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Abstract 
Today, a large amount of change projects within IT, fails. This is troubling considering how 

central IT is for the majority of the world's businesses. A recurrent reason why so many 

projects fail is considered to be the difficulty in dealing with people's thoughts and attitudes 

when undergoing change. Especially changes in information systems, which has such a 

significant impact on the employees' work. In order to handle these difficulties, theoreticians 

advocate that a user involvement strategy should be implemented during change management 

within IT. The purpose of this study is to investigate how organizations make use of user 

participation and if it actually has any effect on user acceptance to system changes. The aim 

of this study is seen as relevant as projects continue to fail. The study has been founded on 

previous research within user participation and user acceptance. With this theoretic 

foundation in place, the study can focus on the reality. In order to create a deeper 

understanding of how user involvement can be used, interviews were conducted with 

businesses who recently implemented a change in their systems. Furthermore, questionnaires 

were sent out to the employees of the studied organizations. This was a reliable way to 

determine the acceptance of the system. The study shows that user participation is determined 

by the organizational structure and power relations that exist within the organizations. User 

Participation affects different system users differently as they have different needs that must 

be met. Some users are in need of a more customized system in order to achieve user 

acceptance, while others are in need of being led through the change itself. This makes user 

participation a good choice in order to increase user acceptance for information systems, if it 

is adapted to the specific user needs and current organizational structure. 
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III 

Sammanfattning 
Idag misslyckas en stor andel förändringsprojekt inom IT vilket är oroväckande med tanke på 

hur centralt IT är för verksamheter. En återkommande anledning till att så många projekt 

misslyckas anses vara svårigheten i att hantera människors tankar och attityder när de 

genomgår en förändring. Speciellt förändringar av system, som har en så påtaglig inverkan på 

de anställdas arbete. För att hantera dessa svårigheter förespråkar teoretiker att en 

användardeltagande strategi bör implementeras vid förändringsarbeten inom IT. Syftet med 

studien är därför att utreda hur organisationer använder sig utav användardeltagande och om 

det faktiskt har någon effekt på användarnas acceptans för systemförändringar. Detta då IT 

projekt fortsätter att misslyckas. Studien har grundats på tidigare forskning inom 

användardeltagande och användaracceptans för att sedan genomföra en undersökning på hur 

det går till i verkligheten. För att skapa djupare förståelse för hur användardeltagande kan ta 

form har intervjuer genomförts hos verksamheter som nyligen genomgått en 

systemförändring. Vidare har enkäter skickats ut till de anställda hos de studerade 

verksamheterna för att på ett tillförlitligt sätt avgöra acceptansen för systemen. Studien visar 

att användardeltagande utformas utefter vilken organisationsstruktur samt vilka 

maktförhållanden som råder i organisationer. Användardeltagande påverkar olika 

systemanvändare annorlunda då dessa har olika behov som behöver tillgodoses. Vissa 

användare är i behov av att användaranpassa system för att uppnå användaracceptans, 

samtidigt som andra är i behov av att ledas genom själva förändringen. Detta gör 

användardeltagande till ett bra val i syfte att öka användares acceptans för 

informationssystem, ifall det anpassas till användarnas behov samt rådande 

organisationsstruktur. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer studiens bakgrund och problem att beskrivas, samt varför 

det är relevant för fältet informatik. Vidare presenteras här studiens utgångspunkter, det vill 

säga syfte, forskningsfrågor samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Fältet informatik är en relativt ung vetenskaplig gren. Det är trots detta en väldigt aktuell gren 

då majoriteten av världens företag i hög mån är beroende av system för ledning och styrning 

på en allt mer konkurrensfylld marknad. Sidorova m.fl. (2008) påvisar i sin studie att det 

centrala vid fortsatta studier är att se på informatik som en del i en organisatorisk kontext som 

interagerar med människor och andra kollektiv (Sidorova, Evangelopoulos, Valacich, & 

Ramakrishnan, 2008). Fokus på interaktion är det som skiljer informatik från andra tekniskt 

fokuserade fält. Denna studie omfamnar detta förhållningssätt för att utveckla och bidra med 

ny kunskap till fältet informatik. 

 

Idag spelar informationssystemet en central roll för ett företags överlevnad och framgång på 

en allt mer globaliserad marknad (Phukan, 1996). Tyvärr misslyckas dock en stor andel 

förändringsprojekt inom IT vilket ofta leder till negativa ekonomiska och till och med 

existentiella konsekvenser för verksamheter. Standish group släppte år 2009 en rapport för de 

senaste 15 åren där utfallet av lyckade och misslyckade projekt beskrivs. Studien visar att det 

år 2008 var 32 procent av startade IT-projekt som lyckades, 24 procent som misslyckades och 

44 procent som var mer eller mindre lyckade gällande budget, tid och kvalitetsmissar. (The 

Standish Group International, 2009) 

 
Figur 1, Statistik IT - Projekt (The Standish Group International, 2009, s. 1) 

 

En vanlig uppfattning är att ställningstaganden gällande omfattning, budget och tidsåtgång är 

de största utmaningarna under ett projekt.  I en studie genomförd av IBM har det dock funnits 

att hela 58 procent av de tillfrågade projektspecialisterna ansåg att förändrade tankegångar 

och attityder bland människor utgöra det största hindret för att lyckas med en förändring 

(Jørgensen, Owen, & Neus, 2008, s. 12). Även Portland business journal skriver att mellan 65 

-80 procent av IT projekt misslyckas, där hanteringen av mänskliga faktorer ansågs vara det 

svåraste (Smith, 2008). Detta påvisar att förändringsarbetets största utmaning faktiskt är av 

mjuk karaktär, där specifikt hanteringen av de mänskliga faktorerna ses som en stor svårighet. 

Till exempel kan påverkad personals arbetsuppgifter komma att förändras. Ofta medför 

införandet av ett nytt system även psykologiska utmaningar för de som påverkas av 

förändringen, detta i form av oro och rädsla (Jiang, Muhanna, & Klein, 2000, s. 26). 
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En viktig del av att se till att förändringen och implementeringen av det nya systemet går så 

smärtfritt till som möjligt är därför att arbeta för en högre användaracceptans. 

Användaracceptans definieras av Dillon som “den påvisbara viljan att inom en användargrupp 

använda informationsteknologi för de uppgifter den är avsedd att stödja” (Dillon, 2001).   

 

Ett vedertaget tillvägagångssätt för att hantera människors förväntningar och farhågor inför en 

förändring är att inkludera dem i förändringsarbetet, så kallat användardeltagande. Doherty 

(2012) framför att tidigare studier gällande framgångsfaktorer för olika typer av systemprojekt 

drar en gemensam slutsats; att aktivt användardeltagande är en viktig faktor för framgångsrika 

IT-projekt. Mumford (1983) säger att deltagande är relaterat till kontroll och att användarna 

uppnår kontroll genom att delta i demokratiska processer i syfte att styra deras arbetsmiljö och 

framtid. Även Damodaran (1996) menar på att deltagande i utvecklingsarbetet bidrar till ökad 

acceptans och förståelse för systemet bland användarna. Vidare skriver He & William, (2008)  

att användardeltagande är ett effektivt angreppssätt om avsikten är att påverka beteendet eller 

attityden bland användarna för ett nytt informationssystem. Däremot ansågs det inte vara bra 

för produktiviteten i ett IS-projekt vilket kan förklaras av att användardeltagande tar längre tid 

och kostar mycket pengar. Detta då personal måste dras bort från sina ordinarie 

arbetsuppgifter. (He & William, 2008)  

 

Användardeltagande anses alltså vara ett användbart tillvägagångssätt om avsikten är att öka 

användaracceptansen för en systemförändring, men löser nödvändigtvist inte alla 

projektrelaterade problem som kan uppstå vid ett IT-förändringsarbete. Användardeltagande 

bör enligt He & William (2008) därför ses som ett av många hjälpmedel för att göra 

informationssystemsprojekt(ISP) lyckade. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Informationstekniken är under ständig utveckling och företagen måste ofta se över och 

utveckla sina system för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på sin marknad. Med tanke på hur 

centralt IT är för verksamheter idag är det därför oroväckande att en så stor del av IT-

projekten antingen misslyckas, går över budget eller är tidsineffektiva. Speciellt oroväckande 

är det att trenden visar att färre och färre projekt lyckas (The Standish Group International, 

2009).  

 

Att använda sig av användardeltagande vid ISP ses som ett bra tillvägagångssätt i syfte att 

försöka hantera förändringsarbetets mest svårhanterliga aspekt; människors förändrade tankar, 

attityder och beteenden. Det ses dock bara som ett av många andra hjälpmedel under ett ISP 

och bör därför också behandlas som en del i en helhet. Det vill säga att rätt antal resurser och 

rätt utformning av användardeltagande är viktigt för att inte påverka resterande delar av ett 

ISP. Vidare skriver He & William (2008)  i sin studie om användardeltagandes roll under ISP, 

att om acceptans för systemet är målet, så bör användardeltagande vara utformat för att 

psykologisk involvera användarna. Är produktivitet/funktionalitet målet, så bör 

användardeltagande vara utformat så att utvecklare erhåller nödvändig information om 

användarnas arbete. 

 

Tidigare studier visar alltså på att användardeltagande är en viktig framgångsfaktor för 

utvecklingen av informationssystem och att det specifikt kan användas på ett sätt som 

påverkar användaracceptans. Dock kvarstår det faktum att en stor andel IT-projekt fortsatt 

misslyckas där den största anledningen anses vara utmaningen i att hantera människor när en 

förändring sker. Vidare finns det ingen kunskap om någon uppmätt effekt av 



 

- 3 - 

 

användardeltagande på användaracceptansen. Det blir därför aktuellt att ifrågasätta 

användardeltagandets inverkan på användarnas acceptans för informationssystem.  

Involverar organisationer användarna vid IT-projekt, och i så fall, skiljer sig utformningen av 

användardeltagande? Påverkar utformningen användaracceptansen olika? Vilken attityd har 

användarna för informationssystemen de arbetar i? Detta är relevanta frågor för att med större 

tillförlitlighet avgöra om användardeltagande har någon inverkan (i positiv bemärkning) på 

anställdas acceptans under förändringsarbeten, och vad det i så fall kan bero på. 

 

Det är på basis av detta intressant att skapa förståelse för hur det förhåller sig i verkligheten, 

hur organisationer använder sig av användardeltagande, samt om det överhuvudtaget har 

någon inverkan på användarnas acceptans.    

 

1.3 Studiens utgångspunkter 

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur organisationer involverar användarna i 

utvecklingsprocessen under förändringsarbeten. Vidare är syftet även att öka förståelsen för 

hur användardeltagande påverkar användarnas acceptans för ett informationssystem.  Detta 

för att ta reda på om användardeltagande är ett passande tillvägagångssätt för att hantera 

människors förändrade attityder och beteenden under ett IT-förändringsarbete. Syftet är inte 

att undersöka samtliga Svenska organisationers systembyten, utan endast en begränsad andel. 

