 

logiskt uttänkt och snabbt. 

 

Gemensamt för användarna var att de ansåg att de hade som minst en god datorvana. Detta 

tyckte några bidrog till att attityden gentemot systembytet var större än om användaren hade 

haft en lägre datorvana. De sade också att de inte trodde att en högre datorvana hade gett dem 

en bättre attityd till det nya systemet. Flera användare nämnde att deras datorvana bidrog till att 

de inte var rädda för ett nytt system. De sade samtidigt att andra användare med lägre datorvana 

förmodligen kommer ha svårare att ta till sig det nya systemet. 
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4.2.6 Acceptans 
 

4.2.6.1 Super user 

Samtliga super users tyckte att acceptans innebar att systemet skall fungera och kunna göra det 

som behövs, det vill säga utföra dagliga arbetsuppgifter. En användare tyckte inte det estetiska 

var särskilt viktigt för acceptansens skull. Andra tyckte att systemet skulle vara 

användarvänligt, lättjobbat, lättförståeligt och inte komplicerat. Överlag accepterade 

användarna systemet och tyckte att det motsvarar deras egna krav på acceptans. Överlag ansåg 

användarna att en högre involvering bidrog till en högre acceptans. Två användare ansåg att en 

högre involvering hade lett till att användaren känt att den hade kunnat påverka, och på det viset 

ökat acceptansen. Det rådde delade meningar kring användarnas egen acceptans, om den hade 

varit högre om de varit mer involverade. Tre av användarna ansåg att de hade accepterat 

systemet mer om de varit involverade mer. Samtidigt som två andra av användarna ansåg att de 

hade haft ungefär samma acceptans även om de varit mer involverade. 
 

4.2.6.2 Core super user 

Gemensamt för användarnas definition av acceptans var att systemet skulle fungera på ett säkert 

och stabilt sätt och inte vara besvärligt att använda. En användare sade att det skulle fungera till 

en viss procentenhet medan en annan sade att det inte måste fungera perfekt. Flera användare 

nämnde även att det skulle vara enkelt att använda, att det skulle vara logiskt och inte för 

komplext. Nästan samtliga ansåg att det nya systemet uppfyllde deras krav på acceptans. Det 

var en användare som ansåg att den hade använt systemet för lite för att ge ett bra svar på det, 

men att det såg lovande ut. En annan användare var också osäker, men hoppades självklart att 

dess acceptanskrav skulle uppfyllas. Överlag har core super user involveringsgrad påverkat 

deras acceptans av systemet. Några trodde att om de hade varit ännu mer involverade hade deras 

acceptans varit ännu högre. En användare trodde att mer involvering generellt bidrar till högre 

acceptans. En användare ansåg att det inte var dennes involveringsgrad som påverkat 

acceptansen, utan användarens inställning till att ett nytt system är nödvändigt. Tidigare och 

mer involvering ansåg några användare hade bidragit till en högre förståelse kring hur och 

varför vissa funktioner fungerade och andra inte fungerade. En användare trodde att mer 

involvering även kunde vara negativt p.g.a. att problem kan uppstå längs vägen som i sin tur 

istället kan ge en lägre acceptans. 
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5   Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna att analyseras. Här görs kopplingar mellan 

det teoretiska och det empiriska materialet som kommer att ligga till grund för författarnas egna 

reflektioner som bildar en diskussion parallellt med analysen. Fokus i detta kapitel är att kunna 

besvara forskningsfrågan. 
 

5.1 Genomförande av analys 

Analysen är gjord utefter det teoretiska och empiriska material som har samlats in tillsammans 

med författarna egnas reflektioner som kan ses som diskussion. Detta innebär att analys och 

diskussion kommer att föras parallellt. Anledningen till att analysen och diskussionen sker 

parallellt är för att författarna ansåg att analysen skulle bli mer djupgående, eftersom det annars 

hade kunnat uppfattas som en upprepning av empirin. I det empiriska materialet presenteras en 

sammanställning mellan de olika grupperna som har intervjuats samt mellan användarna och 

teammedlemmarna. Texten kommer löpande att innehålla både det teoretiska och empiriska 

materialet tillsammans med diskussion under ett antal kategorier. Analysen är uppdelad enligt 

de kategorier som framkom vid analysen av data. Kategorierna är följaktligen involvering, 

nytta, användbarhet, förtroende, attityd och acceptans. Analysen kommer att börja med en 

jämförelse mellan det empiriska och teoretiska materialet tillsammans med diskussion för de 

olika kategorierna. Den övergripande strukturen är att inom varje kategori kommer super users 

först att analyseras för att sedan gå över till core super users och slutligen en analys dem 

emellan. Den data som samlades in med utvecklingsansvarig och Scrum master kommer 

kontinuerligt att redovisas. 

 

Studiens forskningsfråga ligger till grund för hur analysen och diskussionen har genomförts. 

Syftet med studien är att försöka förstå om användares involvering påverkar deras acceptans av 

ett standardsystem vid ett standardsystembyte och hur inom en logistikavdelning. Därmed utgör 

användarinvolvering och användaracceptans största delen av analysen eftersom det är de två 

huvudfaktorerna i denna studie. 

 

Analysen är baserad på forskningsfrågan: 

 

Hur påverkar användares involvering dess acceptans av ett standardsystem vid ett 

standardsystembyte inom en logistikavdelning? 

 

Forskarnas mål var att få förståelse om användares involvering påverkar deras acceptans. 

Däremot uppkom det en del andra faktorer av intervjuerna som kan kopplas till involvering och 

acceptans på något sätt. Eftersom kategorierna nytta, användbarhet, förtroende och attityd inte 

har huvudfokus i denna studie kan mätningen av nyttan och användbarheten verka tunn 

eftersom det enbart har undersökts utifrån några få intervjufrågor och inte genom någon 

statistik. För att få ännu mer förståelse hade en större intervju behövts göra, förmodligen 

tillsammans med observationer för att undersöka hur nyttan och användbarheten verkligen är 

inom systemet M3. Det hade med andra ord krävts mer arbete kring det. Eftersom nyttan och 

användbarheten inte är fokus i denna studie har författarna valt att inte gå in mer på djupet än 

vad som redovisas nedan eftersom den enbart utgör en liten del i denna studie. Detsamma gäller 

förtroende och attityd men eftersom de har mer med personliga åsikter att göra behöver de inte 

mätas på samma sätt som nytta och användbarhet kan göra. 
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5.2 Involvering 

Ellos har haft fyra olika roller i utvecklingsprocessen varav denna studie fokuserat på core super 

user och super user. Anledningen till att dessa grupper valdes ut var för att de hade testat system 

samt att de hade olika involveringsgrad. Jämfört med Ives & Olsons (1984) involveringsgrader 

kan core super user ses som den rådgivande involveringen medan super users är en blandning 

mellan symbolisk involvering och ingen involvering. Anledningen till att super users tillhör 

båda rollerna är för att de mestadels inte haft någon involvering men de har haft liten påverkan 

eftersom de har bidragit med information om vad de önskat ha. Däremot trodde inte någon av 

super users att mer involvering hade kunnat påverka systemet vilket gör att den symboliska 

involveringen tydliggörs eftersom även om de var involverade har deras önskemål förbisetts. 

Det var även en super user som uttryckte att utvecklingsteamet inte tänkt på användarna 

tillräckligt mycket vilket tyder på att användarna inte haft tillräcklig eller någon involvering 

eller inflytande. 

 

Det var enbart två användare som hade velat ha mer involvering och mer inflytande. Fördelen 

med att involvera användarna hade enligt Damodaran (1996) bl.a. varit att onödiga funktioner 

hade undvikits och att det hade blivit förbättrad systemkvalité. Detta stärks av Lene (2008) som 

säger att involvering vid standardsystem förväntas ge en bättre kravanpassning för att i sin tur 

kunna uppnå bättre systemkvalité, användning och acceptans. Detta hade även gett en ökad 

systemförståelse från användarna om de hade varit mer involverade. Ingen av användarna ansåg 

att mer involvering hade bidragit till ett bättre slutresultat, men genom att involvera användarna 

mer ökar det kvalitén enligt Wilson, et al., (1996) samt att det ger en högre acceptans 

(Damodaran, 1996; Axelsson & Goldkuhl, 1998). 

 

Lynch & Gregor (2004) anser att mindre lyckade system är dem där användarna inte haft 

tillräckligt mer inflytande, d.v.s. att de har varit involverade men inte kunnat påverka något. 

Det framkom däremot i intervjun med utvecklingsansvarig och Scrum master att fokus inte har 

varit på användarna utan att det varit på funktionerna. En anledning till att användarna inte blev 

involverade var för att det kostar mycket pengar. Detta stärks av Wilson, et al., (1996) som 

hävdar att det är dyrt att involvera användare. Dessutom ser Ellos fördelarna med ett 

standardsystem att de får nya realeaser, att det kommer bli enklare att vidareutveckla och att de 

får en ökad stabilitet eftersom standardsystemet byggs på andra företags önskemål. Detta stärks 

av Brandt, et al., (1998); Anveskog, et al., (1984); Nilsson, (1991) som alla nämnt dessa 

fördelar. Det är med andra ord ett medvetet val att inte ha involverat användarna från Ellos sida, 

men det kan även leda till att lägre acceptans vilket stärks av Damodaran (1996) och Axelsson 

& Goldkuhl (1998). Vill Ellos öka chansen till ett framgångsrikt system kan de värdera graden 

av användarinvolvering och åsikter som tas upp efter deras medverkan enligt Ju & Wei, (2013), 

vilket gör att de kan undersöka användarnas acceptans vid ett senare skede. 

 

Core super users däremot har varit betydligt mer involverade än super users. Anledningen till 

det är p.g.a. de olika rollerna som har funnits i utvecklingsprocessen. Utvecklingsteamen har 

velat ha input från denna grupp vilket de har fått men en del av användarna tyckte ändå att deras 

önskemål inte fått gehör eftersom det bl.a. saknas funktioner. Tre av användarna hade velat vara 

mer involverade vilket hade kunnat bidra med att M3 hade blivit mer anpassat för användarna 

och att funktionerna hade varit av den naturen att de hade underlättat användarnas arbete. Detta 

stärks av Andersen (1994) som säger att användardeltagande i utvecklingen bidrar till att IS 

underlättar användarnas arbete och Damodaran (1996) som säger att det blir korrekta 

användarkrav när användarna är involverade samt Mumford (1983) som anser att 

användarinvolvering bidrar till effektivitet och tillfredsställelse. Utvecklingsansvarig och 

Scrum master hävdar däremot att på lagret används kroppen mer än vad systemet gör, men 



 

systemet måste ändå passa användarna när de väl använder det, annars hade inte användarna 

uttryckt den misstron om det inte hade varit för dagligt bruk av systemet. Likväl som vissa 

bland super users, fanns det dem som tyckte att deras involveringsgrad räckte. Däremot var det 

en användare som var nöjd med sitt deltagande men som inte kommer att använda systemet 

riktigt i samma utsträckning eller på samma sätt som de andra vilket kan vara en anledning till 

att denne inte känner att den hade behövt vara mer involverad. 

 

Tre core super users trodde att mer involvering hade kunnat påverka slutresultatet på ett positivt 

sätt vilket Lynch & Gregor (2004) bekräftar att det gör. Det finns däremot problem med att 

involvera användare. Ett exempel är att utvecklarna inte förstår användarna vilket kan vara 

anledningen till att systemet inte blivit som de tänkt sig vilket stärks av Wilson, et al., (1996). 

Trots att en del användare är missnöjda med slutresultatet har det inte berott på misstolkningar 

mellan utvecklare och användare eftersom användarna inte har varit involverade på det sättet. 