1.3.2 Forskningsfrågor 

1.3.2.1 Huvudfråga 

- Är användardeltagande strategi ett passande val i syfte öka användares acceptans 

för informationssystem, i Sverige? 

1.3.2.2 Delfrågor 

- Hur involveras användare vid IT-förändringsarbeten? 

- Hur påverkas användaracceptansen för ett informationssystem, av 

användardeltagande? 

1.4 Avgränsning 

I denna studie undersöks hur användare involverats vid förändringsarbeten för att därefter 

mäta deras acceptans för systemförändringen. Med användare menas de som faktiskt 

använder sig av systemet, det vill säga de som frekvent sitter och utför sina arbetsuppgifter i 

systemet. Detta har studerats utifrån kundens perspektiv. Med kund menas en organisation 

som genomgår eller nyligen genomgått en modifikation eller byte av informationssystem.  

 

Studien begränsar sig till Svenska organisationer som genomgått en systemförändring.  

Studien koncentrerar sig på olika typer av användares perspektiv på medverkan under 

förändringsarbetet. För mätning av användarnas acceptans för systembytet tillämpas en mer 

kvantitativ forskningsansats där samtliga användare har möjlighet att delta. 

 

Systemleverantörers syn på användardeltagande kommer inte att behandlas. Detta då det är 

viktigt att få användarnas subjektiva åsikt om hur deltagandet varit utformat. Användarna, till 
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skillnad från leverantörer, är antagligen inte insatta i fenomenet "användardeltagande" och 

kan därför heller inte ge professionellt anpassade svar.  
 

1.5 Disposition  

Kapitel 1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer studiens bakgrund och problem att beskrivas, samt varför 

det är relevant för fältet informatik. Vidare presenteras här studiens utgångspunkter, det vill 

säga syfte, forskningsfrågor samt avgränsning. 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen kommer det redogöras för den litteratur som är relevant inom 

problemområdet och som behövs för att besvara våra forskningsfrågor. Vi önskar här ge 

läsaren insikt i vad som tidigare sagts inom våra valda områden. Detta teoretiska kapitel 

kopplas i kapitel 5 samman med det empiriska materialet i kapitel 4. 

Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts för att uppnå studiens syfte . Här 

redovisas det för studiens vetenskapliga ansats, metodval, datainsamlingsmetoder och 

analysmetod. 

Kapitel 4 Empiri 

Empirikapitlet syftar till att presentera den data som har samlats in via semistrukturerade 

intervjuer och enkäter. Här redovisas resultatet av intervjuerna i form av blockcitat och 

enkäterna i form av statistik.  

Kapitel 5 Analys 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen ihop med det empiriska materialet som 

samlats in. Här tolkas det empiriska och teoretiska material genom en analys som sedan ligger 

till grund för våra slutsatser i kapitel 6. 

Kapitel 6 Avslutning 

I detta avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser, här beskrivs vad vi har kommit fram till 

med hjälp av den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. Till sist framförs vad 

studien har bidragit med till ämnet informatik, ett förslag till fortsatt forskning samt 

metodreflektion. 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer det redogöras för den litteratur som är relevant inom 

problemområdet och som behövs för att besvara våra forskningsfrågor. Läsaren ges här en 

insikt i vad som tidigare sagts inom våra valda områden. Detta teoretiska kapitel kopplas i 

kapitel 5 samman med det empiriska materialet i kapitel 4. 

2.1 Förändringsarbete 

”Förändring är inte en slumpvis händelse, med den inställningen kommer förändring att 

hanteras på ett slumpvist sätt och få slumpartade resultat” (de Jager, 1994). En förändring bör 

inte medföra kaos och organisationerna bör ha i åtanke att varje individ reagerar olika mot en 

förändring. Hur väl en individ kommer att anpassa sig till nya arbetsuppgifter beror på 

huruvida de på förhand har en negativ eller positiv inställning till förändringen.(de Jager, 

1994, s. 28).  

 

De individer, samhällen, nationer och företag som någon gång legat i framkant kommersiellt 

och/eller inom teknisk expansion och har uppnått dominans, eller åtminstone haft 

konkurrensfördelar har uppnått detta genom att vara nyskapande i tankar och/eller handlingar. 

(Paton, 2000) 

 

Varje företag bör ha viljan och behovet att driva sin verksamhet på ett så smidigt och effektivt 

sätt som möjligt. Detta genom att använda modern teknik, samordna sin arbetskraft samt ha 

etablerade grupper som bedriver verksamheten då olika uppgifter behöver olika förmågor för 

att lösa olika problem. Vid en förändring förändras arbetet som sker inom organisationen och 

detta kräver flexibilitet och förändringsberedskap. (Hashim, 2013)  

 

För att förstå förändringar inom organisationer är det viktigt att förstå vilka utlösande faktorer 

som ger upphov till förändringsbehovet. Utlösande faktorer för förändring innebär att det 

uppstår förvirring inom och utanför organisationen. Detta tyder på att de nuvarande system, 

processer och arrangemang som finns inte längre är lika effektiva som tidigare och det krävs 

därför en förändring för verksamheten. Dessa utlösande faktorer är uppdelade i två kategorier 

externa och interna (Hashim, 2013):  

 

Externa utlösare för en organisations förändring/förändringsfaktorer: 

 Teknisk utveckling  

 Förändring och utveckling av nytt material 

 Förändring av kundens smak och krav 

 Förändring av regeringspolitik och lagstiftning  

 Förändring av nationella och globala ekonomiska villkor, handelspolitik och reglering 

 Sociala och kulturella värdeförändringar 

 Innovationen och verksamheter av rivalen eller konkurrenters värdeförändring.  

Interna utlösare för en organisations förändring/eller inre faktorer för förändring: 

 Utveckling och innovation inom tillverkningsprocessen 

 Nya idéer om de produkter som kan framkalla kundvärde och kundtillfredsställelse 

 Kontor och fabrik omlokaliseras närmare kund, leverantör och marknad 

 Ny produkt- och tjänsteutformning   

 Tillsättandet av ny ledningsgrupp 
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 Bristande kunskap och utbildningsprogram 

Det finns fyra grundläggande steg när en förändring utförs. Det första är att bedöma behovet 

av en förändring. Här gäller det hitta var de organisatoriska problemen finns samt att 

identifiera källor för problemlösningen. Det andra steget är initiera förändringen, i detta steg 

tas beslut om vart idéerna ska utvecklas samt vad som kommer att vara idealet för framtiden. I 

det tredje steget sker implementeringen av förändringen, här är det viktigt att chefen är 

medveten om det motstånd som kan förekomma hos de anställda och att hanteringen av detta 

därför är viktig för att förändringen ska anses lyckad. Det sista steget i förändringsprocessen 

är utvärderingen av förändringen. I detta steg blir chefernas roll ännu större då det är deras 

ansvar att se till att organisationen uppnår de mål som förändringen var avsedd att uppfylla. 

T.ex. lönsamhet, produktivitet eller rykte. (Hashim, 2013) 

 

2.2 Organisation och maktfördelning 

Olika organisationer är uppbyggda på olika sätt där bland annat maktfördelning och struktur 

skiljer sig. Henry Mintzberg anses vara pionjär inom synen på olika organisationsstrukturer 

och hans forskning studeras än idag. Han framför i sina studier att en organisation består av 

fem olika delar (Mintzberg, 1980): 

 Operativa kärnan - utgörs av anställda som producerar kärnprodukten eller tjänsten 

 Strategiska spetsen - utgörs av organisationens styrelse  

 Verkställande ledning - utgörs av chefer med auktoritet över den operativa kärnan och 

som kommunicerar med den strategiska spetsen 

 Teknostrukturen - utgörs av bland annat planerare, utbildare och controllers som 

uppehåller organisations struktur och ser till att den anpassar sig till sin omgivning. 

T.ex. en IT avdelning. 

 Stödstaben - utgörs av sådana som förser organisationen med indirekt stöd. T.ex. 

kafeteria, advokater etc. 

Dessa olika delar kan vara större eller mindre hos olika organisationer och kan därför ha olika 

betydelse för olika företag. Vissa organisationer förlitar sig mycket på att den operativa 

kärnan kan fatta egna beslut och agera självständigt varav andra vill detaljstyra denna 

organisationsdel. Mintzberg förklarar detta med begreppen "decentralisering" och 

"centralisering", som behandlar i vilken utsträckning makt och beslutstagande är distribuerat 

genom organisationen. (Mintzberg, 1980) 

 

Den extremaste formen av decentralisering kallas "horisontell och vertikal decentralisering". 

Vid sådan decentralisering är makt och beslutsfattande till stor del placerat hos den operativa 

kärnan. Så är typiskt fallet för organisationer som har kompetenta, utbildade specialister i den 

operativa kärnan och som därför förlitar sig på att dessa kan ta egna beslut. (Mintzberg, 1980) 

 

Vid "vertikal och horisontell centralisering" är makt och beslutsfattande huvudsakligen 

placerat i den strategiska spetsen som styr de underordnade delarna av organisationen. Sådan 

är maktfördelningen typiskt hos organisationer med hög specialisering och rutinartade 

operativa uppgifter. (Mintzberg, 1980) 
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2.3 Användardeltagande 

2.3.1 Historia 

Användardeltagandet i systemutveckling påbörjades under 1970-talet som en respons mot att 

många system mötte olika former av motstånd, däribland oförutsett mänskligt motstånd och 

tillhörande kostnader. Det var nu klart att det inte var lämpligt att behandla människor som 

komplement till maskiner, utan att en mer demokratisk ansats behövdes. Under 

designprocessen av system skulle nu alla grupper som påverkas av resultatet involveras. Detta 

innebär att en kontinuerlig dialog ska föras med olika individer och grupper som underlag för 

designbeslut. (Mumford, 1983) Det rådde alltså ett behov av demokratisering i arbetslivet för 

att uppnå högre tillfredställelse på arbetsplatsen.  

 

Det första steget mot en demokratisk beslutsprocess i systemutvecklandet togs fram 1981 - 

1985 och kallades för "Co-operative design". Metodiken syftade till att tidigt i 

utvecklingsprocessen involvera användare i beslutsprocessen. Detta för att öka användarnas 

påverkan i utvecklingsarbetet samt det färdigställda systemet. (Bødker, Ehn, Sjögren, & 

Sundblad, 2000) 

 

Ett annat tillvägagångssätt som utvecklades går under namnet "deltagande design". 

Deltagande design har ett något annorlunda synsätt på användarinvolvering än vad Co-

operative design har. Deltagande design anser att användaren ska involveras på ett högre plan 

där de även kan komma med förslag och vara delaktiga i utvecklingsarbetet, snarare än att 

bara vara med och påverka diverse beslut. Mumford (2000) såg att deltagandet hjälpte 

utvecklingsarbetet i att identifiera behov samtidigt som lösningar till dessa behov kunde tas 

fram. (Mumford, 2000) 

 

Det blir här uppenbart att deltagande design kan ta två former, en där användaren tillåts att 

delta i beslutsprocessen gällande informationssystemet och en där de tillåts att delta i 

utvecklandet av det nya informationssystemet.  

 

2.3.2 Incitament för användardeltagande 

Mumford (1997) hävdar att användardeltagande bidrar till högre effektivitet bland de 

anställda och att en bättre demokrati kan uppnås på arbetsplatsen. Hon menar på att det 

föreligger ett beroende mellan de anställdas tillfredställelse på arbetsplatsen och hur effektivt 

arbetsuppgifter utförs. Vidare argumenterar hon även för att det har positiv inverkan på 

organisationers stabilitet då anställda ges möjlighet att påverka deras ständiga föränderliga 

miljö, något som gör förändringen mer acceptabel.  

Det finns alltså incitament för både användare och ledningsgrupper att överväga 

användarinvolvering under förändring av organisationers informationssystem. 

Mumford (1983) anser att deltagande i designprocessen handlar om att användaren ges 

möjlighet att delta i en demokratisk process som ger dem kontroll över sin nutida och framtida 

arbetssituation. Det är här viktigt att deltagandet inte bara är en känsla som upplevs utan att de 

anställda faktiskt kan påverka sin arbetssituation. 

 

Damodaran listar fem olika fördelar som aktivt deltagande i systemdesignen kan ge 

(Damodaran, 1996): 

1. Förbättrad kvalitet på systemet som en följd av mer exakta användarkrav. 

2. Dyra systemegenskaper som användaren inte behöver eller inte kan använda, undviks. 

3. Ökade acceptans för systemet. 
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4. Större förståelse för systemet resulterar i en mer effektiv användare. 

5. Ökat deltagande i beslutstagande i organisationen. 

Damodaran (1996) poängterar att om användardeltagande ska vara fördelaktigt måste 

deltagarna ges möjligheten att aktivt medverka i förändringsarbetet. Med aktivt deltagande 

menas här att användarna måste få lov att påverka designprocesserna och därmed även utfallet 

av ett förändringsarbete. Att ha passivt deltagande där användarna enbart får medverka i 

beslut föreslagna av andra kan ge den känsla av deltagande som tidigare nämndes men leder 

alltså inte till de kvalitativa effekterna på systemet som önskas.  (Damodaran, 1996) 

 

2.3.3 Nivåer av användardeltagande 

Det finns olika grader av användardeltagande, Damodaran (1996) har gjort en 

sammanfattande indelning av olika nivåer på användardeltagande samt en kort beskrivning av 

vad deltagandet innefattar. 

 
Figur 2, Former av användardeltagande (Damodaran, 1996, s. 365) 

 

Även Butler och Fitzgerald (1997) anser att det finns olika typer av användarinvolvering då 

de skiljer på användardeltagande och användarinblandning. Användardeltagande anser de 

syftar till när användaren får lov att delta i utvecklingsrelaterade aktiviteter under 

förändringsarbetet och att användarinblandning snarare är en psykologisk känsla av 

delaktighet som användaren kan känna gentemot ett informationssystem. 

Användarinblandning kan därför, men behöver inte vara en effekt av användardeltagande. I 

studien diskuteras även en kortare uppdelning av olika användardeltagande nivåer, nämligen 

direkt och indirekt användardeltagande. Indirekt syftar här till ett svagt deltagande där 

användaren får ta del av och tycka till om informationssystemet genom representanter som 

deltar i utvecklingsarbetet. Det vill alltså säga att samtliga användare inte får delta men att de 

har en representant som uttrycker deras åsikter. Direkt användardeltagande syftar till ett starkt 

deltagande som utmärks av att användarna får ta beslut och har ett högt inflytande i 

utvecklingsprocessen. (Butler & Fitzgerald, 1997) 

 

Ives & Olson (1984) beskriver en gradskala angående användarinvolvering med sex olika 

nivåer (Ives & Olson, 1984):  

1. Ingen inblandning - Ovilja mot eller ingen inbjudan till att deltaga. 

2. Symbolisk inblandning - Input från användare begärd men ignorerad. 

3. Rådgivande inblandning - Råd från användare insamlad via intervjuer eller 

frågeformulär. 

4. Inblandning med svag kontroll - Användare måste godkänna varje steg i 

utvecklingsprocessen. 

5. Inblandning genom handling - Användaren är medlem i utvecklingsteamet  



 

- 9 - 

 

6. Inblandning genom stark kontroll - Användarens totala utvärdering är beroende av 

utvecklingsarbetet framgång. 

2.3.4 Användardeltagande strategi  

Användardeltagande strategi är en metod för att bemöta och hantera användarmotstånd under 

utvecklingsarbete med informationssystem. Jiang, Muhanna, & Klein (2000) delar in strategin 

i 7 olika områden som bör hanteras under förändringsarbetet (Jiang, Muhanna, & Klein, 

2000): 

 Användarträning - Vid förändringar av informationssystem är det viktigt att 

användarna får den utbildning de behöver för att kunna prestera till sin förmåga samt 

att säkerställa  att systemets funktioner används på ett korrekt sätt. Under 

förändringsarbete är det viktigt att tidigt börja skapa en träningsstrategi. Detta innebär 

att det är planerat för hur träningen ska utföras samt vad det är som behövs 

genomföras i träningen. Att göra träningen mer personlig och specifik för olika 

användare är även av stor vikt för att det ska bli lyckat och att personalen tar träningen 

mer seriöst. För att se huruvida effektiv träningen har varit behövs det även planeras 

för utvärdering av de olika träningsmomenten, detta med fokus på arbetsprestation. 

(Norton, Coulson - Thomas, Coulson - Thomas, & Ashurst, 2012, ss. 655-656). 

Upptäcks under utvärderingen att träningen inte varit givande kan det behövas 

revidering av träningsprogrammet. 

 Användarstödstjänster – Implementerade stödtjänster för att löpande hjälpa 

användarna efter det att systemet implementeras. Dessa tjänster kan vara antingen 

direkta eller indirekta. Direkta stödtjänster är stöd som användaren kan få genom t.ex. 

telefon eller mail. Indirekta stödtjänster är sådant stöd som på förhand implementerats, 

det kan vara t.ex. online guider, böcker eller annan form av dokumentation. 

(Lundgren, 1998) 

 Testmiljö – Låter användaren prova på systemet i en testmiljö separerat från det aktiva 

”skarpa” systemet (Jiang Z. , 2010). Detta för att ge användarna en chans att prova på 

systemet utan att påverka data i det aktiva systemet. 

 Beröm – Användare beröms när de nyttjar det nya systemet, speciellt när det används 

kreativt. (Klein & Sorra, 1996) 

 Öppen kommunikation mellan ledning och anställda – För att effektivt hantera 

förändring ur användarnas synvinkel behöver ledningen var insatta i vad förändringen 

innebär för de anställda, med andra ord, de anställdas motivation och inställning 

gentemot det nya systemet. Detta kan uppnås genom att bedriva en öppen 

kommunikation, ledning och anställda emellan. (de Jager, 1994) 

 Användardeltagande i designprocessen – Användare påverkar utvecklingsprocessen 

och tar beslut som relaterar till samtliga aspekter av systemet. (Damodaran, 1996) 

 Dokumentering – Förklara och beskriva systemet och dess processer. Fördelaktigt vid 

drift av system för att bevara förståelse för systemet samt att underlätta vid inlärning. 

(Kajko-Mattsson, 2005) 

Vidare skriver Lynne & Ji-Yeatt (2004) att olika deltagande aktiviteter får olika deltagande 

effekter. De delar upp aktiviteter i tre kategorier som bygger på de olika faserna i 

utvecklingsprocessen (Lynne & Ji-Ye, 2004):  
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1. Deltagande designaktiviteter – deltagande aktiviteter i designprocessen som har större 

inverkan på systemkvaliteten än på användaracceptansen. T.ex. kravinsamling, design 

och utveckling. 

2. Deltagande implementeringsaktiviteter– deltagande aktiviteter under 

implementeringen som har större inverkan på användaracceptansen än på 

systemkvaliteten. T.ex. testning, installation eller konvertering av systemet, träning, 

utvärdering av systemet.  

3. Deltagande projekthanteringsaktiviteter – Deltagande aktiviteter i projektarbetet som 

har en positiv inverkan på projektet i sig själv snarare än för användaracceptansen. 

T.ex. projektrapportering. 

 

Att olika typer av aktiviteter har olika effekt på bland annat användaracceptans och 

systemkvalitet kan kopplas till Damodaran (1996) diskussion om aktivt och passivt 

deltagande. Aktivt deltagande ger användarna möjlighet att påverka utfallet av 

förändringsarbetet och kan här kopplas till deltagande designaktiviteter som påverkar 

systemkvaliteten. Passivt deltagande ger en känsla av delaktighet och kan här koppas till 

deltagande implementeringsaktiviteter som påverkar användaracceptansen. (Damodaran, 

1996) 
 

2.3.5 Användardeltagande - Nivåskala 

Vid en jämförelse av ovan nämnda teorier (Damodaran, Butler & Fitzgerald, Ives & Olson), 

gällande nivå av användardeltagande kan ett par slutsatser dras. Nämligen att de olika 

nivåerna av användardeltagande beskriver vilken makt och kontroll användare har i 

systemutvecklingsprojekt. Detta stämmer bra överens med vad Mumford (1983) skriver, där 

deltagande ses som en demokratisk process som styr i vilken utsträckning de anställda kan 

utöva kontroll över deras egen arbetsmiljö. Vidare berättar Damodaran (1996) att ett aktivt 

deltagande bland annat kan bidra till ökad systemacceptans och en förbättrad kvalitet på 

systemet. Detta gör olika nivåer av användardeltagande aktuellt att observera vid utvärdering 

av användaracceptans för en systemförändring.  

 

För avgöra nivå av användardeltagande i utvecklingsprocessen presenteras i tabell 1 olika 

typer av deltagande med tillhörande faktorer som indikatorer på vilken typ av deltagande som 

varit aktuell.  Faktorerna och typerna bygger på teorier från Damodaran, Butler & Fitzgerald, 

Ives & Olson. De olika typerna av deltagande bygger i huvudsak på Damodarans (1996) 

beskrivningar av olika grader av deltagande med tillhörande kännetecknande beskrivningar. 