 

Anledningen till att åsikterna om involveringsgraden skiljer sig mellan grupperna tror 

författarna beror mycket på personernas personliga intressen av M3, d.v.s. att en del gav 

intrycket att de nöjde sig medan andra uttryckte specifika åsikter som gav författarna dessa 

tankar. Dessutom finns det flera olika involveringsgrader som stärker att det är skillnader 

mellan människor, exempelvis att de inte vill vara involverade (Ives & Olson, 1984). De flesta 

av användarna uttryckte på ett eller annat sätt att ett nytt system var ett måste vilket gör att 

författarna tror att många inte tänkt på hur viktigt det är för användarna att vara involverade i 

utvecklingsprocessen. En del av användarna tror att mer involvering hade påverkat slutresultatet 

men det är stor variation av tyckandet mellan grupperna. Däremot kanske det inte krävs fyra 

olika roller av användarinvolvering. Ellos är ett stort företag med många anställda vilket gör 

det näst intill omöjligt att involvera alla och ta emot allas inflytande. Däremot verkar det som 

att det är ett betydligt större glapp mellan teammedlemmar och core super user än mellan core 

super users och de andra grupperna. Detta grundas i att teammedlemmarna har tagit de flesta 

besluten. En del core super user känner att de hade velat vara mer involverade vilket är en 

indikation på att användarna inte varit tillräckligt involverade. Därför är det intressant att det 

under teammedlemmarna finns tre olika grupper som inte har allt för stor skillnad mellan sig 

när det väl kommer till kritan. Mumford (1983), Cavaye (1995) och Ives & Olson (1984) hävdar 

att det finns många olika involveringsgrader och roller och att det finns tydliga skillnader dem 

emellan. Självklart finns det skillnader i Ellos roller eftersom användarna inte har varit i fokus 

och att de samtidigt köpt ett standardsystem där de har utgått från MVP, men däremot kanske 

de olika rollerna inom slutanvändarna inte behöver existerar om användarna inte har kunnat 

påverka i den grad de önskat. 

 

Sett till de olika perspektiven som Greenbaum & Halskov (1993) nämner kan alla tre 

perspektiven till viss del stämma in på Ellos. Det pragmatiska perspektivet vill bidra till ökad 

tjänstekvalité och skapa system som fungerar bätte och det politiska säger att människor skall 

involveras eftersom de har rätt att påverka sin arbetsplats. Den största delen av användarna ville 

vara involverade, oavsett om de varit det eller inte och en del är nöjda med insatsen vilket gör 

att det politiska perspektivet stämmer in. Användarna har kunnat påverka eftersom de har fått 

ge åsikter, men att dem kanske inte har tillgodosetts. Det pragmatiska perspektivet stämmer in 

på att användarna tyckte att det var nödvändigt med ett nytt system och som visade sig vara 

bättre än det gamla. Det tredje perspektivet är det teoretiska som innebär att användarna och 

utvecklarna inte upplever samma saker och att användarna bör vara involvera, bl.a. genom att 

testa prototyper i en stimulerad arbetsmiljö. Detta stämmer väldigt väl in på Ellos. Användarna 

i denna studie har fått använda och testa systemet i en testmiljö samtidigt som vissa av dem 

känner att utvecklingsgrupperna inte har förstått användarnas behov och önskemål. 
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Sammanfattningen blir att det är stor variation i både användarnas tycke och verklighet om hur 

mycket involverade de har varit. Anledningen till att just de core super users valdes ut berodde 

på deras arbetsroll sedan tidigare vilket gjorde att de per automatik fick mer involvering, och 

där vissa kände att deras involverings- och inflytandegrad räckte, medan en del av super users 

hade önskat att de fått mer inflytande och högre involveringsgrad. Vilka användare som fanns 

i de olika rollerna borde därför ha kunnat vara mer frivilligt eftersom det hade kunnat göra att 

personer som verkligen ville vara involverade hade fått känslan av att de kunnat påverka 

slutresultatet mer. Det är med andra ord stor vikt vilka användare som väljs ut inom olika 

grupper eftersom användare har personliga intressen i det hela. Detta anser författarna efter att 

ha studerat både teori och praktik eftersom en del högt uppsatta människor kanske inte har 

intresse nog att delta i utvecklingsprocessen på en hög nivå medan en slutanvändare som inte 

haft något input, hade önskat vara mycket involverad. Axelsson & Goldkuhl, (1998) stärker 

detta genom att chefer inte alltid representerar slutanvändarna. Det hade med andra ord kunnat 

bidra till mer lyckade system och mer nöjda användare om involveringsgraden är frivillig. 
 

5.3 Nytta 

För att undersöka om ett system är användbart kan Nielsens (1994) fem attribut tillämpas vilket 

är lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel och tillfredsställelse. I denna studie har dessa fem 

attribut kommit fram genom de olika kategorierna vilket gör att det här blir en sammanfattning 

av resultaten från olika kategorier. Största sammankopplingen blev mellan kategorierna nytta 

och användbarhet. Den uppfattade nyttan är även ett av kärnelementen i TAM-modellen 

(Venkatesh, et al., 2003). 

 

Samtliga av användarna inom super user ansåg att M3 bidrog med negativa effekter till en 

början eftersom det saknades funktioner. Detta kan göra att nyttan blir sämre eftersom de 

funktioner som saknas kan vara nödvändiga för användarna i deras dagliga arbete. Dessutom 

ansåg en av dessa att M3 inte var byggt för logistik och två ansåg att det gamla systemet var 

bättre vilket tyder på missnöje. Alla fem trodde ändå att M3 skulle bidra med positiva effekter 

i framtiden varav delvis kan ses som effektivt eftersom det kommer bidra med produktivitet i 

framtiden. Ett system skall ha lärbarhet, d.v.s. att det skall vara enkelt att använda och att 

användarna snabbt skall kunna arbeta i det. Alla fem super users tyckte att M3 var enkelt att 

lära men att det förmodligen kommer att finnas sådana som kommer ha problem med att lära 

sig systemet. Detta bidrar till att lärbarheten hos super users är hög men att den kan vara låg i 

det stora hela. 

 

Samtliga super users tyckte det var enkelt att komma ihåg hur M3 skulle användas vilket gör 

att minnesvärdhet finns. Tre användare tyckte att M3 var användbart överlag men några få ansåg 

att systemet var enkelt att använda vilket innebär att systemet inte ger tillräckligt mycket 

tillfredsställelse och nytta. Återigen uttryckte användarna att M3 förmodligen kommer att bli 

bättre i framtiden vilket gör att systemet kan komma att erbjuda högre tillfredsställelse längre 

fram. Genom att involvera användarna blir deras tillfredsställelse högre enligt Mumford (1983) 

vilket visar att om super users hade varit mer involverade hade de kunnat ha en hög 

tillfredsställelse. Tillfredsställande är även en viktig faktor vid mätning av acceptans (Kassim, 

et al., 2012). Däremot kan det jämföras mot om M3 gör som användarna vill. De användare 

som kunde svara på frågan tyckte att det krävdes mer steg att få systemet att göra som de ville 

vilket kan vara en indikator på att M3 inte erbjuder tillräckligt hög tillfredsställelse för att det 

skall ses som bra. Hur fel hanteras inom M3 har inte varit centralt i denna studie och det tas 

därför inte upp. 
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Samtliga core super users tyckte att M3 var enkelt att lära sig och de gav en del bra respons av 

systemet. En användare uttryckte däremot att M3 förmodligen kommer bidra med lägre 

effektivitet men högre flexibilitet. Sett utifrån core super users tyckande kan M3 betraktas som 

ett system med både hög lärbarhet och effektivitet. Samtliga av dessa tyckte även att det var 

enkelt att komma ihåg hur systemet skulle användas vilket tyder på det är hög minnesvärdhet i 

systemet. Fyra av användarna tyckte att M3 gjorde som de ville vilket tyder på att det är 

behagligt att använda som därmed leder till hög tillfredsställelse och nytta. Överlag var även 

core super users relativt nöjda med M3 vilket också tyder på att M3 är tillfredsställande. 

 

Det var delade åsikter mellan super users och core super users vilket kan bero på att de har varit 

med och påverkat i olika grad. Det kan även bero på att core super users har använt systemet 

mer vilket gör att de tycker det är användbart eftersom de har lärt sig det på en högre nivå än 

super users. Axelsson & Goldkuhl (1998) stärker detta med att användarinvolvering bidrar till 

att användarna lär sig systemet eftersom de får en inblick i det. Överlag är de flesta användarna 

relativt nöjda med nyttan av systemet, och de tror att det kommer bli bättre i framtiden. 

Användarinvolvering är viktigt för att påverka den upplevda nyttan enligt Amoako-Gyampah 

(2007). Även om användarna tycker att det är en tämligen hög nytta i systemet hade den kunna 

blivit högre om de varit mer involverade eftersom det hade påverkan nyttan. 

 

Författarna fick känslan av att samtliga användare hade fått höra att M3 skulle bli bättre och att 

de i sin tur anammat det och skapat en positiv bild av systemet. Denna känsla grundar sig i hur 

vissa användare uttryckte sig eftersom en del sade att teammedlemmarna hade sagt detta. En 

del användare tyckte att M3 var bättre än det gamla systemet vilket är en positiv aspekt och som 

kan leda till högre nytta. Däremot tyckte vissa att det gamla systemet var bättre vilket kan bero 

på att de är vana vid det och vet hur de skall använda det vilket gör att M3 blir skrämmande 

eftersom det är nytt, och som kan leda till sämre nytta. 

 

En del användare i de två användargrupperna uttryckte att de hade velat ha mer och bättre 

utbildning i det nya systemet. Genom att utbilda användarna under utvecklingens gång kan 

lanseringen av systemet gå bättre (Anveskog, et al., 1984). Dessutom bidrar det till högre 

acceptans om användarna får lära sig systemet under utvecklingens gång (Axelsson & 

Goldkuhl, 1998). Ellos har haft flertalet demonstrationer av systemet som de sett som 

miniutbildningar där olika chefer har fått bidragit och inte själva slutanvändarna. Detta kan ses 

som representanter från användarna, men det kan leda till användarnas önskemål inte träder 

fram (Axelsson & Goldkuhl, 1998). Användarna har inte fått komma till utvecklingsteamet 

personligen och uttrycka sina åsikter vilket även kan ha bidragit till att användarna inte heller 

sagt något till de chefer som varit med under demostrationerna. Eftersom Ellos inte valt att 

fokusera på acceptans, kanske de inte berörs av att det inte är slutanvändarna som har deltagit 

men som nämnt ovan är detta något negativt. 
 

5.4 Användbarhet 

Bland super users var det olika uppfattningar om M3 ansågs vara enkelt att använda och 

användbart. Venkatesh (2000) anser att förankring, anpassning och erfarenhet är viktiga 

faktorer för att uppnå användbarhet. Dessutom är den uppfattade användbarheten även ett av 

kärnelementen i TAM-modellen (Venkatesh, et al., 2003). Samtliga av användarna tyckte att 

de hade bra datorvana men ändå var några av användarna missnöjda med M3. Största 

anledningen till det var för att det krävdes mer klick och användning av fler sidor vilket gör att 

det kan vara svårt för dem att anpassa sig till systemet. Förmodligen är de vana vid ett visst sätt 

och när det blir något nytt kan det uppfattas som krångligt eftersom de inte kan systemet. En 

nackdel med att införa standardsystem är att användarna kan känna sig försummade på olika 
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sätt eftersom de kan behöva anpassa sin verksamhet till standardsystemet (Brandt, et al., 1998; 

Anveskog, et al., 1984; Nilsson, 1991). Däremot trodde två användare att M3 skulle komma att 

bidra med positiva aspekter i framtiden vilket gör att när de kan systemet blir det lättare, 

eftersom de har erfarenhet av det. Hade de varit mer involverade hade det kunnat bidra till att 

de hade lärt sig systemet tidigare eftersom de hade fått vara med och påverka (Axelsson & 

Goldkuhl, 1998) (Wilson, et al., 1996). 