De kännetecknande aktiviteterna har placerats in på de olika typerna av användardeltagande 

baserat på den nivå av deltagande som aktiviteten medför. Aktiviteter som t.ex. 

användarträning och dokumentering är av en mer informativ natur då de inte ger användaren 

möjlighet att påverka utfallet av förändringsarbetet. ”Användardeltagande i designprocessen” 

och ”Öppen kommunikation mellan ledning och anställda” är aktiviteter som i mycket högre 

grad involverar användaren, där användaren ges möjlighet att påverka och utöva kontroll över 

sin position i företaget. 
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Typ 

Direkt, 
indirekt 

eller 
obefintligt  
deltagande 

Nivå av 
kontroll 

Inblandningsnivå Kännetecknande Kännetecknande aktiviteter 

Inget 
deltagande 

Obefintligt Ingen Ingen 

Inget deltagande har 
begärts. Alternativt 
att användare är 
motvilliga till att 
delta 

Beröm 

Informativ Indirekt Svag Låg 
Användare förser 
eller tar emot 
information 

Användarstödtjänster  
Dokumentering  
Användarträning  
Testmiljö 

Konsultativ Blandat Medel Medel 

Användare uttrycker 
sina synpunkter på 
fördefinierade 
alternativ 

Öppen kommunikation mellan 
ledning och anställda 

Medverkande Direkt Stark Hög 

Användare influerar 
hela 
utvecklingsprocessen 
och får ta avgörande 
beslut 

Användardeltagande i 
designprocessen 

Tabell 1, Nivå av användardeltagande 

 

 

2.4 Användaracceptans 

2.4.1 Historia 

Hos de flesta företag finns det idag ett eller flera informationssystem som underlättar och 

effektiviserar utförandet av arbetsuppgifter inom verksamheten. Effektiviseringen kan gå 

förlorad om informationssystemet blir avvisat av dess användare. Bristande 

användaracceptans har under en lång tid varit ett hinder för framgången av ett nytt 

informationssystem. När de flesta studier under 70–80-talet misslyckades med att ta fram 

tillförlitliga åtgärder som kunde förklara systemets godkännande eller avslag, släppte Fred 

Davies (1985) sin första version av sin teori Technology Acceptance Model (TAM) som är en 

teori inom informatik som modellerar hur användarna har accepterat och använder ett system. 

År 1996 kunde Fred Davies med hjälp av Richard Bagozzi färdigställa TAM (Chuttur, 2009, 

s. 1). TAM utvecklades senare till "Unified Theory of Acceptance and Use of Technology" 

(UTAUT) av Venkatesh, Morris, Davis, & Davis (2003) som är en modell av den tekniska 

acceptans som syftar till att förklara en användares avsikt att använda ett informationssystem 

samt efterföljande användarbeteende (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003, ss. 425-478). 

 

När organisationer implementerar informationshanterande system är det oftast för att stödja 

verksamhetens olika arbetsprocesser och på så sätt uppnå en högre produktivitet. För att detta 

ska kunna uppnås krävs det att systemet anses vara användbart samt att användarna är 

benägna att använda sig av systemet. Skulle så inte vara fallet förlorar systemet sitt värde och 
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investeringen av systemet går till spillo. Användaracceptans blir därför en stor avgörande 

faktor för huruvida ett IT- projekt anses vara lyckat. (Davies, 1993, s. 475) 

 

Användaracceptans har som tidigare nämnts att göra med användarnas inställning till, och 

motivation att använda datorsystemet och är beroende av hur datoriseringsprocessen 

genomförs. Med andra ord, huruvida teknik förenklar ens arbetsuppgifter. En användares 

acceptans är även beroende av vilken grad användaren upplever förändringen av systemet, 

samt om han eller hon ser förändringen som ett hot eller som en tillgång. Förändringen 

framstår som ett hot om användaren upplever att hans eller hennes arbetsuppgifter kommer bli 

enformiga efter förändringen. Det kan även vara så att användaren känner att arbetsmoment 

kommer bli svårare att genomför av på grund av ny teknik, eller att användarens jobb kan gå 

förlorat på grund av utvecklingen. En tillgång blir förändringen då användaren känner att den 

kommer leda till att arbetsuppgifterna blir enklare och roligare att utföra. (Allwood, 1998) 

 

Användaracceptansen för användandet av det faktiska systemet är beroende av fyra kognitiva 

konstruktioner: upplevd användbarhet, upplevd användarvänlighet, upplevd kompatibilitet 

och upplevd passform. Den upplevda användbarheten och upplevda användarvänligheten är 

de primära drivkrafterna för användarnas avsikter att anta ny teknik.  Mer om detta i nästa 

kapitel (se kap 2.4.2). (Fui-Hoon Nah, Tan, & Hing The, 2004) 

 

2.4.2 The technology acceptance model (TAM) 

TAM är en teori för informationssystem som modellerar hur användarna kommer att 

acceptera och använda en teknik. Modellen visar de faktorer som påverkar användarnas beslut 

om hur och när ny teknik kommer att användas. TAM visar varför en individ väljer att 

anpassa sig eller att inte anpassa sig till en viss teknik när de ska utföra en arbetsuppgift. 

Enligt Fred Davies som utvecklade TAM finns det två variabler som påverkar anpassandet: 

upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet. Upplevd användbarhet avser i vilken 

grad en individ tror att användningen av en viss teknik skulle förbättra hans eller hennes 

arbetsinsats. Upplevd användarvänlighet avser i vilken grad en individ tror att en viss teknik 

skulle vara fri från fysisk och psykisk ansträngning. TAM menar att om teknik ökar en 

persons prestation och samtidigt inte kraftigt ökar den ansträngning som krävs för att utföra 

ett visst arbetsmoment, så anses tekniken vara lämplig och lätt att använda. Därför kommer 

även användarna att vara mer benägna att anpassa sig till den nya tekniken. (Davis, 1989) 

 

 
Figur 3, Technology Acceptance Model (Davis, 1989) 
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Figuren visar att konstruktionerna av användbarheten och användarvänligheten avgör 

komponenten "attityd i avsikten att använda", alltså personens medvetna eller omedvetna 

inställning till förändringen. Denna attityd kan visas öppet eller vara dold. "Beteendemässig 

avsikt att använda" har visat sig vara en effektiv indikator för det faktiska beteendet, där de 

handlingar och reaktioner samt vilket uppförande som varje individ visar, spelar in. (Davis, 

1989) 

 

TAM kan också användas som ett mätningsinstrument för anpassandet av den nya tekniken. 

Tidigare forskning visar förslag på att TAM kan tillämpas vid initiativ av processförbättringar 

för mjukvaror. De föreslår att anledningarna för att genomföra nya initiativ inom mjukvara, 

liknar anledningarna för att införa nya tekniker. Den upplevda användbarheten och upplevda 

användarvänligheten blir de resultat i form av konstruktioner som blir relevanta när det 

försöks förutse vem som kommer att anta och börja använda en programvara. Annan 

forskning har undersökt möjligheten att tillämpa mätningar av mjukvara och fått fram goda 

resultat. (Davis, 1989) 

 

I en studie utförd av Timothy Teo, Ömer Faruk Ursavas och Ekrem Bahcekapili (2010) 

studerades huruvida TAM är en effektiv modell för att mäta den faktiska avsikten att använda 

sig av teknik. Resultatet visade att TAM är en effektiv modell för att detta. Inför deras 

undersökning hade de tagit fram fem hypoteser från modellen (Teo, Ursavas, & Bahcekapili, 

2010): 

1. Attityder mot systemet kommer att ha en betydande inverkan på avsikten att använda 

systemet.  

2. Den upplevda användbarheten kommer att ha en betydande inverkan på avsikten att 

använda systemet. 

3. Den upplevda användbarheten kommer att ha en betydande inverkan på attityden mot 

systemet. 

4. Den upplevda användarvänligheten kommer att ha en betydande inverkan på attityden 

mot systemet. 

5. Den upplevda användarvänligheten kommer att ha en betydande inverkan på den 

upplevda användbarheten.  

 

Fyra av dessa fem hypoteser fick stöd i studien vilket gav stöd för att TAM är en effektiv 

modell som kan bidra till förståelsen av acceptansen för teknik. Hypotesen som inte fick stöd 

var hypotes nummer ett. (Teo, Ursavas, & Bahcekapili, 2010) 

 

2.4.3 Användarmotstånd 

Motstånd mot förändringar inom organisationer dyker upp till följd av en rationell reaktion 

från individer och grupper. Motståndet uppstår då individen eller gruppen känner att 

förändringen kommer att ta bort något välkänt som de önskar ha kvar. Det är inte bara ett 

resultat av okunskap eller oföränderlighet; det är en naturlig reaktion från människor som vill 

skydda deras egenintressen och känsla av självbestämmande. Förändringen kan ses som ett 

hot som kan splittra grupper, försämra samt ställa krav på individer eller grupper att utveckla 

och lära sig nya färdigheter och kunskaper. Förändringar är till för att effektivisera och 

automatisera arbetsprocesser i en organisation vilket kan leda till att personer inom 

verksamheten kan få mer arbete att utföra. Motstånd mot förändring är ett vanligt fenomen för 

individer och organisationer. Det finns ett antal anledningar till varför människor motstår 

större förändringar inom organisationer, några av dem är (Yukl, 2010): 
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 Bristande förtroende - En grundläggande orsak till motstånd mot förändringar är 

misstro mot de människor som föreslår det. Misstro kan förstora effekten av andra 

källor till motstånd.  

 Övertygelsen om att förändring inte är nödvändig - Motståndet har högre sannolikt om 

det nuvarande tillvägagångssättet att göra saker och ting har varit framgångsrikt 

tidigare.  

 Tron om att förändringen inte är genomförbar - Även när problem erkänns, kan en 

föreslagen förändring motarbetas eftersom det verkar osannolikt att förändringen 

kommer att lyckas.  

 Ekonomiska hot - Även om en förändring skulle gynna organisationen, kan motstånd 

uppstå från de människor som drabbas av inkomstförlust, förmåner, eller 

anställningstrygghet. Till exempel kan förändringen innefatta att ersätta människor 

med teknologi eller göra verksamheten mer effektiv.  

 Relativa höga kostnader - Även när en förändring har uppenbara fördelar för 

organisationen, medför den alltid vissa kostnader, vilka kan vara högre än fördelarna. 

För att genomföra förändringen kommer resurser att behövas, vilka ofta omflyttas från 

andra delar av verksamheten. Under övergångsperioden kommer verksamheten att bli 

lidande tills det nya är implementerat och inlärt samt att nya rutiner är på plats.  

 Rädsla för personligt misslyckande - En förändring kan göra en expert inom ett 

område obetydlig,  när förändringen kräver att individen måste lära sig nya sätt att 

utföra arbetet på. Den nya kunskapen kan visa sig för svår att bemästra.  

 Förlust av status och makt - Större förändringar inom organisationer kan alltid leda till 

en viss förskjutning av makt och status bland individer.  

 Hot mot värderingar och ideal - Förändring som förefaller vara oförenligt med starka 

värderingar och ideal kommer att möta motstånd. 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har använts för att uppnå studiens syfte . Här 

redovisas det för studiens vetenskapliga ansats, metodval, datainsamlingsmetoder och 

analysmetod. 

3.1 Triangulering - Flermetodsforskning  

Det som i denna undersökning går att kvantifiera är hur stor del av de studerade 

organisationerna som har acceptans för systemförändringen, vid en given nivå av 

användardeltagande i förändringsarbetet. Vidare behöver denna givna nivå av 

användardeltagande identifieras vilket inte kan bestämmas enbart genom mätningar.  

 

Detta har att göra med vilken epistemologisk situation som är aktuell utifrån studiens 

forskningsfrågor. Ett positivistisk(kvantitativt) synsätt grundar sig på att teorier är till för att 

prövas samt att verkligheten är objektiv och därför inte öppen för tolkning. Det är därför 

enbart det som kan observeras med sinnena som anses vara riktig kunskap. Tolkande 

(kvalitativa) synsätt ser världen som socialt konstruerad där det är centralt att fånga upp 

subjektiv mening av social handling. Tolkning av en social verklighet bidrar till att bättre 

kausal förklaring uppfylls. (Bryman & Bell, 2011, ss. 35-39)  

 

Det finns ingen vedertagen utformning av användardeltagande. Samtidigt är det inte så att en 

given ändring i deltagandet har en given påverkan på användarnas acceptans för 

informationssystem. Det är därför aktuellt att applicera tolkande moment vid insamling och 

analys av användardeltagande. Vidare behöver användarnas acceptans att mätas vilket medför 

ett kvantitativt synsätt. Även det analyserande arbetet med att hitta kopplingar mellan det 

studerade användardeltagandet och den studerade användaracceptansen, i samband med den 

existerande teorin, är ett tolkande moment. Det är i denna studie därför aktuellt att applicera 

ett både kvalitativt och kvantitativt synsätt vid insamling av empiri. Tolkandet under analysen 

kommer att ha ett kvalitativt synsätt i syfte att identifiera de underliggande orsakerna till typ 

av användardeltagande samt den faktiska påverkan på användaracceptans. Tolkning är här 

viktigt för att identifiera om och hur kontextuella omständigheter påverkar 

användardeltagandet och därmed acceptansen. 

 

För att svara på studiens frågor behövs både kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier, 

vilket gör att en mixad epistemologisk situation råder. Studien kommer därför använda sig av 

flermetodsforskning. Flermetodsforskning då vid användning av en forskningsstrategi hade 

informationen varit otillräcklig för att besvara studiens huvudfråga. Med 

flermetodsforskningen har ett kvalitativt synsätt för att bekräfta kvantitativa resultat använts, 

detta klassificeras enligt Bryman & Bell (2011: 633) som triangulering och är ett sätt att 

genomföra flermetodsforskningen.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Det finns många metoder som kan användas när metodtriangulering används för insamling av 

data. Här nedan redovisas de som använts i denna studie, samt varför.  

3.2.1 Teoretiskt material 

För att komplettera de redan existerande kunskaper om studerade fenomen behövdes relevanta 

begrepp och teorier identifieras. Denna kunskap byggs på för att ge respondenterna intrycket 

att studien är seriös och kommer kunna besvara ännu outforskade frågor och därmed bidra till 

ny kunskap. Ytterligare en anledning som Bryman och Bell (2011) diskuterar är att  ta reda på 
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vilka kunskaper som redan finns inom områdena och vad som har gjorts tidigare, detta för att 

slippa ”uppfinna hjulet på nytt” (Bryman & Bell, 2011, s. 111). Denna kunskap bäddar då 

även för lyckade intervjuer och väl utformade enkäter när kunskapsbehovet tillfredställts och 

en större förståelse för områdena erhållits.  

 

Självklart har inte all litteratur inom området studerats då det skulle bli ett allt för omfattande 

arbete vilket sannolikt skulle förflytta fokuset utanför valt fokusområde. Det som har studerats 

djupgående är förändringsarbete samt hur de mänskliga faktorerna anses vara det svåraste att 

hantera under en förändring. Vidare har även användardeltagande studerats som ett sätt att 

hantera användaracceptans under systemförändringar. Samtliga ovan nämnda fenomen har 

legat till grund för enkät- och intervjufrågor som använts under insamlingen av det empiriska 

materialet. Enkätfrågorna (se kap 8.3 & 8.4) bygger framförallt på användaracceptans och 

därför TAM(se kap 2.4.2). Insamlingen av material har i huvudsak skett i Biblioteket vid 

Högskolan i Borås olika databaser. Även databaserna INSPEC och Scopus har använts då de 

båda lagrar tekniskt och informationsteknologiskt material. De mest frekventa sökfraser som 

använts har varit: "user acceptance", "user resistance", "user participation" och "change 

management". Notera att sökningarna och därför också resultaten är på engelska, något som 

tjänat till att öka antalet träffar på relevant forskning. Materialet har sedan laddats ner digitalt 

eller fysiskt lånats av Biblioteket. 

  

Sökningarna i databasen utgick till stor del från snöbollssökningar. Detta innebär att den 

studerade teorin utgått från de mest framgångsrika och erkända skribenterna inom respektive 

fenomen, för att sedan söka på ytterligare forskning som refererar till deras verk. 

Snöbollssökningar har främst använts i databasen Scopus då detta är en citeringsdatabas. 

Vidare bygger samtligt teoretiskt material på kollegialt granskad forskning. Detta innebär att 

det är anonymt granskat av akademiker med expertiskunskap inom det aktuella området 

(Bryman & Bell, 2011, s. 55).  

 

De begrepp och teorier som har studerats har mynnat ut i en teoretisk referensram gällande de 

fokusområden som valts (förändringsarbete, användaracceptans, användardeltagande), dessa 

har legat till grund för analysen och därför även studiens resultat och bidrag. Utöver 

användandet av teorin som ett instrument för jämförelse blev det även viktigt för studien att 

den kunde ge svar på varför vissa resultat uppstod samt konsekvenser av dessa resultat. 

(Jacobsen, 2002, s. 460) 

 

Det är omöjligt att frångå att det är studiens skribenter som står för val av författare och olika 

artiklar, vilket gör det möjligt att viss litteratur kan ha utelämnats. Detta är något som kan ha 

påverkat utformningen av studiens teoretiska referensram och därför också studiens resultat. 

 

3.2.2 Val av företag och respondenter 

Vid sökandet efter organisationer som kunde tänka sig att delta i undersökningen var ett krav 

att ett förändringsarbete inom IT hade förekommit inom en tidsram på tre år. Denna tidsram 

då förändringen skall kännas relativt närliggande för personalen så att de kan minnas och yttra 

sig om ställningstaganden som gjorts. Då fokuset låg på användare av systemet var 

önskemålet att intervjua en eller två personer samt skicka ut enkäter till en större population 

som även de låg under kategorin "användare" och som påverkades av det utförda 

förändringsarbetet. 
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Två verksamheter med olika organisationsstrukturer valdes ut. Detta för att se om rådande 

makt och ansvarsförhållanden påverkat förändringsarbetet. De utvalda organisationerna hade 

nyligen genomgått någon form av omfattande systemförändring, vilket i varierande mån 

påverkat på vilket sätt användarna utför sitt dagliga arbete.  

 

Den ena verksamheten befinner sig inom grossistmarknaden för mat, vilket innebär att de 

säljer och köper matvaror till skolor, krogar, kiosker och caféer inom Göteborgsregionen. De 

har nyligen bytt informationssystem till Microsoft Dynamics NAV från ett egenutvecklat 

system, detta till följd av en omstrukturering i koncernen och en ny ägandestruktur. 

Verksamheten är belägen i Göteborg där både kontor och lager befinner sig på samma plats, 

detta gör att ett relativt stort urval av olika typer av användare kan studeras. Hos 

verksamheten intervjuades två personer, en grossistchef och en inköpare som var insatta i 

arbetet med systemförändringen men som samtidigt kunde klassificeras som användare. Detta 

för att få beskrivning om bakgrunden till systemförändringen samt att avgöra vilken nivå av 

användardeltagande som hölls under och efter förändringsarbetet. Vidare har en enkät 

angående användaracceptans distribuerats till övriga anställda. Samtliga anställda interagerar 

dagligen med informationssystemet. 

 

Den andra verksamheten är Högskolan i Borås som är en statlig myndighet som är mest känd 

för sina textilutbildningar och utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. De 

ger även utbildningar inom ämnena teknik, ekonomi, pedagogik, psykologi, vårdvetenskap 

m.fl. Flera av Högskolan i Borås utbildningar är unika och lockar därför studenter från hela 

Sverige. Högskolan erbjuder utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund 

samt beprövad erfarenhet. Vid högskolan bedrivs även forskning och konstnärligt 

utvecklingsarbete. Högskolan består av sex institutioner, en enhet för bibliotek och 

läranderesurser samt en gemensam förvaltning. Borås högskola har runt 13 300 studenter 

varav 5896 helårsstudenter och 681 anställda (2013). (Avadahl, 2014) Högskolan i Borås 

hade även de genomgått en systemförändring som innebar att de bytte ut gränssnittet på 

hemsidan samt webbpubliceringsverktyget Websphere till nu aktiva EPI-server.  

3.2.2.1 Bortfall 

Det förekom inga bortfall hos grossistföretaget, däremot fanns det bortfall hos Högskolan i 

Borås. Utav de 22 personer som utförde enkäterna var det bara 15 som fullföljde och svarade 

på alla frågor, alltså 32 % bortfall. Källan till bortfall kan vara att vissa individer inte ville 

svara på en specifik fråga eller att de misslyckades genom att stänga ner programmet innan 

alla frågor var besvarade. Enligt Bryman & Bell (2011: 249) som har kategoriserat 

svarsprocenten hamnade grossistföretaget på "utmärkt" och högskolan i Borås på 

"acceptabelt".  

3.2.3 Empiriskt material 

Studien söker identifiera hur olika nivåer av användardeltagande i utvecklingsprocessen av ett 

informationssystem påverkar den faktiska användaracceptansen. Sidorova m.fl. (2008) skriver 

i sin studie om informatik som vetenskaplig gren att fokus på interaktion bör prägla ens 

förhållningssätt vid vidare studier inom just informatik. Detta är något som präglat även 

denna studie då det är just interaktionen med användaren som undersökts, vilket gjorde att 

vald metod hade sina grunder inom social interaktion. Vidare behövdes dock även en 

kvantitativ ansats för att på ett generaliserbart sätt mäta den faktiska acceptansen för 

förändringen hos de studerade organisationerna. Andra krav på metoden var att den måste 

besvara forskningsfrågorna samt att den måste falla inom ramen får vår ansats.  
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Grossistföretaget kontaktades via mail där studiens syfte och fokus förklarades samt en 

tillfrågan om deltagande i undersökningen. Efter ett godkännande tillfrågades de personer 

som varit mest delaktiga i systembytet samt har en god kunskap om företagets verksamhet 

och historia. Tillträde gavs till grossistchefen som med sina 15 år på företaget har god 

kännedom om verksamheten samt systemförändringen. Även inköpschefen gav sitt samtycke 

vilket gav kompletterande åsikter och därmed större förståelse för förändringsarbetet.  

 

Högskolan i Borås hade nyligen genomgått någon form av systemförändring, därför togs 

personlig kontakt med en potentiellt berörd person på skolan för att få en djupare insikt i 

systemförändringen. Efter detta tillfrågades om ett deltagande i undersökningen var aktuellt 

för de berörda parterna hos högskolan. Camilla Carlsson, en av många webbredaktörer hos 

Högskolan i Borås blev den tilldelade respondenten. Med sitt deltagande i 

utvecklingsprocessen och förståelsen för verksamhetens processer blev hon en utmärkt 

respondent för studien.  