 

En del användare ansåg att de hade använt M3 för lite för att kunna säga hur de upplevde M3 

överlag vilket gör det svårt att säga om M3 anses vara enkelt och användbart eller inte. Även 

om det var en del negativa åsikter var det flera som tyckte att bytet av systemet var något 

nödvändigt och när de väl har lärt sig systemet blir det förmodligen enklare för dem. Däremot 

tyckte alla att det var enkelt att komma ihåg hur de skulle använda M3 vilket är positivt vid 

mätning av användbarhet. Att användarna däremot inte tyckte att M3 gjorde som de ville kan 

bero på att de inte använt M3 tillräckligt mycket för att kunna behärska det, utan det kan vara 

sådan kunskap som kommer längre fram. Henderson & Divett (2003) hävdar att för att ett 

system skall vara enkelt krävs det att användarna skall kunna få ut det som är tänkt av systemet 

och att de enkelt skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Eftersom användarna uttryckte en 

del missnöjdhet genom att en del funktioner var krångliga är det en indikation på att M3 inte är 

helt enkelt. 

 

Fyra av fem core super users tyckte att M3 gjorde som de ville vilket kan bero på att de använt 

M3 mer än super users. Däremot var även en användare här missnöjd eftersom den inte tyckte 

att modifieringarna var korrekta. Eftersom det är olika åsikter kan anledningen till det vara att 

de använder olika delar av systemet eller att det har att göra med kunskap om hur M3 skall 

användas. Samtliga av core super users ansåg att M3 var enkelt att använda överlag och det kan 

återigen bero på att de använt systemet i större grad. Även dessa användare tyckte att de hade 

god datorvana vilket också kan vara en faktor till att de accepterar systemet och därmed tycker 

att det är enkelt att använda och därmed användbart. Detta stärks av Venkatesh (2000) gällande 

sina faktorer för att uppnå användbarhet. 

 

En gemensam faktor som återkom mellan de olika grupperna var att M3 krävde mer steg än det 

gamla systemet. Detta kan vara en anledning till att M3 upplevs vara krångligare än vad det är, 

dels p.g.a. att det är ett nytt sätt att arbeta, dels för att användarna inte har någon kunskap inom 

det. Att införa standardsystem kan bidra till att användarna måste anpassa sig och sitt arbetssätt 

(Brandt, et al., 1998; Anveskog, et al., 1984; Nilsson, 1991) och kunskap är en av de 

grundläggande faktorerna vid uppfattad användbarhet enligt Venkatesh (2000). Vid 

intervjuerna var de flesta användarna positivt inställda till systemet, även om alla hade något 

de tyckte kunde varit bättre. Att anpassa sig och ändra sitt arbetssätt kan vara en aspekt som 

påverkar negativt för att ett system skall kännas enkelt att använda för användarna vilket stärks 

av Brandt, et al., 1998; Anveskog, et al., 1984; Nilsson, 1991. Däremot var det flera användare 

som ansåg att M3 kommer att bidra med positiva aspekter i framtiden vilket även 

utvecklingsansvarig och Scrum master hävdade. En annan återkommande faktor var att flertalet 

av användarna trodde att systemet kommer att bli krångligare för sådana som inte har god 

datorvana. Venkatesh (2000) anser att datoranvändning har att göra med uppfattad 

användbarhet vilket gör att för sådana som inte har god datorvana kan systemet upplevas som 

krångligt. Eftersom denna studie är genomförd i början av användandet av M3 är det svårt att 

bestämma om M3 är användbart eftersom en del användare inte kunde fråga på frågor som 

berörde användbarheten. Däremot är det övergripande intrycket att M3 är enkelt att använda 

och användbart även om det har sina brister. 
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5.5 Förtroende 

Överlag hade super users använt M3 för lite för att kunna svara på om det var tillräckligt bra 

för att hjälpa dem i deras dagliga arbete. Trots detta trodde de flesta att det skulle bli bra med 

tiden. Användarna var väldigt överens om att systemet inte var optimalt byggt för just logistik, 

däremot verkade de flesta ha en vilja att använda det nya systemet. En användare tyckte att det 

räckte att kolla på förseningen av systemet för att förstå att det inte var byggt för logistik. Gefen, 

et al., (2003) menar på att användarens vilja att använda systemet skapar förtroende hos 

användaren genom att den litar på att systemet utför den uppgift den är ämnad till att göra. 

Alltså tyder användarnas beteende på att några trots allt hade ett tillräckligt stort förtroende för 

M3. Deras beteende kan även ha påverkats av deras attityd, vilket stärks av Ajzen (1991) som 

anser att attityden påverkar utvärderingen av beteendet på ett positivt eller negativt sätt. 

 

Samtliga core super users var överens om att de trodde att M3 kommer att erbjuda bra tjänster 

och att det kommer fungera att utföra de uppgifter som är tänkt, vilket i sig leder till ett ökat 

förtroende. Detta stärks av Gefen, et al., (2003) som säger att förtroendet är starkt associerat 

med attityd och att det återspeglar viljan av den som innehar förtroendet att lita på att systemet 

utför den uppgift som den är ämnad till att göra. Användarna säger även att de inte tror att M3 

kommer vara perfekt från början men att det kommer bli bättre med tiden. Det användarna såg 

som mest positivt var att det kommer vara enklare att överblicka flödet av varor och se statusen 

på varor på ett bättre sätt än idag. Användarna ansåg att M3 inte var byggt för dem på logistik 

utan snarare för ekonomiavdelningen. Hade användarna fått vara mer involverade hade det 

kunnat bidra till att de hade kunnat påverka slutresultatet (Lynch & Gregor, 2004). Flera av 

användarna hade fått information om att det har krävts mycket modifieringar för att det skulle 

passa för logistikavdelningen. Detta är något som är typiskt för just standardsystem (Brandt, et 

al., 1998; Anveskog, et al., 1984; Nilsson, 1991). Trots detta tyckte majoriteten att M3 var bra 

och lättanvänt, de tyckte även att det var logiskt och stabilt. 

 

Användningen av M3 skiljer core super users från super users och denna användning visar att 

den grupp som använt systemet mest hade mer förtroende för systemet än gruppen som inte 

använt det lika mycket. Den största faktorn som påverkade förtroendet är tiden de olika 

användarna spenderat i systemet vilket har ett samband med hur mycket de har varit 

involverade. Båda grupperna vet att systemet inte kommer att vara 100 % till en början men att 

det efter hand kommer att bli bättre. Båda grupperna var överens om att M3 inte var skapat för 

logistik. 
 

5.6 Attityd 

Genom att tolka svaren från super users där de tyckte att systembytet var bra, nödvändigt och 

spännande kan slutsatsen dras att de överlag var positiva till bytet. Detta stärks av Guo & Zhou 

(2016) eftersom att de säger att en attityd är endimensionell och är antingen neutral, negativ 

eller positiv mot ett objekt. I dagens samhälle där det mesta utvecklas hela tiden, är det viktigt 

för företag att anställda har en positiv attityd till systembyten. Guo & Zhou (2016) menar att 

användare väger den positiva nyttan av den positiva attitydkomponenten när de gör sitt 

beslutsfattande gällande acceptans. 

 

För super users har inte den försenade lanseringen av systemet påverkat deras attityd. Samtliga 

användare hade nästan räknat med att det skulle bli försenat redan när första lanseringsdatumet 

släpptes. Alltså har förseningen av systemet inte varit någon påverkande faktor för användarnas 

attityd. Användarnas systemanvändning har påverkat deras upplevelse av tillfredsställelse. De 

flesta kände att de använt systemet för lite för att kunna uttala sig om det var tillfredsställande 

eller inte. För de flesta användarna är det nya systemet bara ett system som hjälper dem med 
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vissa uppgifter, t.ex. hämta ut en vara från en annan plats. Det kan vara en av anledningarna till 

att några användare upplevde det nya systemet som bara ett nytt system och inte något som de 

behövde känna tillfredsställelse med att jobba i. Att några användare inte känner 

tillfredsställelse av M3 kan leda till en sämre attityd mot systemet. Detta stärks av Guo & Zhou 

(2016) som säger att användartillfredsställelse kan ses som attityden gentemot ett IS som i sin 

tur kommer att influera avsikten med systemanvändandet. Att en del användare länge har velat 

ha ett nytt system gör att deras attityd är positiv rent allmänt till det nya systemet. Alla 

användare ansåg att de själva hade en relativt god datorvana och hade även en positiv attityd, 

detta gjorde att författarna kunde dra en koppling däremellan. Att de flesta användarna även sa 

att de trodde att de hade haft en mer negativ attityd om de haft en lägre datorvana gjorde att 

kopplingen mellan datorvana och attityd blev starkare. 

 

Core super users kommentarer kring systembytet tolkas överlag som positiva. Användarna 

tyckte att systembytet var spännande, roligt, bra och nödvändigt men även lite nervöst. De flesta 

användare har velat ha ett nytt system under en längre tid och tyckte att det var på tiden att det 

skedde ett systembyte. Att systembytet har tagit mycket längre tid än planerat är inget som har 

påverkat användarnas attityd. Detta beror på att användarna från början trodde att det skulle ta 

längre tid än vad som sagts. Användarna har haft en god förståelse kring att stora systembyten 

tar tid. Att vissa användare tyckte att systemet gav en tillfredsställande upplevelse och att andra 

inte tyckte det beror på användarens personliga uppfattning kring vad systemet skall göra. De 

som inte tyckte att det gav någon tillfredsställande upplevelse såg bara systemet som ett verktyg 

i det dagliga arbetet. Vad som gjorde att systemet kändes tillfredsställande hos vissa var att 

systemet kommer fungera bra för att klara de vardagliga arbetsuppgifterna samt att det var 

användarvänligt, logiskt och snabbt. Användare upplevde att de hade en relativt god datorvana 

som bidrog till deras positiva attityd gentemot det nya systemet. Detta stärks av att Axelsson & 

Goldkuhl (1998) säger att användare med låg datamognad inte förstår syftet med nya system. 

De flesta ansåg att deras attityd hade varit sämre om de hade haft en lägre datorvana, samtidigt 

som de inte trodde att en högre datorvana hade gett dem en bättre attityd. Användarna är överens 

om att deras datorvana inte gör att de är rädda för att prova det nya systemet, vilket dem tror att 

individer med låg datorvana kan vara. 

 

Båda grupperna var positiva till systembytet vilket verkar bero på att användare ur båda 

grupperna ville ha ett nytt system och var därför positiva till bytet innan de egentligen visste 

hur resultatet skulle bli. Eftersom att attityd enligt Yang & Yoo (2004) är smittsamt och 

formbart har troligtvis vissa användare blivit influerade av andra individer som har en positiv 

inställning. Användarna har hört och upplevt både negativa och positiva saker med det nya 

systemet och vägt de negativa influenserna mot de positiva och upplevt att de positiva har varit 

starkare, och därav fått en positiv helhetsbild. Eftersom varken förseningen av systemet eller 

användarnas upplevda tillfredsställelse påverkade deras attityd åt det negativa hållet kan 

tolkningen göras att datorvanan och individens inställning till ett systembyte är starka faktorer 

gentemot attityd. 
 

5.7 Acceptans 

För att super user skulle acceptera ett system krävdes det att systemet skulle fungera och att det 

skulle gå att göra det som behövdes, d.v.s. vara till nytta och kunna utföra de dagliga 

arbetsuppgifterna. Några användare krävde lite mer för att de skulle acceptera ett system. De 

tyckte även att ett system skall vara användarvänligt, lättjobbat och lättförståeligt. Systemet 

skall heller inte vara för komplicerat, med det menas att det skall vara lättjobbat, lätt att navigera 

och lätt att hitta. En användare nämnde att det estetiska inte var särskilt viktigt för en ökad 

acceptans. Överlag motsvarade M3 användarnas definition på acceptans. En sak som går att 
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utläsa ur användarnas svar är att om deras involvering hade varit lägre hade troligtvis även deras 

acceptans också varit längre. Detta p.g.a. att några trodde att de hade haft en högre acceptans 

om de involverats tidigare och några trodde att de hade haft ungefär samma acceptans som i 

nuläget. Detta stärks av Axelsson & Goldkuhl (1998) som säger att de som tenderar att ha en 

högre acceptans är de användare som har varit med på ett aktivt sätt under utvecklingsprocessen 

och därmed ser produkten mer som deras egen. Att vissa användare ansåg att de inte hade fått 

en högre acceptans av mer involvering kan tyda på att det finns en gräns för involveringen, som 

mest troligtvis är personlig hos varje individ. Detta stärks av Barki & Hartwick (1989) som 

säger att användarinvolvering refererar till det subjektiva psykologiska stadiet som reflekterar 

nivåerna av betydelsen och personliga förhållanden av informationssystemet för användarna. 

 

Core super users definition på acceptans av ett system var att systemet skulle fungera säkert 

och stabilt och inte vara besvärligt att använda. Det var inte tvunget till att fungera perfekt och 

felfritt, men ändå fungera till högsta möjliga grad. Detta har även varit mantrat i utvecklingen 

eftersom fokus var på att lansera en MVP. Andra faktorer som påverkade vissa användare var 

att systemet skulle vara användbart, logiskt och inte alltför komplext. Merparten av användarna 

tyckte att M3 uppfyllde dessa acceptanskrav de hade på ett system. En användare kände att 

denne använt systemet för lite för att kunna ge ett ordentligt svar på om M3 uppfyllde kraven 

för acceptans. En annan var osäker, men hade trots det en positiv känsla kring systemet. Några 

användare trodde att om de hade haft en högre involvering hade även deras acceptans ökat p.g.a. 

att det hade skapats ett starkare förtroende gentemot systemet. Detta stärks av Axelsson & 

Goldkuhl (1998) som säger att acceptansnivån påverkas bland annat av hur stor möjlighet 

användarna har haft att medverka under systemutvecklingen. Även Lene (2008) säger att det är 

nödvändigt att involvera användare vid implementering av ett standardsystem för att nå 

framgång. Detta är något som användarna såg som en självklarhet, att ju mer involverad ju mer 

ökar acceptansen. Dock var det en användare som ansåg att det inte var involveringen som 

bidrog till acceptansen utan att det var användarens egen inställning till systembytet, t.ex. om 

användaren tyckte att det var nödvändigt eller inte. Tidigare involvering ansåg några användare 

ökade förståelsen till hur och varför vissa funktioner fungerar och andra inte. En användare 

trodde att mer involvering kunde skapa en lägre acceptans p.g.a. problem som kan uppstå under 

tidens gång, och dessa i sin tur skapar en lägre acceptans. Att involvera användare kan bidra till 

att problem uppdagas vilket stärks av Wilson, et al., (1996) som säger att användare inte kan 

greppa de svårigheterna som kan uppstå i utmaningar, samt att enligt Olsson (2004) kan 

vokabulären ändras och att användarna och utvecklarna därmed inte förstår varandra (Axelsson 

& Goldkuhl, 1998). Även Iivari & Iivari (2006) säger att en användare som deltar aktivt och 

långvarigt tillslut inte kommer representera den ursprungliga användaren.   

 

Båda grupperna hade väldigt lika krav på acceptans, och vad som krävdes för att de skulle 

acceptera ett system. De största kraven vara att systemet skulle vara till nytta d.v.s. att det skall 

fungera och vara användbart. Dessa två faktorer är samma faktorer som ligger till grund för 

TAM-modellen (se avsnitt 2.3.1), som tidigare nämnts är en modell för att mäta acceptans. 

Trots att ena gruppen använt M3 mycket mindre ansåg de flesta ur båda grupperna att M3 

uppfyllde de personliga kraven på acceptans. Samtidigt ansåg de även att deras acceptans hade 

ökat om deras involvering varit högre. Därav kan involveringsgraden sägas ha en stor påverkan 

hos användarens acceptans. Axelsson & Goldkuhl (1998) säger att positivt inställda användare 

tenderar att ha en högre acceptans än användare med negativ inställning. De säger även att 

användare med låg datamognad d.v.s. låg datorvana generellt har en lägre acceptans. Eftersom 

super users har en generellt hög datorvana och hög acceptans tyder det på att användarna har 

en positiv inställning. 
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För att kunna bestämma acceptans är enligt Kassim, et al., (2012) förtroende en nyckelfaktor. 

Eftersom core super users, som varit mer involverade, hade högre förtroende och högre 

acceptans påvisar studien att detta stämmer. Vidare anser Kassim, et al., (2012) att detta i sin 

tur leder till positiva attitydsreaktioner mot systemet. Däremot visade bägge grupperna liknande 

attityd gentemot systemet. 

 

Användaracceptansen hos de båda grupperna hade kunnat vara högre om det hade funnits någon 

arbetsprocess som aktivt hade försökt påverka användaracceptansen. Ellos hade inte någon 

sådan process utan hade bara fokus på funktionerna och att dessa skulle fungera på bästa sätt 

samt att lansera en MVP vilket gjorde att implementeringen var en viktig del. Kwak et al., 

(2012) stärker detta genom att säga att implementeringsprocessen och acceptansprocessen bör 

ske samtidigt för bästa möjliga resultat. Därigenom kan det antas att en process för 

användaracceptans bör finnas vid ett införande av ett standardsystem för att en högre acceptans 

skall uppnås. 
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6  Avslutning 
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras, som ger svar på 

forskningsfrågan. Här kommer studiens resultat beskrivas med utgångspunkt i analysen. I detta 

kapitel presenteras även den reflektion som getts över metodvalet. Eftersom detta är en studie 

inom informatik kommer studiens bidrag till detta område att redovisas. Det resultat som 

redovisas i studien har bidragit till förslag på fortsatt forskning vilket kommer vara det som 

avslutar denna studie.  
 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att försöka förstå om användares involvering påverkar deras acceptans av 

ett standardsystem vid ett standardsystembyte och hur inom en logistikavdelning. Studiens 

resultat påvisar att användare med högre involveringsgrad tenderar att ha en högre acceptans 

vid ett standardsystembyte. Slutsatsen kan även dras att andra faktorer förutom 

involveringsgraden kan påverka acceptansen och dessa är nyttan, användbarheten, förtroendet 

och attityden gentemot systemet. Även om involveringsgraden har störst påverkan på 

acceptansen har dessa faktorer identifierats som även de kan påverka acceptansen, eftersom 

användare med lägre involvering också kan ha hög acceptans. Involveringsgraden har däremot 

en indirekt påverkan på dessa faktorer eftersom den gruppen med lägre involvering 

tenderade att något sämre inställning till nyttan och användbarheten av systemet samt lägre 

förtroende gentemot systemet. 

 

Vid anskaffning av ett standardsystem krävs det modifikationer för att systemet och 

verksamheten skall uppnå ett fungerande samspel samt att användarna är involverade vid denna 

process. Användarna har delvis fått vara involverade men flertalet av dem ansåg att systemet 

inte underlättar deras arbete på önskvärt sätt men att det förmodligen kommer att bli bättre i 

framtiden. Däremot har användarna i det undersökta utvecklingsarbetet inte varit i fokus utan 

det har varit på att få systemfunktionerna att fungera, men trots det har användarna accepterat 

systemet. 

 

Studiens forskningsfråga som författarna sökt svar på är: 

 

Hur påverkar användares involvering dess acceptans av ett standardsystem vid ett 

standardsystembyte inom en logistikavdelning? 

 

Slutsatsen blev att i denna studie påvisades det att en högre involvering gav en högre acceptans 

vid implementeringen av ett standardsystem. 

 

Efter att ha studerat teori och empiri har forskarna kommit fram till att de olika faktorer som 

identifierats i studien har något samband på ett eller annat sätt. Användbarhet är 

sammankopplad med förtroende som i sin tur är associerat med attityd. Attityden i sin tur 

påverkar acceptansen men de användare som tenderade att ha en sämre attityd accepterade ändå 

systemet eftersom det hade att göra med deras inställning. Användarna tyckte även att ett 

system behöver vara enkelt att använda och användbart för att de skall acceptera ett system. 

Användbarhet och nytta har också ett samband och det krävdes att systemet hade någon nytta 

för att det skulle accepteras. Förtroende en nyckelfaktor för att användare skall acceptera ett 

system, däremot var det den faktor som fick mest negativa åsikter men där användarna ändå 

accepterade system. Därför dras slutsatsen att samtliga av faktorerna nytta, användbarhet, 

förtroende och attityd inte behöver vara uppnådda och positiva för att användarna skall 

acceptera ett system. D.v.s. att anses en faktor vara negativ, gör det inget eftersom de positiva 

faktorerna väger tyngre, som bidrar till att helheten av systemet accepteras. Däremot har 

involveringen störst påverkan på acceptansen. 
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6.2 Metodreflektion 

Syftet med studien är att försöka förstå om användares involvering påverkar deras acceptans av 

ett standardsystem vid ett standardsystembyte och hur inom en logistikavdelning. Detta krävde 

en djupare förståelse och personlig kontakt med deltagarna för att kunna undersöka detta. 

Därför ansåg författarna att en kvalitativ ansats i  form av en fallstudie var att föredra. Fördelen 

med en fallstudie av kvalitativ art i denna studie är att det ger en djupare i förståelse i hur 

mycket användarna har varit involverade under utvecklingsprocessen. I studien har författarna 

försökt haft ett objektivt synsätt för att deras personliga åsikter och värderingar inte skall 

påverka informanterna. För att förhindra ett subjektivt synsätt har författarna utformat 

intervjufrågorna på det sätt att informanterna i största mån skall ge sina egna svar, utan att 

författarna medvetet påverkat dem. Metodreflektionen utgår från rigor som Recker (2013) 

nämner. Dessa begrepp är tillförlitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. 

Dessa begrepp kan även delas in under reliabilitet och validitet. Även Merriam (2014) talar 

om rigor och att de bör ses över vid en kvalitativ ansats.  

 

Tillförlitlighet innebär att andra forskare vid liknande observationer som denna studie, skall nå 

samma eller liknande slutsatser (Recker, 2013). Eftersom studien till största del har använt 

intervjufrågor som är beprövade sedan innan blir studien tillförlitlig eftersom det inte är 

författarnas egenpåhittade frågor. Däremot är studien avgränsad till Ellos samtidigt som den 

skedde i ett tidigt stadium där användarnas åsikter kan komma att förändras i framtiden, vilket 

sänker tillförlitligheten något. Tillförlitlighet kan även kallas för reliabilitet vilket innebär att 

resultaten skall bli den samma om studien görs om (Recker, 2013; Merriam, 2014). Från 

studiens start var forskarnas ambition att studien skulle ha hög reliabilitet men eftersom den är 

avgränsad till ett litet område inom logistik på Ellos och dessutom sker i ett tidigt skede där 

användarna enbart använt systemet i testmiljö sänks reliabiliteten. Detta p.g.a. att användarnas 

åsikter kan komma att ändras när de kommer att använda systemet i skarpt läge. 

 

Trovärdighet innebär att forskarna har gett tillräckligt med underbyggande bevis för de 

tolkningar de tagit och som finns inom kvalitativ dataanalys. Detta kan uppnås via triangulering, 

behållning av bevis och genom anteckningar som behandlar beslut under forskningsprocessen 

(Recker, 2013). Författarna har använt relevant bakgrundsinformation och försökt att i största 

mån få inblick i de olika informanternas åsikter och utifrån det gjort korrekta slutsatser. 