 

När respondenter för intervjuer erhållits, bokades datum och tid som passade respondenterna, 

även ett mail innehållande syftet med studien skickades ut till var och en. Inför intervjuerna 

bestämdes att en skulle hålla i dialogen med respondenten och den andra föra anteckningar, 

komplettera med eventuella följdfrågor samt se till att inspelningsutrustningen fungerade 

felfritt. En intervjuguide hade även tagits fram i samarbete med den handledare som tilldelats. 

Detta för att säkerställa att nödvändig information kunde samlas in för att besvara studiens 

forskningsfrågor. Intervjuguiden var indelad i olika teman som utgått från den teoretiska 

referensramen. Aktuella teman var användardeltagande, användarmotstånd, 

användaracceptans och förändringsarbete. Efter intervjun transkriberades det inspelade 

materialet till text för att se till att inget missades inför sammanställningen. Efter 

transkriberingen utformades enkäter rörande användaracceptans till övriga anställda. Enkäten 

utformades utefter de svar som fåtts under intervjuerna och är framförallt kopplad till TAM(se 

kap 2.4.2), ett antal grundläggande frågor ingick även i enkäten.  

 

En lista med mail-adresser gavs ut av Högskolan i Borås med relevanta personer för vår 

studie, när enkäterna färdigställts skickades mail ut till de berörda. Mail skickades även till 

grossistchefen som fördelade enkäten vidare till den berörda personalen inom verksamheten. 

3.2.3.1 Intervju 

Personlig interaktion med respondenten kändes naturligt och det bästa alternativet för denna 

studie. Därför valdes en semistrukturerad intervju som intervjuform eftersom en mer 

djupgående förståelse på flera specifika områden krävdes och ett personligt samspel kunde 

utspela sig. Som Bryman och Bell skriver (2011: 475) ger en semistrukturerad intervju 

respondenten en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Även följdfrågor utifrån 

respondenternas svar kunde ställas för att få ett bättre flyt på intervjun och få ut så mycket 

information som möjligt. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, 

detta för att de skulle känna sig trygga i sin egen miljö och för att de inte skulle behöva ta sig 

någonstans. Tre personer intervjuades under studien, grossistchefen och inköpschefen hos 

grossistföretaget och den tredje var Camilla Carlsson hos Högskolan i Borås. Dessa tre valdes 

ut då de alla var väl insatta i organisationernas processer samt de senaste förändringar som har 

utförts, inklusive de aktuella systemförändringar som undersökningen fokuserar på. Samtliga 

ansågs även vara användare av systemet. 
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Intervjuerna var till för att få förståelse för de systemförändringar som organisationerna 

genomfört, bakgrunden till systemförändringen, tillvägagångssätt samt vilken nivå av 

användarinvolvering som existerade under och efter förändringsarbetet.  

 

Under intervjun ställdes frågor på ett sätt som utgår ifrån Bryman och Bell (2011) diskussion 

om "olika slags frågor". De huvudsakliga typer av frågor som användes var inledande frågor, 

direkta frågor och indirekta frågor. Inledande frågor ställdes för att få en lätt start och aktivera 

respondenterna. Indirekta frågor användes för att hålla frågorna öppna för tolkning och 

därmed undvika konstlade svar. Även direkta frågor användes för att få mer raka svar från 

respondenterna. Uppföljningsfrågor ställdes dels för att hjälpa respondenterna när de inte 

förstod en fråga, men även i syfte att få ut så mycket information som möjligt inför studien. 

Eftersom flera områden skulle täckas användes strukturerade kommentarer för att få 

respondenten att tänka i nya banor. (Bryman & Bell, 2011, ss. 485-486) 

 

Det blev aktuellt att spela in hela intervjun för att underlätta tolkandet av erhållna svar, 

intervjun kunde då också hålla sitt flyt utan avbrott. Innan varje intervju tillfrågades 

respondenterna om tillåtelse att spela in samt om de vill vara anonyma eller inte. Det är viktigt 

att informera respondenterna om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när de 

så känner (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Samtliga personer som intervjuades godkände 

inspelningen och grossistföretaget valde att vara anonyma. Inspelningen sammanställdes via 

transkribering till skriftlig form. Den skriftliga formen blev tydligare och bättre än 

inspelningen då alla repetitioner, oavslutade meningar och så vidare sållades bort och en 

sammanfattning på varje svar skapades. 

3.2.3.2 Enkät 

Enkäterna skapades efter sammanställningen av intervjuerna och utformades delvis efter 

intervjusvar från de olika organisationerna. Enkäterna skapades på SurveyMonkey som är ett 

webbaserat verktyg för enkätskapning. När enkäterna sammanställts skickades de ut i 

elektronisk form till respektive organisation. 

 

Bryman och Bell (2011: 246-247) nämner en del fördelar med enkäter vilket märktes av under 

den undersökning som utfördes. Enkättekniken är billig och en stor population kan nås på ett 

enkelt och smidigt sätt.  

 

Enkäterna utformades så att varje acceptansvariabel utifrån TAM modellen (se kap 2.4.2) fick 

fem frågor vardera, dessa frågor är baserade på tidigare studier men blev modifierade efter 

just vårt specifika fall. Dessa totalt 20 frågor angående användaracceptans hade fem olika svar 

som vardera var kopplade till en 5-gradiga mätskala. Denna 5-gradiga skala utgjorde sedan 

underlaget för att mäta acceptansen inom de olika variablerna. Mätskalan presenteras i 

nästkommande kapitel. 

3.2.3.2.1 Mätskala 

För att undersöka övriga anställdas acceptans för förändringen utformades en enkät i syfte att 

mäta TAM modellens fyra olika acceptansvariabler (se kap 2.4.2); den upplevda 

användbarheten, upplevda användarvänligheten, attityd i avsikten att använda systemet och 

det faktiska beteendet mot det nya systemet. Varje acceptansvariabel har fått fem frågor 

vardera. Dessa totalt 20 frågor angående användaracceptans använde sig av en Likertskala 

med olika påståenden avsedda att avspegla attityden hos respondenterna 

(Nationalencyklopedin, 2014). Dessa olika på påståenden använde sig av en 5-gradig 

svarsskala enligt följande; 5: Instämmer helt, 4: Instämmer till viss del, 3: Neutral, 2: 
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Instämmer inte och 1: Instämmer inte alls. Denna 5-gradiga skala utgjorde sedan underlaget 

för att mäta acceptansen inom de olika variablerna enligt nedan: 

 

1) "Instämmer inte alls" = Mycket låg acceptans. 

2) "Instämmer inte" = Låg acceptans  

3) "Neutral" = Accepterat 

4) "Instämmer till viss del" = Hög acceptans  

5) "Instämmer helt" = Mycket hög acceptans  

3.3 Analysmetod 

Den kvantitativa metoden är fokuserad på teoriprövning medan den kvalitativa metoden är 

fokuserad på teorigenerering med ett tolkande synsätt. (Bryman & Bell, 2011, s. 49) Studien 

söker generera ny teori genom att analysera och jämföra det teoretiska materialet med det 

empiriska materialet. Analysmetoden kommer därför att ha ett kvalitativt förhållningssätt. 

 

Den empiriska studien är genomförd genom flermetodsforskning vilket innebär att en 

blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder använts. Det empiriska materialet är sedan 

analyserat och tolkat för att skapa en tydlig bild av de olika studerade områdena. Målet har 

varit att öka förståelsen för hur användardeltagande använts och hur det påverkar 

problemområdet användaracceptans. Målet har inte varit att pröva tidigare teoris validitet, 

utan teorin har istället använts som ett medel för att förklara verklighetens olika förhållanden. 

Då respondenter antagligen inte är medvetna eller särkskilt insatta i varken 

användardeltagande eller användaracceptans blir tolkningsprocessen under analysen en viktig 

del i studien.   

 

Utifrån delfrågorna och studiens syfte har två stycken kategorier tagits fram som bygger upp 

strukturen i analysen. Kategorierna har sedan namngivits efter respektive delfrågors 

intresseområde. De data som analyserats i respektive kategori har utgått ifrån det som i den 

empiriska undersökningen relaterar till våra olika områden. Vidare är kategorierna heterogena 

i det att det finns tydliga skillnader mellan dem och att de fokuserar på olika områden. 

Studiens huvudsyfte är att svara på huruvida användardeltagande ska ses som ett bra 

tillvägagångssätt för att öka användaracceptans och det är därför viktigt att dessa två 

områden/kategorier slutligen kan relateras till varandra under analysen.  

 

Två analyskategorier: 

 

 Användardeltagande - Här redogörs för hur de båda studerade organisationerna 

involverat sina användare i samband med deras genomförda IT-förändringsarbete. Här 

har de två olika organisationerna, grossisten och Högskolan i Borås, studerats och 

tolkats separat i syfte att identifiera de underliggande orsakerna till typ av 

användarinvolvering. Vid tolkning har hänsyn tagits till vad som redan är känt inom 

användardeltagande och organisationslära. 

 Användaracceptans - I denna del har respektive organisations uppmätta 

användaracceptans för det aktiva informationssystemet redogjorts. Tolkandet har här 

gått ut på att förklara och skapa förståelse kring varför en viss nivå av acceptans har 

uppnåtts för respektive organisation. Denna kategori har behandlats i underkategorier 

som bygger på TAM(se kap 2.4.2) 
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Den omfattande empiri som har samlats in har möjliggjort en relativt precis uppskattning av 

de olika organisationernas kontextuella variabler, något som är viktigt när ett tolkande synsätt 

tillämpats. Med de kontextuella variablerna på plats, typ av användardeltagande samt uppmätt 

användaracceptans fokuserar nästa analysdel på att förklara orsakerna till att en viss nivå av 

användaracceptans uppnåtts. De två nämnda analyskategorierna knyts alltså samman i syfte 

att svara på studiens huvudfråga, med hänsyn till kontext och teori. Även här är analysen 

uppdelad i underkategorier som är utformade efter TAM samt att respektive organisation 

analyseras var för sig.  

 

Analysen avslutas med en sammanfattande diskussion som höjer blicken från de två studerade 

organisationerna för att ge plats åt en mer generell tolkning. 

3.3.1 Generaliserbarhet 

Inriktningen som valts inför denna studie handlar om organisationer som har utfört 

systemförändringar inom deras verksamheter. Fokusgruppen som undersöks är just 

användarna som använder sig av systemet i sina arbetsuppgifter. Undersökningen baseras på 

intervjuer hos två organisationer som utfört varsin systemförändring samt enkäter som 

genomförts av användarna hos respektive organisation. Resultatet kan därför inte 

generaliseras för samtliga organisationer i Sverige, men generaliserbarheten höjs då insikter 

och perspektiv erhållits från två olika verksamheter samt att acceptansnivån mätts utifrån en 

teoretiskt grundad mätskala. Vidare har organisationerna även placerats på vilken nivå av 

användardeltagande som använts, nivåer som utvecklats från tidigare studier. Därmed kan 

intressenter hitta sekvenser i denna uppsats som de kan relatera till sina egna 

systemutvecklingsprojekt. Teorin som använts i denna studie är även kollegialt granskad 

vilket bidrar till att empirin blir jämförd med forskning som har starka diskussioner kring 

generaliserbarhet.   
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4 Empiri 
Empirikapitlet syftar till att presentera den data som har samlats in via semistrukturerade 

intervjuer och enkäter. Här redovisas resultatet av intervjuerna i form av blockcitat och 

enkäterna i form av statistik. 