Eftersom det har skett intervjuer med både användare och utvecklingsmedlemmar blir studien 

trovärdig eftersom olika parter har fått komma till tals och det har skett noga urval om vilka 

som skulle delta i studien. Dessutom skickades materialet till utvecklingsansvarig som fick läsa 

igenom sin intervju för att säkerhetsställa att informationen var korrekt. Trovärdigheten i denna 

studie anses därmed vara hög. 

 

Bekräftelsebarhet innebär att utomstående skall kunna verifiera resultatet genom att granska 

intervjusammanfattningar och slutsatser (Recker, 2013). Studien är bekräftelsebar eftersom 

samtliga intervjuer finns med i studien, samtidigt som de är väl beskriva. Dessutom finns 

samtliga intervjuer från användarna bifogade i avsnitt 8.3 och 8.4 för att läsaren skall kunna 

bekräfta att rätt analysdiskussion och slutsatser har tagits. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet skall kunna överföras till andra studier vilket kräver mycket 

detaljerade och goda beskrivningar av forskningskontexten (Recker, 2013). Data i studien är 

delvis överförbar eftersom författarna har undersökt hur mycket användarna har varit 

involverade och fått synpunkter på hur användarna har upplevt deras involvering vid ett 

standardsystembyte. Eftersom denna studie är anpassad till standardsystem och inte ett 

systembyte där utvecklingen sker från början, samt att den enbart är fokuserad till Ellos blir det 

relativt låg överförbarhet av denna studie eftersom den har haft ett visst fokus. 
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Begreppen trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet kan respektive kallas för intern, 

mätnings och extern validitet (Recker, 2013). Efter att ha studerat Recker (2013) och Merriam 

(2014) anses validiteten vara god i denna studie eftersom författarna har undersökt det som är 

tänkt, samtidigt som de gjort det på ett noggrant och korrekt sätt. 

 

En kvalitativ metod ger bättre förståelse om vad deltagarna själva tycker och tänker eftersom 

det är till för att skapa förståelse (Pathak, et al., 2013). Genom att ha intervjuer kunde deltagarna 

förklara och förtydliga svar, när något frågetecken uppstod. Det gav även möjligheten till att 

ställa följdfrågor för att författarna skulle få ännu mer information och ännu större förståelse. 

Hade en kvantitativ ansats använts hade det varit svårt att skapa frågor som hade speglat det 

som författarna önskat, dels p.g.a. att systemet inte lanserats, dels för att det finns många olika 

avdelningar med olika system. En kvantitativ metod kunde även ha bidragit till en risk för att 

frågor blivit feltolkade eller obesvarade, som hade kunnat leda till bortfall. En nackdel med 

intervjuer är att det är tidskrävande. Det tar tid att dels intervjua, dels sammanställa. En annan 

nackdel är att det är få som deltagit i studien och att någon viktig röst kan ha gått miste, däremot 

tror inte författarna att det är av någon vikt i större grad. 

 

Författarna anser att denna studie har stor relevans och kommer att ha det en lång tid framöver 

eftersom det är en aktuell fråga inom systemutveckling gällande standardsystem. Dessutom är 

det stor relevans för Ellos, eftersom det är de som kommer att använda det nya systemet. 

 

6.3 Bidraget till informatik 

Studien har bidragit till att både en låg och hög användarinvolvering vid ett standardsystembyte 

kan leda till hög acceptans även om en högre involvering tenderade att ha högre acceptans. Det 

är därmed inte enbart involveringsgraden som påverkar utan det finns en rad andra faktorer som 

också måste betraktas vid mätning av acceptans. De faktorer som identifierades var nytta, 

användbarhet, förtroende och attityd och de ses som viktiga faktorer för att användarna skall 

acceptera systemet. Vidare kan användaracceptans uppnås även om utvecklingsprocessens 

fokus inte ligger på användarna och där utvecklingsgruppen valt att inte fokusera på att 

användarna skall acceptera systemet. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle vara att vidareutveckla denna studie, att komma tillbaka till företaget 

i ett senare skede för att undersöka hur acceptansen mellan de olika grupperna är och jämföra 

med denna studie. Detta skulle även fungera att göra på oberoende företag och system och att 

denna studie skulle fungera som en referenspunkt till nästkommande studier. Det skulle därmed 

bidra till att undersöka hur acceptansen påverkas och förändras över tid mellan olika grupper 

med olika involveringsgrader. 

 

Fortsatt forskning skulle även vara att använda flera företag för att jämföra involveringsgraden 

och acceptansen dem emellan. 

 

Ett till förslag skulle vara att undersöka vilken av de faktorer som identifierats i denna studie, 

som har störst påverkan. 

Ytterligare ett förslag är att genomföra studien i en större grupp, för att öka trovärdigheten. 

Denna studie skulle därmed kunna genomföras på ett kvantitativt sätt eller på ett kvalitativt sätt 

där fler användare hade blivit intervjuade. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjumall utvecklingsansvarig och Scrum master 

 
Bakgrund till systembytet? 

Tankar kring användarna? 

Gå igenom de tre principerna för UCSD 

Har ni olika nivåer/typer/grader av användarinvolvering? 

Har ni olika perspektiv? 

Har ni använt olika ramverk/metoder för användarinvolvering?’ 

Vad har ni utgått från när ni valt användare som skall vara involverade? 

Vad får ni för fördelar/nackdelar med att involvera användare? 

Hur många har varit involverade? 

Har ni tänkt på acceptans? 

Vad innebär acceptans för er (olika faktorer)? Kan ni mäta det, och i så fall hur? 
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8.2 Intervjumall super users och core super users 

Be om namn, ålder och arbetsroll. Säg att de är anonyma och be om att få spela in. Beskriv att 

tiden är knapp och be om så specifika svar som möjligt. Är någon fråga svår att svara på, hoppar 

vi över den och går tillbaka till den senare. Ställ följdfrågor som ”vad baserar du det på, varför 

tycker du så?” 

 

1. I vilket grad anser du att du har varit involverad i utvecklingsprocessen? 

2. Önskar du att du hade varit mer involverad? Varför? 

3. Hade du velat ha mer eller mindre inflytande i utvecklingsprocessen? Varför? 

4. Hypotetiskt sätt, tror du att om du varit mer involverad, att det hade kunnat påverka 

slutresultatet och på vilket sätt? 

5. På vilket sätt påverkar/ stödjer M3 ditt dagliga arbete på ett positivt sätt? 

6. På vilket sätt påverkar/ stödjer M3 ditt dagliga arbete på ett negativt sätt? 

7. Tycker du att M3 är användbart överlag? Vad påverkar det? 

8. Hur var det att lära dig M3? 

9. Anser du att det är lätt att komma ihåg hur du skall använda M3? 

10. Anser du att det är enkelt att få M3 att göra det du vill? På vilket sätt? 

11. Upplever du att M3 är besvärligt eller enkelt att använda överlag, och vad påverkar 

det? 

12. Baserat på din uppfattning av M3, hur tror du att det erbjuder bra tjänster? 

13. Baserat på din uppfattning av M3, hur tror du det är byggt för att hjälpa dig själv och 

andra anställda? 

14. Beskriv vad tycker du om systembytet? 

15. Har förseningen av systemet påverkat din attityd gentemot systemet och i så fall hur? 

16. Tycker du att M3 ger dig en tillfredsställande upplevelse? På vilket sätt? 

17. På vilket sätt tror du att din datorvana påverkar din attityd? 

18. Vad är acceptans av ett system för dig? 

19. Tycker du att M3 uppfyller detta och att du därmed accepterar M3? 

20. På vilket sätt tror du din involveringsgrad har påverkat din acceptans? 

21. Tror du att din acceptans hade blivit högre eller lägre om du varit mer involverad? 



- 55 -  

8.3 Intervju med super users 

Super user 1 

Involvering 
Har blivit inkopplad de senaste två- tre månaderna, vilket innebär relativt låg involvering. Hade 

inte velat vara mer involverad i utvecklingsprocessen, men från nutid och framåt kommer 

användaren att vara extremt involverad vilket denne tycker räcker. Användaren har haft 

inflytande hela vägen, men inte varit uppbokad på alla möten utan har haft feedback mellan 

deras kontakt på dennes avdelning och teamgruppen. Om användaren hade varit mer involverad 

tror denne inte att denne hade kunnat påverka slutresultatet. 

 

Nytta 
Användaren har använt M3 två-tre timmar. M3 kommer inte att bidra med något positivt i 

användarens arbete, jämfört med det denne har idag. Användaren har en specialtjänst som 

kräver ett annat system. Det finns funktioner som saknas i M3, som kommer kräva arbete från 

andra ställen. Det är mycket som inte stödjs av M3 vilket gör det sämre för dem, till en början. 

Förmodligen kommer det att bli lösningar på detta men inte inom M3. 

 

Användbarhet 
Användaren tycker att M3 är simpelt och användarvänligt. Användaren tycker att det är enkelt 

att komma ihåg hur denne skall använda M3. Användaren anser att M3-världen är tvådelad. Det 

som görs i M3 kräver mer steg (klick) för att komma fram till slutresultatet. I mobilitetsvärlden 

kommer det att bli minst lika enkelt om inte enklare. Mobilitetsvärlden kommer att bli bra men 

M3 är mer besvärligt. Mycket steg och bockar som måste göras vilket kräver mer tid. 

 

Förtroende 
Användaren har ingen uppfattning om hur M3 erbjuder bra tjänster p.g.a. att denne är för lite 

insatt i det. Användaren tycker inte att M3 är bra för e-handel, logistiskt sett, det känns inte 

anpassat för deras verksamhet. Det har gjorts anpassningar i två års tid och ändå är de inte 

framme vid målet. M3 är inte den perfekta miljön att arbeta i eftersom M3 därmed borde ha 

varit klart för länge sedan, d.v.s. det talar för sig självt. 

 

Attityd 
Användaren anser att systembytet säkert är bra, eftersom det nuvarande system är relativt 

gammal vilket leder till att det är ett måste att byta. Däremot hade inte hela systemets behövt 

bytas ut samtidigt. Logistiskt sett hade de klarat sig med de två system de använder idag. 

Förseningen har inte påverkat användarens attityd, däremot anser denne att efter att ha anpassat 

ett system i två år, kunde Ellos lika väl byggt ett eget system. M3 känns inte anpassat för deras 

arbetssätt. Användaren kan inte svara på om M3 är tillfredsställande. Hade användaren inte haft 

god datorvana hade denne förmodligen varit negativ till systemet. 

 

Acceptans 
Acceptans för användaren av ett system är svarstider, uppdateringar, det skall gå fort, inga 

väntetider, sökfunktioner skall vara bra samt kunna hitta det som eftersöks. Användaren vet inte 

om M3 uppfyller detta eftersom M3 är stort och användaren har inte upptäckt allt och kan för 

lite om det. Användaren uttrycker att ”i M3 kan säkert göra vad man vill, det är vad vi har fått 

till oss i alla fall.” Användaren anser att ju mer involverad en person är, desto högre acceptans 

borde personen få eftersom det gör att det går att påverka saker. Användaren tror att om denne 

hade varit mindre involverad hade det bidragit till att denne hade accepterat systemet mindre, 

men tror inte att dennes acceptans hade blivit högre om denne hade varit mer involverad. 

Användaren har valt att inte vara mer involverad. 



 

Övrigt 
Användaren tror inte att utbildningen kommer att gå bra eftersom det är hög medelålder på 

företaget, som inte har god datorvana. Eftersom det är mycket steg i M3 kan det göra det 

komplicerat. 