4.1 Insamlingsresultat 

4.1.1 Grossistföretaget 

4.1.1.1 Intervju med Grossistchefen hos grossistföretaget 

Grossistchefen kommer hädanefter gå under benämningen "GC". GC har arbetat i 

verksamheten under 15 år och är väl insatt i företagets olika processer samt förändringar som 

skett, däribland den aktuella systemförändringen.  

 

4.1.1.1.1 Inställning till förändringar på arbetsplatsen 

GC anser att alla typer av förändringar som sker på arbetsplatsen ofta är roliga men 

framförallt tvungna för att säkerställa att företaget håller sig konkurrenskraftigt på en allt mer 

snabbföränderlig marknad. Han anser att de tekniska framstegen är en avgörande faktor för 

detta. Han erkänner dock samtidigt att ju äldre han blir, desto svårare får han för att anpassa 

sig till dessa olika förändringar. 

 

"Man kan säga att, ju äldre man blir desto svårare får man för det. Men det är ju jävligt 

roligt samtidigt, tvunget framförallt" 

 

GC anser inte bara att de tekniska framstegen påverkat hur förändringsbenäget företaget 

behöver vara utan att det även påverkat personalens kärnkompetens. Det är inte längre lika 

vitalt att de anställda har kännedom om olika branschspecifika kunskaper såsom kött, 

grönsaker och andra råvaror. 

 

"Det enda som man märker kan man säga, det är hur referenserna ändrar sig över tid, ju mer 

IT mogna man är, desto mindre behöver man kunna om det man håller på med." 

 

GC anser dock samtidigt att organisationen blivit mycket effektivare som en följd av bättre 

och effektivare informationssystem i företaget. 

 

"Vi hade lika många anställda här för 15 år sedan då man omsatte kanske 20 % av det vi gör 

idag" 

 

Gällande den aktuella systemförändringen ansåg GC inte att någon förändring behövdes då 

han tycker att eventuella brister och felaktigheter i system bara är att till att åtgärda allt 

eftersom de upptäcks. Han säger dock samtidigt att han förstår värdet i att för koncernen 

arbeta i samma system, vilket var orsaken till systemförändringen. 

 

"Man kan väl säga att brister i ett system, det är bara att tillämpa, tror jag, utan att kunna 

allt för mycket" 

4.1.1.1.2 Hantering av förändringar  

GC anser att anpassandet till olika förändringar är en fråga om personlig motivering där det är 

en själv som ansvarar för lärandet och anpassningen till förändringar. GC säger att det för 
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hans egen del är extra viktigt att motivera sig själv att lära och anpassa sig till förändringar, 

speciellt när det gäller tekniska förändringar. 

 

"Jag ger mig fan på att lära mig det, det är det som det handlar om. Det är fruktansvärt 

frustrerande att vara helt chanslös mot en oduglig 20 åring" 

 

Vidare säger GC att det ibland råder brist av intresse bland de anställda att lära sig tillräckligt 

för att kunna utöva sina yrken på en förväntad nivå. 

 

"De lär sig 80 % av vad de borde kunna, och så hoppas man att det är tillräckligt." 

 

Hur väl olika människor hanterar förändringar anser GC är åldersbetingat, speciellt när det 

gäller tekniska förändringar då olika generationer har helt olika förutsättningar att lära sig ny 

teknik. 

 

"Det är åldersbetingat, absolut åldersbetingat" 

 

Samtidigt anser han att den yngre generationen med sina tekniska färdigheter går miste om 

baskompetens som är bra att ha inom olika branscher. Vilket GC anser kan få skrämmande 

konsekvenser. 

 

"Jag tror inte att de matskandalerna som kommit nu hade skett för 20 år sedan, du hade sett 

det i produktion, du ser ju att det är häst" 

 

Gällande hanteringen av IT-förändringar anser GC att det har varit ett omfattande 

generationsbyte. Från att förr ha haft omfattande utbildningar vid förändringar skickas idag 

endast ut ett internt informationsmail följt av en intensiv och kortfattad utbildning. 

 

"När jag började med sådant här då hade man utbildningar, man låste in sig i rum och lärde 

sig. Nu kör man skarpt så får vi se när vi behöver hjälp, allt eftersom" 

 

4.1.1.1.3 Användaracceptans och användarmotstånd 

GC anser att användaracceptans har att göra med hur bra användarna tycker att systemet är för 

dem i sitt arbete och att eventuellt motstånd är en personlig brist på intresse. De anställda får 

anpassa sig till vad som gäller i företaget just nu och ha respekt för de förändringar som görs 

för att hålla företaget konkurrenskraftigt. 

 

”Bestämmer man sig på företaget att så här gör vi, så finns det två möjligheter, antingen går 

du ut genom dörren eller så får du gilla läget" 

 

Skulle motstånd ändå uppstå så försöker GC spela på individens eget intresse. Detta genom att 

låta den anställda bestämma själv i viss utsträckning för att skapa intresse och inge en känsla 

av personlig kontroll. Då just systemförändringar blir så påtagliga och tvingande för 

människor att anpassa sig till är det bra om de anställda kommer på saker själva för att 

utveckla ett egenintresse. GC tycker att det här brukar lösa eventuella missnöjen men är 

samtidigt medveten om att det ändå tar längre tid för vissa att lära och anpassa sig till nya 

saker. 

 

"Överhuvudtaget med underställt folk så är det rätt bra om de kommer på saker själv" 
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En annan strategi som GC använder sig av är att skylla förändringar på en yttre fiende som 

inte går att påverka. 

 

"Om jag säger till lagret att vi måste städa så händer inte det alltid på en gång, det spelar 

ingen roll när jag säger det. Men säger jag att vi ska certifieras om 14 dagar så blir det 

städat, för då finns det en yttre faktor" 

 

4.1.1.1.4 Bytet av system – tillvägagångssätt 

GC berättar att den dagliga verksamheten drivs specialiserat, dvs. att organisationen är 

uppdelad i olika avdelningar som i en relativt hög mån fungerar någorlunda självständigt. Vid 

systembytet blev det däremot aktuellt att i större utsträckning integrera de olika avdelningarna 

ur ett kommunikativt perspektiv. Detta för att utbyta åsikter och lärdomar som uppstod i 

början av förändringen, något som blev högaktuellt då väldigt många fel och svårigheter 

påträffades. 

 

"Vi upptäckte otroligt mycket krångel under resans gång" 

 

Inför systemförändringen hade grossistföretaget inget deltagande i utvecklingsprocessen. 

Detta då GC inte ansåg det som nödvändigt eftersom systemet är ett relativt standardiserat 

system med Microsoft gränssnitt som de flesta känner till. Skulle någon funktionalitet saknas 

är det bara att köpa till. 

 

"Bassystemet är relativt enkelt, relativt billigt, och sen får du köpa på. Som en bil" 

 

GC anser istället att beslut gällande funktionella aspekter av systemet ska tas av de som 

faktiskt besitter den kunskapen.  

 

"Det är rätt lätt att bli vårdslös med pengar när man ska besluta om saker som man inte kan, 

så då får man lita på de som kan istället" 

 

Däremot så fanns det efter implementeringen bra möjligheter för användarna att uttrycka sina 

åsikter och ge förslag till förändringar. Dessa samlas in och skickas vidare till IT-avdelningen 

för prioritering. GC menar dock att det kan ta lång tid beroende på vad IT-avdelningen 

prioriterar, och att denna prioritering oftast bygger på vad IT-personalen tycker är roligt.  

 

"Man kan säga så här, problemet med IT-avdelningar är att visa saker är roligare än andra, 

support tycker de ofta inte är så kul" 

 

GC berättar även att det vid implementering av systemet fanns en testmiljö som de anställda 

kunde sitta i för att lära sig systemet. Denna träning var dock inget tvång eller övervakad 

process, vilket resulterade i att det inte var många som använde det. Vidare säger GC att det 

finns dokumentering av systemet som IT-avdelningen tillhandahåller, dock ingen 

dokumentering av specifika processer som grossistföretaget utför i systemet. 

 

”Ja då, Navision Test hette det” 
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4.1.1.1.5 GC:s acceptans för systemet 

Överlag anser GC att förändringen varit till det bättre men att han stundtals upplever systemet 

som segt. 

 

”Långa svarstider som jag har lärt mig att det heter” 

 

GC tycker inte att själva övergången till det nya systemet var någon större utmaning utan att 

det är en fråga om engagemang och inställning. Vidare anser han att företaget haft lättare för 

att anpassa sig till förändringen då det är relativt få som arbetar där. Det blir mer överskådligt 

och enklare att koordinera de olika enheterna. 

 

”Vi har generellt sätt ett ganska bra engagemang i bolaget” 

 

När det kommer till vilken påverkan det nya systemet har fått på effektiviteten tror GC att det 

för koncernen har varit positivt rent administrationsmässigt men att det för GC:s organisation 

inte haft någon större inverkan på den dagliga driften.  

 

”Ur ett stort perspektiv har det nog blivit det, men inte driftmässigt” 

 

Att lära sig navigera i det nya systemet upplevde inte GC som någon större utmaning. Detta 

anser GC berodde på att det nya systemet var Microsoft baserat och att det därför är relativt 

enkelt för de med tidigare erfarenhet i Microsoft produkter att lära sig systemet. Det gamla 

systemet var kommandobaserat och hade därför en längre inlärningsperiod för ny personal.  

 

”Du behöver bara trycka dig fram med musen i princip, istället för att ha 200 

kortkommandon i huvudet” 

 

4.1.1.2 Intervju med inköpschefen hos grossistföretaget 

Även en intervju med grossistföretagets inköpschef utfördes, inköpschefen kommer nu att 

benämnas med ”GI”. GI har arbetat inom verksamheten i tre och ett halvt år och hann därför 

bara arbeta i deras gamla system i runt sex månader. 

 

4.1.1.2.1 Inställning till förändringar på arbetsplatsen 

GI är positivt inställd till förändringar, men han som de flesta andra hade i början problem 

med systembytet som utfördes. Det tog ett tag innan han kom igång, men han menar att så fort 

han kom över en viss gräns och fick bra koll på systemet och en förståelse för hur det fungerar 

så var systemet helt fantastiskt. Han menar att förändringar är bra, men det är klart att allt inte 

flyter på direkt. 