 

Super user 2 

Involvering 
Användaren har bara varit och ”skrapat” på systemet. Har sett systemet på demoshower, men 

bara använt det själv två gånger. Har varit delaktig men inte på någon högre nivå. Önskar varit 

mer involverad, men har fått möjlighet att delta på demoshower, och har fått ok från chef att gå 

dit. Möjligheten har funnits men har inte alltid passat. Användaren har en produktion att sköta 

också, men det har inte hämmat denne. Dörren har varit öppen hos utvecklingsteamet med att 

komma med förslag. Användaren hade velat vara med mer p.g.a. att det är roligare att ”vara 

med”. En del människor hänger bara med, men användaren tycker att det är kul att kunna styra 

lite. Användaren tycker inte sig ha kunskap till att ha mer inflytande än vad denne haft, eftersom 

användaren anser att denne inte har något att tillföra, men denne hade gärna varit med för att 

lära sig. Om användaren hade varit mer involverad tror denne att den hade påverkat på ett 

pedagogiskt sätt, vilket innebär att det skulle nå ut till de anställda på ett bättre sätt. 

 

Nytta 
Användaren anser att i slutändan kommer M3 bli användarvänligt, men inte i uppstarten. 

Användaren måste tro att det kommer städja dennes arbete. M3 kommer föra med sig negativa 

aspekter i uppstartsfasen kan leda till att många kommer sucka och stöna. Efter den lilla 

användningen av M3 tycker användaren att det är svårt att säga ifall systemet är användbart 

överlag, men denne hoppas givitvis på detta. Användaren säger att ”det kanske inte är det 

lämpligaste systemet för logistik”, de använder idag ett system som passar bättre till logistik, 

men det är inte bara dem som finns på firman, utan även Ekonomi till exempel. Tror att det 

finns massor med fördelar med detta projekt för företaget i stort. 

 

Användbarhet 
Användaren har inte riktigt lärt sig M3, det går lite trögt, men med rätt pedagogik och upplägg 

kommer denne också att lära sig det. Användaren tycker ändå det är ganska lätt att komma ihåg 

användandet av M3, men p.g.a. användarens låga användande tycker denne att det är svårt att 

svara på, men kan ändå se en logik i det. Användaren kan inte svara på om systemet kommer 

göra det denne vill, eftersom denne använt systemet för lite. Detta gör även att användaren inte 

behärskar systemet och det bidrar till att det blir besvärligt att använda. 

 

Förtroende 
Användaren anser att okunskap skapar osäkerhet. Användaren kommer få gjort det som skall 

göras och M3 kommer bli bra. Vissa funktioner kommer att förändras. Anser att det inte är det 

mest idealiska för logistik. 

 

Attityd 
Användaren tycker att systembytet är väldigt nödvändigt, för att de skall överleva, för företaget 

i stort. Anser att de inte kan vara beroende av jätte gamla system, där bara någon har en lösning 

på ett problem. Ellos var tidigt ute på 80-talet med egen datakraft, men för att hänga med i 

dagens samhälle behövs förnying. Förseningen av systemet har inte påverkat attityden mot 

systemet p.g.a. att användaren nästa hade räknat med att det skulle bli försenat. Förstår att 

sådana  systembyten  inte  görs  över  en  natt.  Kan  inte  svara  på  om  systemet  ger    någon 
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tillfredsställelse. Mer datorvana hade kunnat göra att användaren lärde sig snabbare. För sin 

ålder anser ändå användaren att denne har relativt god datorvana. 

 

Acceptans 
För att användaren skall acceptera ett system skall det stödja personens dagliga uppgifter och 

ha ett bra flyt. Det estetiska är inte det viktigaste för användaren. Användaren accepterar M3 

för att denne vill att det skall vara bra, men har som sagt för lite erfarenhet av systemet. Hade 

förmodligen haft ungefär samma acceptans även om användaren hade varit mer involverad. 

 

Super user 3 

Involvering 
Användaren har varit involverad i viss grad, ställt upp med vissa fakta och faktaupphämtningar. 

Hade inga enskillda behov av att vara mer involverad utan hjälper till när det behövs. 

Användaren hade inte velat ha mer inflytande, bara att denne hade velat ha vissa saker på ett 

annat sätt än vad som går, men av andra själv går det inte lösa programmässigt. Användaren 

tror inte att han hade kunnat påverka slutresultatet på något sätt även om denne hade varit mer 

involverad. 

 

Nytta 
Användaren har använt systemet i några veckors tid. Användaren såg inte direkt positiva 

aspekter med M3, utan mer att det bara är att acceptera läget lite. Det negativa är att vissa 

moment kommer vara lite omständigt, och kan störa lite. Sett över hela kedjan från vara in, till 

vara till kund blir det bra i slutändan. Användaren vet inte hur något annat system skulle 

fungera, detta innebär att användaren ställt in sig på att detta system kommer fungera och sedan 

får denne köra på det. Användaren säger att det finns både positiva och negativa delar men att 

det kommer vara användbart överlag. 

 

Användbarhet 
Användaren tyckte att det var många frågor i början, men denne tyckte ändå inte att systemet 

var krångligt. Delarna användaren kommer att arbeta mest med, tycker denne inte verkar vara 

komplicerade, resten går att lära sig efter hand. Användaren tycker att det är lätt att komma ihåg 

hur M3 fungerar. Vissa detaljer har blivit enklare med M3, medan visa kräver något extra 

moment. Innan alla funktioner sitter kommer det vara lite problem med att hitta, men när 

användaren väl har lärt sig kommer det inte att vara några problem. 

 

Förtroende 
Användaren anser att det kommer bli ett bättre uppdaterat lagersaldo, vilket kommer göra att 

servicegraden kommer att öka. Totalt sett tror användaren att de kommer tappa effektivitet, men 

ut till kund kommer det att bli bra. Användaren tror att det är byggt för att ge en större kontroll, 

t.ex. går det att se vart lådor tar vägen. Användaren tror inte att fokus har legat på logistik utan 

mer på marknad och ekonomi. 

 

Attityd 
Användaren tycker att systembytet är en spännande omställning. Trots att vanan är stor kring 

det gamla systemet tror användaren att bytet kommer bli nyttigt. Förseningen av systemet har 

inte påverkat dennes attityd till systemet, användaren tyckte snarare att de satte ett för kort 

startdatum i början. M3 ger ingen tillfredsställelse, det är bara ett system som användaren jobbar 

i. Användarens relativt goda datorvana tros ge bra attityd gentemot systemet. Användaren tror 

även att någon som inte är lika van att arbete med datorer kanske kommer att ha en mer negativ 

attityd till systembytet. 
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Acceptans 
För att acceptera ett system måste systemet kunna ge svar på det användaren behöver/söker. 

Funktionerna måste vara bra. Användaren tror att M3 kommer göra att det blir lättare att få en 

helhetsbild av vart varor finns, vilket gör att dennes krav på acceptans uppfylls. Användaren 

tror att sin involveringsgrad har påverkat dennes acceptans ganska mycket, p.g.a. att användaren 

har fått vara med lite vid sidan om. Användaren tror även att dennes acceptans hade ökat om 

användaren hade varit mer involverad. 

 

Övrigt 

Läget är som det är, det är bara att göra det bästa av situationen. 

 

Super user 4 

Involvering 
Användarens involvering har varit väldigt, väldigt liten. Användaren och dennes grupp har fått 

frågor om vad de behöver ha i systemet för att kunna lösa deras arbetsuppgifter. Användaren 

anser ändå inte att denne hade velat vara mer involverad. P.g.a. att det är ett inköpt 

standardsystem anser användaren att denne inte har behövt eller kunnat påverka speciellt 

mycket. 

 

Nytta 
Användarmässigt anser deltagaren att det nya systemet är sämre än det gamla. Trots att det 

kommer vara lite sämre, kommer det inte att hämma användaren i sitt arbete. Användaren har 

ingen åsikt om M3 är användbart överlag. 

 

Användbarhet 
Trots att användaren har använt systemet rätt lite, tycker denne att det har varit enkelt att lära 

sig, förutom att det var lite mer steg än i det gamla systemet. Vid kontinuerlig användning är 

det enkelt att komma ihåg hur det används. Användaren tycker inte att det är enkelt att få M3 

att göra det som denne vill, p.g.a. att det är för många steg. Användaren tycker att det är ganska 

användarovänligt, p.g.a. alla sidbyten. 

 

Förtroende 
Användaren tycker inte att M3 erbjuder några bra tjänster till början, men att det kommer 

byggas ihop tillslut. Användaren tycker inte heller att det är byggt för de anställda på logistik 

utan mer för dem på ekonomi. Logistik har inte högsta prioritet. 

 

Attityd 
Användaren har ingen åsikt om systembytet, men inser att det behövs. Användaren anser att det 

bör vara större möjligheter med ett system byggt på 2000-talet istället för ett som är byggt på 

1980-talet. Förseningen av systemet har inte påverkat användarens attityd till systemet, 

eftersom denne trodde från början att M3 inte skulle bli klart vid tidpunkten som utlovades samt 

att det var tvunget att bli ett nytt system. Användaren tycker inte att M3 ger någon estetisk 

tillfredsställelse. Användaren tycker att denne har en relativt god datorvana för sin ålder, men 

denne anser inte att den har påverkat hans attityd gentemot systemet. 

 

Acceptans 

Acceptans av ett system för användaren är att det måste kunna göra det som användaren 

behöver, det vill säga ha god funktionalitet. Det skall även vara användarvänligt.  Användaren 
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tycker att M3 uppfyller dessa krav. Användaren involveringsgrad har inte påverkat dennes 

acceptans men denne tror att en högre involvering ger en högre acceptans. 

 

Övrigt 
Användaren nämner att denne tror att de som blivit core super users och super users är ganska 

noga utvalda och vet att dem är positivt inställda till systembytet överlag, istället för folk som 

sätter sig på tvären. Demoshower har alltid funnits tillgängliga, när det har handlat om 

användarens områden, och denne har gått dit och kollat. Användaren tycker att dessa shower 

har varit bra, speciellt att möjligheten har funnits att välja när de skall dit, eftersom denne inte 

vill lyssna på saker som inte berör denne. 

 

Super user 5 

Involvering 
Användaren har inte varit särskilt involverad, utan har fått ta del av lite information. 

Användaren har enbart visat sin avdelning för utvecklarna. Användaren varit på möten inför 

bytet. Användaren önskar att denne hade varit mer involverad för utvecklingsteamen har inte 

förstått hur de arbetar och använder systemet, att utvecklarna inte tänkt på dem tillräckligt 

mycket. Användaren hade velat ha mer inflytande för att få systemet och passa dem bättre. Tror 

inte denne hade påverkat slutresultatet mer högre involveringsgrad eftersom det handlar om 

pengar och systemet som skall lansera är väldigt grundläggande/basisk. 

 

Nytta 
Användaren har använt M3 i ca 10 timmar. Förhoppningsvis blir M3 enklare och att saker sker 

med mer automatik. Först skulle M3 bidra med krångligare arbete men dem aspekterna har 

tagits bort. Användaren tror att till en början kommer de anställda känna att M3 är negativt 

eftersom de inte kommer att kunna göra lika mycket som de gör idag. På sikt hoppas användaren 

att M3 kommer bidra med bra funktioner och att det kommer att utvecklas som bidrar med att 

de kan göra mer saker. Överlag är M3 användbart och i framtiden kommer ändringar bli lättare 

att genomföra. Systemet kommer att bli skräddarsytt för dem i framtiden vilket kommer bidra 

mer enklare arbete. 

 

Användbarhet 
Användaren tycker att det har varit roligt och enkelt att lära sig M3. Det är även lätt att komma 

ihåg hur M3 skall användas. M3 gör som användaren vill men denne får inte den feedbacken 

som denne önskar, exempelvis inte någon bekräftelse på att något genomförts. Överlag tycker 

användaren att M3 är enkelt och tydligt att använda. 

 

Förtroende 
Användaren hade velat ha mer funktioner med i systemet när det lanseras, eftersom M3 kommer 

att begränsa dem i vissa fall. Efter en tid blir det förhoppningsvis bättre och att de kommer 

kunna göra det som de önskar. Utvecklarna har kollat vad som har behövts men användaren 

tycker däremot att M3 är byggt för att ”användare skall anpassa sig efter systemet och inte 

tvärtom”. 

 

Attityd 

Användaren tycker det är bra med systembytet, att det är fler som kan det som på sikt kan vara 

bra för exempelvis förändringar. Tycker att det skall bli spännande med det nya systemet. 

Förseningen har inte påverkat attityden. Användaren tycker att M3 ger en tillfredsställande 

upplevelse eftersom det är enkelt, lättförståeligt och fungerar bra. Deltagaren tror att datorvanan 
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påverkar attityden mycket. Många kommer nog få det svårt med det nya systemet eftersom de 

är äldre och inte har god datorvana. 

 

Acceptans 
Acceptans av ett system för användaren är att det skall vara lättjobbat, lättförståeligt, inget 

krångel och lite tryck. Användaren accepterar M3 eftersom det uppfyller dessa krav. 

Användaren tror att acceptansen hade varit högre om denne var mer involverad eftersom det 

ger en delaktighet som bidrar till en känsla att personen själv varit med och arbetat fram det och 

påverkat det. 
 

8.4 Intervju med core super users 

Core super user 1 

Involvering 
Användaren anser att denne haft en ganska hög involveringsgrad, dock inte i början av 

utvecklingsprocessen. Önskar att denne varit mer involverad för att denne nu märker att det 

finns funktioner denne hade velat ha med, som utvecklarna inte har förstått vad de skulle vara 

till för. Trots användarens relativt höga involvering, har denne inte kunnat påverka dessa 

funktioner. Användaren tror även att utvecklarna har litat för mycket på projektgruppen, att 

dem vet hur allt går till i det dagliga arbetssättet. Användaren önskar att mer folk som arbetar 

med det gamla system, skulle ha varit med från början, istället för chefer. Det hade kunnat bidra 

till att fler funktioner hade fungerat bättre än de gör för tillfället i det nya systemet. Användaren 

tror att slutresultatet hade kunnat vara ännu bättre, även om det kommer bli ganska bra. Lite 

mer kunskap i dessa grupper hade kunnat leda till ett nästintill perfekt system. 

 

Nytta 
Användaren tycker att det går att följa saker bättre, vart en vara är i huset, vart den varit och 

vart den skall. Saker blir därmed mer spårbara. Ur en ekonomisk synpunkt är M3 mycket bättre 

än det gamla. Negativt är att användaren tror att hela bemanningssystemet kommer få göras 

om, i alla fall på expedition, att de kommer få starta från noll och testa sig fram för att det skall 

bli smidigt. Användaren tycker att M3 är användbart överlag. Det är tydligt och tydligare än det 

gamla systemet samt svårare att göra fel. Däremot krävs det självklart att en del användning av 

systemet. 

 

Användbarhet 
Användaren tyckte det var roligt att lära sig M3, bl.a. för att få gå igenom hela flödet från vara 

in, till var ut. Användaren tyckte att M3 var enkelt att lära sig, men utbildningen kunde skett på 

ett bättre sätt som gav möjligheten i en större utsträckning att anteckna alla steg som utfördes, 

eftersom det blev mycket information på en och samma gång. Användaren säger att bara de inte 

behöver lära sig alla sidor och alla funktioner kommer det att vara lätt att lära sig, Användaren 

tyckte att det var enkelt att komma ihåg hur en funktion skulle utföras men att det var lite svårare 

att komma ihåg vilken sida denne skulle in på. Användaren tycker att det är ”lite hoppigt mellan 

sidorna”. Användaren förtydligar dock med att ingen på logistik skall vara inne på alla sidor, 

utan de flesta kommer bara använda ett fåtal sidor. Anser att det är enkelt att få M3 att göra det 

denne vill, som att t.ex. flytta en kartong. Det finns bara ett rätt sätt att utföra en uppgift på, 

inge genvägar eller om vägar. Användaren tycker att M3 är enkelt att använda överlag, p.g.a. 

tydliga och klara bilder, överlag logiskt uppbyggt. De sidor som kommer användas mest är 

logiskt uppbyggda. 

 

Förtroende 
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Användaren tror att M3 erbjuder bra tjänster. Uppföljningsbiten går inte att se ännu, t.ex. vad 

som hände igår, förra veckan eller förra månaden och förklara deras kostnader. Utvecklarna 

säger att detta skall komma. Löser de den biten kommer M3 att bli väldigt bra. Förhoppningsvis 

blir det användbart för de som arbetar i det med, och kan titta på vad de har gjort. T.ex. ”vad 

hände igår, jag flyttade denna varan, vad hände sen?”, det går med andra ord att följa upp på ett 

annat sätt. Systemet visar inte bara timmar och kostnader utan vad har hänt på lagret. Det har 

gjorts många modifikationer på det ursprungliga M3, vilket gör att det inte känns som en dröm 

för en logistiker. Användaren tycker att M3 är mer skapat för ekonomidelen. Ur logistiks 

synpunkt hade en annan uppbyggnad varit bättre. Trots detta anser användaren att M3 är bra 

och lättanvänt. 

 

Attityd 
Användaren tycker att det är spännande, att skall bli kul, samtidigt som hon är lite nervös för 

användningen av det nya systemet. Detta beror på användaren inte vet allt och har inte kontroll 

över hur dennes arbetsuppgifter kommer att fungera. Användaren säger att många har gnällt på 

det gamla systemet länge, och nu får de köpa att dem i alla fall får ett nytt system. Användaren 

uttrycker att ”det kommer ju bli bra någon gång”. Många är rädda för något nytt, tycker det är 

bekvämt när saker flyter på som det alltid gjort, men detta leder till att de inte kommer framåt 

heller. Användaren hoppas att de tillslut kommer tjäna på det på något sätt. Har svårt att tro att 

just expedition/dennes avdelning kommer bli lönsammare bara för systembytet, men för 

företaget som helhet kommer det säkerligen att bli det. Förseningen har inte påverkat attityden 

till systemet, men användaren säger att det är lite frustrerande, att denne vill veta när det faktisk 

lanseras. Användaren önskar att införandet inte hade legat under semestern eftersom det blir 

lite mer besvärligt, men att det är bara att gilla läget. Användaren anser att det är ett typiskt 

datasystem, och ger ingen tillfredsställelse mer än det. Det är intressant och roligt för att det är 

nytt, men det hade vilket nytt system som helst varit. Användaren har ingen speciell datorvana 

förutom den på jobbet och för att använda basfunktionerna anser användaren inte att det behövs 

någon särskild datorvana. Användaren anser att det är kanske roligare att lära sig något nytt om 

personen i fråga inte är livrädd för att använda datorn. 

 

Acceptans 
Acceptans av ett system för användaren är att systemet skall fungera och vara hjälpligt, att 

användaren kan göra det den måste, men det behöver inte vara perfekt. Viktigaste är att få ut 

order till kund. Användaren är medveten om att systemet inte kommer att fungera perfekt, i alla 

fall inte de första månaderna. M3 uppfyller användaren krav på acceptans. Hade användaren 

varit mer involverad hade denne haft en högre acceptans. Ju mer användaren använder det, ju 

mer godtar denne det. Användaren anser att det är av naturlig orsak, d.v.s. att det personen inte 

vet något om, det vill den inte ta till sig heller. Användaren tror att det kommer ta längre tid för 

de som inte varit involverade att ta till sig systemet. Användaren tror även att mer involvering 

från start hade bidragit till att användaren varit mer nöjd. 

 

Core super user 2 

Involvering 
Användaren anser att denne har en ganska hög involveringsgrad. Användren var med tidigt i 

projektet. Önskar att denne hade varit mer involverad, för att projektet inte skulle blivit ”upp 

styckat” på det sättet det varit. Han tycker att de har tappat tråden i projektet emellanåt. 

Användaren kan inte riktigt svara på om denne hade velat var mer eller mindre involverad, 

användaren känner att denne hade en lagom involveringsgrad. Användaren hade inte kunnat 

påverka resultat av projektet, bara planeringen av projektet. Han tycker att fokus har gått  från 
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ena saken till den andra, användaren tycker att det har jobbats på lite för många håll och inget 

har gjorts klart något innan de gått vidare till nästa steg. 

 

Nytta 
Användaren har inte använt systemet allt för mycket, men har fått vara med och byggt upp 

specifika modifieringarna på en specifik avdelning, på grund av att denne vet mer om hur det 

funkar bakom huven. Användaren kommer inte använda systemet lika mycket som en del andra 

användare och vet inte om systemet kommer stödja denne i det dagliga arbetet. Användaren roll 

blir att tillsammans med annan personal hitta förutsättningar för att utvecklas och bli 

effektiviserade kring deras processer. På användarens avdelning packar dem varor och till det 

används inte systemet, utan det kommer bara användas lite grann. Systemet kommer bidra till 

att ge en bättre koll på vart paket befinner sig. Detta kommer hjälpa användaren i sitt arbete. 

Användaren tror att det kommer bli svårt att hålla samma effektivitet som tidigare, men han vet 

inte 100 % ännu. Användaren är rädd för att det kommer bli fallet. M3 kommer ge en ökad 

flexibilitet i att styra gods. Användaren tycker att det finns förutsättningar i M3 för att få en 

bättre ordersortering och orderprioritering, som i sig ger en högre flexibilitet. 

 

Användbarhet 
Användaren tycker att det gick ganska snabbt att lära sig grunderna i M3, denna tror även att 

det kommer bli ganska lätt för resterande användare att lära sig. Användaren tycker även det 

var enkelt att komma ihåg hur M3 skulle användas. Användaren tror inte att M3 kommer göra 

som dem vill på grund av hur modifieringarna är uppsatta. Användaren tycker att det kan vara 

ganska många steg för att komma dit denne vill i systemet. 

 

Förtroende 
Användaren tror att systemet kommer erbjuda bra tjänster, på grund av att denne tror att det är 

ett stabilt system, även om det kanske inte är optimalt i dagsläget, men användaren tror att det 

går att få det dit. Användaren anser att det är ett stabilt system byggt utifrån ekonomiska 

transaktioner. 

 

Attityd 
Användaren anser att det både är spännande och nödvändigt med ett systembyte. Förseningen 

av systemet har inte påverkat dennes attityd till systemet, det hade användaren nästan utgått 

ifrån från början att det skulle bli utefter ledtiderna som sattes upp från början. Idag ger M3 

ingen tillfredsställande upplevelse, men förhoppningen är att det kommer att bli någonting bra. 

Användarens datorvana göra att denne inte är rädd för ett systembyte. 

 

Acceptans 
Acceptans av ett system är för användaren att det skall fungera nödvändigt och på sikt kunna 

utformas flexibelt enligt verksamheten önskemål och krav. Användaren vet inte riktigt om M3 

kommer uppfylla dessa acceptanskrav, men användaren hoppas självklart på det. Användaren 

tycker inte att dennes involveringsgrad har påverkat hans acceptans eftersom användaren anser 

att det var nödvändigt med ett nytt system. Användaren hade varken accepterat det mer eller 

mindre om han hade varit involverad mer. 

 

Övrigt 
Användaren tycker det är mer strukturen och uppbyggnaden av systemet som ger bristerna som 

denna kan se för tillfället, än engagemang och deltagande. 

 

Core super user 3 



- 61 -  

Involvering 
Användaren anser att denne har haft ganska stor grad av involvering eftersom denne jobbar med 

det heltid nu, vilket är mer än andra core super users. Användaren anser inte att denne hade 

behövt vara involverad tidigare, användaren tycker att det känns bättre att komma in senare i 

utvecklingsprocessen. Detta eftersom användaren fick lära sig saker tidigare som inte har varit 

till någon nytta i ett senare skede. Användaren hade velat ha mer inflytande eftersom de har 

upptäckt saker nu som fattas p.g.a. att för få personer har varit inblandade. Användaren tror att 

mer involvering hade påverkat slutresultatet men är osäker på om saker denna hade velat ha 

med ändå hade kommit med. 

 

Nytta 
Användaren har använt M3 i ca ett år, varav konstant suttit med det i två månader. M3 kommer 

att bidra med mer möjligheter som gör att arbetet kommer gå snabbare och smidigare. 

Användaren kommer delvis ha det gamla systemet kvar eftersom en viss del av logistik inte 

kommer finnas med i M3. Användaren ser det som negativt är att använda bägge systemen, det 

kommer att bli en utmaning eftersom visst stöd kommer att försvinna. Överlag är M3 

användbart eftersom det är lätthanterligt, det kommer även bidra med att ny personal enklare 

kommer in i det och lär sig det. Användaren anser att det kommer bli lättare att utbilda i M3. 

M3 känns väldigt logiskt, jämfört med det gamla systemet. 

 

Användbarhet 
Användaren tycker att M3 har varit enkelt att lära sig och det har gått bra eftersom det varit 

logiskt och för att helheten är tydligare. Användaren kan följa flödet på ett annat sätt. Däremot 

är det negativt att de fick lära sig saker tidigt som sedan förändrats som gjort att det var onödigt 

att lära sig det från början eftersom de ändå fick lära sig på nytt. Nu är systemet lätt att komma 

ihåg men i början var det svårt. Användaren tycker att det är ganska enkelt att få M3 att göra 

det som är tänkt, dock arbetar de i testmiljö nu vilket innebär att allt inte fungerar helt som det 

skall. M3 är enkelt att använda överlag eftersom menyer är tydliga, mycket kan göras på en och 

samma sida vilket ger mer möjligheter. 

 

Förtroende 
Möjligheten att göra många saker finns men det är inte riktigt som de har tänkt sig eftersom de 

upptäckt saker som M3 kan göra men inte på det sättet som de önskat. Det gör det till viss del 

men går inte hela vägen. Användaren säger att M3 är byggt för ekonomi och det är jätte bra för 

dem, men på logistik blir de något begränsade. Användaren tror att de ser en vinst på en sida 

vilket gör att andra sidan får följa med. Allt passar inte logistik vilket är negativt. 

 

Attityd 
Användaren tycker att det är jättebra med systembytet eftersom det gamla systemet är begränsat 

bl.a. samarbete med andra länder. Det nya systemet gör det lättare att samarbeta med andra 

länder. Förseningen har inte påverkat användarens attityd, denne anser att slutresultatet måste 

bli bra vilket gör att det får ta den tid det tar. Användaren tycker inte det är bra att lansera ett 

system som inte är helt klart. M3 ger både en tillfredsställande upplevelse samtidigt som det 

inte gör det eftersom det finns funktioner som är jätte bra men även vissa som inte alls är bra. 

Tillfredsställelsen bli lite blandad. Datorvanan har blivit högre i och med M3, eftersom M3 är 

mer nutid än det gamla och passar system utanför M3 mer, exempelvis klippa och klistra 

funktioner. Hon tror inte att henne datorvana har påverkat attityden särskilt mycket om den varit 

högre men kanske om den varit lägre. 

 

Acceptans 
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Acceptans av ett system är att det skall ge mer möjligheter än vad som tidigare har funnits. Att 

det verkligen inte skall bli sämre, på för många ställen. Användaren säger att det kommer bli 

sämre på en del ställen för att det skall väga upp för någon annan. Ett system behöver även vara 

lätthanterligt och logiskt, inte för komplext. M3 uppfyller det hon vill och tycker M3 är 

lätthanteringt. Användaren involveringsgrad har påverkat acceptansen eftersom denne sitter 

med det nu. Hade användaren kommit in senare hade den nog varit lägre men att det 

förmodligen hade kommit med tiden. Hade användaren varit involverad tidigare hade denna 

insett att en del saker saknas. Hade användaren varit involverade tidigare hade denne kanske 

förstått varför en del funktioner inte är med och vad det beror på. 

 

Core super user 4 

Involvering 
Användaren har haft ganska stor involveringsgrad, användaren kom in i ett ganska tidigt skede 

och fick säga vad som fungerar och vad som inte fungerar. Användaren har två olika åsikter om 

att vara mer involverad. Antingen hade användaren velat vara mer involverad och genom hela 

utvecklingen. Men användaren hade inte behövt vara mer involverad p.g.a. de arbetsuppgifter 

denne har nu. Användaren har haft visst inflytande, en del frågor har gett gehör, användaren 

känner att han har kunnat påverka. Användaren hade velat vara med och bestämma system, det 

hade bidragit till förändrat slutresultat. 

 

Nytta 
Användaren har använt M3 till och från, började för ca ett år sedan och lära sig men det är nu i 

slutet som denne använt det mer. Användaren hade velat ha mer utbildning, och fått mer 

genomgång varje gång det är något nytt. Om användaren fått lära sig varför en del funktioner 

fungerar som de gör som i sin tur hade bidragit till att utbildningen för andra hade varit enklare 

eftersom användaren hade haft en bredare kunskapsgrund. Positivt sett är en del delar fantastiskt 

bra eftersom de kommer arbeta i ett enhetligt system vilket de inte gör idag. Det kommer bli 

enklare att förflytta folk mellan olika avdelningar eftersom samma system kommer användas. 

Negativt är att det kommer bidra till backning i utvecklingen. Det kommer även bidra med att 

en handdator tillkommer som är relativt liten till det som används idag vilket är negativt 

eftersom bilden blir mindre. Rent arbetstekniskt sett är det ingen förbättring. Användarentycker 

att M3 är logiskt och användarvänligt. 

 

Användbarhet 
Användaren tycker att M3 var relativt enkelt att lära sig, men att det var svårt att greppa hela 

systemet. Användaren anser att det är lätt att komma ihåg hur M3 skall användas. Användaren 

kör utbildning ur minnet. Användaren anser att M3 gör som han vill. Överlag är M3 enkelt men 

när det krånglar är det komplicerat, och mer komplex. Användaren tycker att det är svårt att 

rätta till fel. 

 

Förtroende 
Användaren anser att M3 erbjuder bra tjänster och kan nog bidra med mer positivt i framtiden. 

Användaren tycker inte att logistik har varit i fokus utan det är övriga avdelningar, exempelvis 

ekonomi och inköp som varit i fokus vilket han tror att logistik kan få lida för. M3 är inte byggt 

för logistik, det nuvarande systemet är bättre och passar dem väldigt bra. Användaren tror att 

det kommer ta tid innan M3 blir perfekt för logistik. 

 

Attityd 
Användaren tycker att systembytet är väldigt bra och kul och tror att det kommer bidra med att 

förändringar i framtiden kommer ske fortare. Det behövs för att Ellos skall kunna överleva. 
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Förseningen har inte påverkat användarens attityd, användaren tycker att det inte är bra att ha 

för bråttom i utvecklingen och denne var förberedd på att det skulle ta längre tid än väntat. 

Användaren är osäker på om systemet lanseras för tidigt ändå. Användaren anser att M3 ger en 

tillfredsställande upplevelser, ser inget konstigt med M3 eller något som inte kommer att 

fungera i den ”enkla” världen. Användaren har god datorvana och tror att det underlättar när 

denne arbetar i systemet. Användaren tror att en sämre datorvana förmodligen hade bidragit till 

rädsla för hur det fungerar och vad som händer om personen i fråga trycker på ett visst ställe. 

 

Acceptans 
Acceptans av ett system för användaren är att det måste fungera, alltså ha hög funktionalitet. 

Användaren tycker det skall fungera till 95 % av tiden utan att det skall krångla. Systemet måste 

även vara enkelt, inte innehålla krusiduller och vara användarvänligt. Användaren vet inte om 

M3 uppfyller allt detta än eftersom han inte använt det tillräckligt mycket men det användaren 

säger att det ser lovande ut. Användaren tror att mer involvering bidrar till högre acceptans 

generellt. För sin egen del har användaren accepterat systemet redan från början och att 

acceptansen är hög. Användaren hade haft mer förståelse för hur saker fungerar om han varit 

med involverad. 
 

Övrigt 
Användaren anser att det är bra att vara involverad, men att det är svårt att involvera mycket 

folk. Användaren anser att utvecklarna har gjort så gott de kan. 

 

Core super user 5 

Involvering 
Användaren har varit mycket involverad. Användaren hade inte velat vara mer involverad 

eftersom denne har varit involverad i det som är relevant för dennes avdelning och syfte. 

Användaren kommer inte att använda systemet på riktigt samma sätt som de som arbetar på 

golvet. Användaren känner att denne har kunnat påverka det som denne önskat och anser därför 

inte att denne hade behövt ha mer inflytande. Användaren tror sig inte kunnat påverka 

slutresultatet om denne varit mer involverad. 

 

Nytta 
Användaren har använt M3 i ca 20 timmar och har kunnat använda när denne velat. Användaren 

utbildar just nu anställda i M3. Användaren tycker att det finns mycket positivt mer M3, får 

personligen mycket tillbaka genom utbildningar men påverkas inte mycket av det i det dagliga 

arbetet eftersom användaren inte använder det i produktion. Vissa saker kommer bli lättare 

medan andra kommer bli mer omständliga. En negativ sak är att det kräver fler steg i det nya 

systemet. Överlag är M3 användarvänligt, mer lättarbetat och logiskt. Det är lättare att hitta den 

röda tråden i detta system eftersom det är logiskt och ger mer kontroll. 

 

Användbarhet 
Användaren tyckte att det var enkelt att lära sig M3 eftersom det inte är stordatormiljöutseende 

och har en röd tråd. Känns mer som en webbasering som används i flera andra fall samt att M3 

är enklare att navigera i än det förra systemet. Användaren tror att M3 förmodligen är lättare att 

lära sig än det gamla systemet. användaren tycker att det är lätt att komma ihåg hur M3 skall 

användas eftersom det exempelvis går att skapa egna genvägar. Det är enkelt att få M3 att göra 

som användaren vill, bl.a. för att det finns smidiga funktioner. Användaren anser att det är 

relativt enkelt överlag men att det kan vara besvärligt, beroende på vilken kunskap personen i 

fråga har. 
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Förtroende 
Användaren tror att M3 erbjuder bra tjänster. I början kommer systemet enbart vara efter MVP 

som innebär minsta godkända produkt för lansering och att i framtiden kommer det gå att 

vidareutveckla. M3 är mest byggt för att hålla koll och att det är ett säkert system i 

ekonomiseende och säkerhet, och är inte riktigt anpassat för deras verksamhet utan det är mer 

business to business. Detta har bidragit till at det har krävts mycket varianter för att få det att 

fungera för logistik. 

 

Attityd 
Användaren tycker att det är bra med systembytet, kul att introducera något nytt. Viktigt att 

kunna sälja in det nya systemet för anställda. Användaren tror att till en början kommer många 

tycka det är jobbigt med en förändring, och de kommer att behöva mer uppmärksamhet. Andra 

kommer tycka det är kul med något nytt. Förseningen av systemet har inte påverkat användarens 

attityd. M3 ger en tillfredsställande upplevelse eftersom det motsvarar användarens 

förväntningar, det är användarvänligt, logiskt uttänkt och snabbt. Användaren tror att datorvana 

påverkar attityden hos anställda, att det är lättare att ta till sig något om personen i fråga har 

datorvana. Själv har användaren god datorvana. M3 påminner en hel del om ett 

Windowssystem. 

 

Acceptans 
Det som krävs för att ett system skall accepteras av denna användare är att det skall finnas 

support, det skall inte köra fast, inte krångla, det skall fungera, vara driftsäkert, leverera det 

förväntade och vara enkelt. M3 uppfyller detta och användaren accepterar därmed M3. Graden 

av involvering har påverkat mycket, användaren har fått vara med och testat systemet och sett 

att saker blivit bättre vilket har ökat dennes acceptans. Användaren tror att mer involvering kan 

leda till att personen stöter på mer problem som i sin tur leder till lägre acceptans. 
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