 

”Allt som underlättar arbetet är ju positivt, det gäller bara att komma över  

den första tröskeln” 

 

Men alla på företaget delade inte GI:s inställning till förändringar, han säger att inställningen 

blir bättre och bättre men det finns fortfarande folk som tycker att det gamla systemet var 

bättre.  

 

”Det var bättre förr” 
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GI har förståelse till varför alla inte har den positiva inställning till den systemförändring som 

utfördes. Detta då vissa anställda bara behövde använda sig av tre kortkommandon i det 

föregående systemet men i det nya tillkom många knapptryckningar och funktioner som de på 

nytt var tvungna att lära sig. 

 

GI är positiv till nya förändringar då han tycker att det är intressant med ny teknik, han menar 

också på att om företag inte utför förändringar så kommer företaget aldrig kunna utvecklas 

och därför stanna av på det stadiet de befinner sig i och till slut komma att stanna av helt.  

 

”Jag är positiv, det är alltid skoj med nya grejer” 

 

4.1.1.2.2 Hantering av förändringar 

För GI:s egen del ser han inga problem med förändringar, han ser sig själv som en nyfiken 

person som vill ta sig igenom hinder. Han säger att systemet som fanns förut var ett okej 

system, men att det nya är ett helt fantastiskt. Men det var inte så att han läste manualerna vid 

systemförändringen. 

 

”Jag är nyfiken! Det är nyfikenheten som leder fram till den positiva känslan” 

 

Vid den senaste systemförändringen så lärde sig GI det nya systemet genom att knappa sig 

fram själv och fråga andra som har testat olika funktioner. Det fanns en testmiljö där de kunde 

öva på systemet men enligt GI var det bra att prata med andra som arbetade med liknande 

saker för att lära sig. Det bästa för honom var att gå till de yngre killarna som var mer 

tekniska och kunde förklara på ett sätt så som GI förstod.  

 

”När jag har gjort ett fel, så lär jag mig, sen gör jag aldrig det felet igen” 

4.1.1.2.3 Användaracceptans och användarmotstånd 

För GI är användaracceptans hur lätt eller svårt det är att förstå ett system, och 

användarmotstånd är en person med dålig kunskap och som är rädd för att göra fel. Om 

motstånd uppstår tar varken GI eller någon annan en större notis om det, för dem handlar det 

bara om dålig kunskap och att det gäller att öva, läsa och fråga andra för att komma igång 

med systemet. Vid den senaste systemförändringen fanns det motstånd, men inte i den 

mängden att det blev lidande för företaget. Han säger att det mest var diskussioner i 

korridorerna som handlade om hur dåligt det nya var mot det gamla och när systemet inte 

utförde de funktioner som de ville kunde han höra folk skrika ut sina frustrationer. Men GI la 

ingen större energi på det, när det krånglade för honom gick han till någon som hade utfört 

arbetsuppgiften tidigare så han kunde få hjälp snabbt och samtidigt lära sig.  

 

”Det fanns en del som struntade i att ta hjälp av andra och höll det för sig själva.  

Bättre att fråga och få en genväg än att sitta och klia huvudet i två timmar” 

 

Även om GI inte arbetade så länge i det gamla systemet tyckte han direkt att det nya systemet 

var fantastiskt. Han tyckte att det gamla var okej men det nya var mycket effektivare och mer 

logiskt.  

 

”Det är som att åka häst och vagn eller att ha en bil” 
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4.1.1.2.4 Bytet av system – tillvägagångssätt 

Inför systembytet blev alla informerade om att en systemförändring skulle ske, men det 

hjälpte inte när de inte fick någon information om hur systemet fungerade. Den enda 

träningsmöjligheten som fanns var en testmiljö där de fick knappa sig fram.  

 

”Det var bara tuta och köra” 

 

De fick inte en möjlighet att delta i utvecklingsprocessen eller vara med att påverka utfallet. 

Men det nya systemet är ett standardsystem som går att bygga på med nya funktioner och 

program. GI säger att de får komma med idéer och förslag och ge dem till IT-avdelningen. 

”Datarådet” som han kallar dem, värderar förslagen som kommer in för att sedan bestämma 

om det ska ändras på något eller ej.  

 

”Systemet är som en legobit, vi fick ju en grundbit och vi har  

byggt på det mer och mer med nya funktioner” 

 

Vid systemförändringen bedrevs kommunikationen om systemets funktioner internt på varje 

avdelning, där inköpsavdelningen tog hand om inköp, försäljningsavdelningen tog hand om 

försäljningsbiten osv. Även om de kunde fråga varandra om vissa delar i systemet så kan inte 

t.ex. försäljningsavdelningen något om inköpsdelen och vice versa. Så om de behövde hjälp 

med systemet fick de ta och ringa IT-support eller lösa problemet själva. Den enda träning 

som de fick på systemet var en sorts testmiljö där de kunde gå in och knappa lite för att testa 

de olika funktionerna.  

 

”Testmiljön var bra, jag kunde logga in hemma och testa lite” 

 

För GI var övergången inte så svår då han inte hade arbetat så länge i det gamla systemet. 

Även för företaget som helhet tyckte han att det gick smidigt. De stötte på flera hinder men 

det blev aldrig ett total stopp i produktionen, han drar ett exempel om de första boksluten som 

skulle utföras, men allt löste sig tillslut.  

 

”Helt problemfritt är ju inte att tänka på, det går ju aldrig. Men det gick bra här” 

 

När övergången till det nya systemet var klart kände GI att hans arbete blev effektivare då han 

lättare och snabbare kunde få ut mer av systemet än hos det gamla systemet. Vad gäller hela 

företaget är han inte säker om det blev någon skillnad, men det tror han.  

 

”Det får någon IT-snubbe svara på” 

4.1.1.3 Nivå av användardeltagande - grossistföretaget 

Gällande nivå av användardeltagande (se tabell 1) under förändringsarbetet kan 

grossistföretagets deltagandenivå under förändringsarbetet klassificeras som ”informativt". 

Denna klassificering grundar sig på det som grossistchefen och inköpschefen berättat om 

deltagandet under förändringsarbetet samt de deltagande aktiviteter som förekommit. Nedan 

beskrivs de olika parametrar från tabell 1 som vår klassificering bygger på. 
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Typ 

Direkt, 
indirekt 

eller 
obefintligt  
deltagande 

Nivå av 
kontroll 

Inblandningsnivå Kännetecknande Kännetecknande aktiviteter 

Informativ Indirekt Svag Låg 
Användare förser 

eller tar emot 
information 

Användarstödtjänster  
Dokumentering  
Användarträning  
Testmiljö 

Tabell 2, Informativt användardeltagande - Utdrag ur tabell 1 

 

4.1.1.3.1 Typ av deltagande 

Gällande typ av deltagande som bygger på Butler & Fitzgerald (1997) diskussion om direkt 

och indirekt deltagande passar grossistföretaget bäst in på indirekt deltagande. Detta då GC 

förklarar att det under förändringsarbetet inte fanns någon möjlighet för användarna att delta, 

inte heller genom användarrepresentanter. Utan det var först efter implementeringen av 

systemet som användarna löpande gavs möjlighet att uttrycka sina åsikter på systemet och 

därmed bidra till förändringar. Detta överensstämmer även med GI:s uppfattning om 

deltagandet.  

 

4.1.1.3.2 Nivå av kontroll 

Denna parameter bygger på Mumfords (1983) studie om användardeltagande och huruvida 

användare kan utöva makt över sin egen arbetsmiljö. Respondenterna berättar att det under 

förändringsarbetet inte gavs särskilt mycket utrymme för användarna att varken utrycka sina 

åsikter om systemet eller att lära sig det nya systemet. Däremot blev de informerade om att 

förändringen skulle ta plats vilket ger dem någon form av kontroll mot förändringen. Vidare 

distribuerades i efterhand kontroll ut till användarna när de efter implementering gavs chansen 

att uttrycka sig. Som sagt var denna kontroll något som först gjordes tillgänglig efter 

implementeringen och inte som en del av förändringsarbetet. Detta placerar grossistföretaget 

på en låg nivå av användarkontroll under förändringsarbetet. 

4.1.1.3.3 Inblandningsnivå 

Grossistföretagets systemförändring har en obefintligt till låg nivå av användarinblandning. 

Inblandningsnivån bygger på Ives & Olson (1984) gradskala där grossistföretaget hamnar på 

"ingen inblandning" till "rådgivande inblandning", den senare karaktäriseras av att råd från 

användare samlas in via intervjuer eller formulär. Under intervjuerna nämns att användarna 

får möjlighet att skicka in förändringsförslag till IT-avdelningen som sedan prioriterar 

ärendena, något som liknar rådgivande iblandning, och därför en låg inblandningsnivå enligt 

tabell 1. 

4.1.1.3.4 Aktiviteter 

Under intervjuerna hos grossistföretaget fick vid reda på att användarna gavs möjlighet att 

kontakta IT-avdelningen om eventuella förändringar, vilket kan klassificeras som en 

stödtjänst enligt Lundgren (1998). Vidare hölls en kort utbildning samtidigt som möjligheten 

för användarträning i ett testsystem gavs. Samtliga dessa aktiviteter är enligt tabell 1 

aktiviteter kännetackande av ett informativt och därför lågt användardeltagande där användare 
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till största del mottar och förser information snarare än att påverka utvecklingsprocessen och 

därför förändringsarbetets resultat.  

 

4.1.1.4 Enkät – Grossistföretaget 

Grossistföretagets övriga anställda ombads att fylla i en online-enkät gällande acceptansen för 

den aktuella systemförändringen. Enkäten omfattade 28 frågor varav 20 frågor gällande 

användaracceptans. Användaracceptans är uppdelat i fyra olika acceptansvariabler som 

påverkar varje användares benägenhet att använda ett system. Dessa är: användarens attityd 

gentemot den upplevda användbarheten, den upplevda användarvänligheten, attityd i avsikten 

att använda systemet samt det faktiska beteendet mot det nya systemet. Vardera variabel 

omfattas av fem frågor och varje variabel presenteras nedan i cirkeldiagram. 

 

4.1.1.4.1 Upplevd användbarhet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

grossistföretaget gällande det nya systemets uppleva användbarhet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående upplevd användbarhet. 

 

Navision underlättar mina arbetsuppgifter 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/Neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Navision har ökat min personliga prestationsförmåga på arbetsplatsen. (Jag kan 
åstadkomma bättre resultat som eventuellt även uppmärksammas) 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 26,7% 4 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Navision ökade produktiviteten i mitt arbete 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/Neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 6,7% 1 
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Bytet till Navision har gjort så att mina arbetsuppgifter kan utföras snabbare 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Efter att ha börjat använda Navision ser jag det som ett användbart och bra system. 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Figur 4, Upplevd användbarhet - Grossistföretaget 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan den totala upplevda användbarheten för det nya 

systemet hos grossistföretaget. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få en 

samlad bild av respondenternas uppfattning om systemets användbarhet. 

 
Figur 5, Användbarhet - Grossistföretaget 

 

4.1.1.4.2 Upplevd användarvänlighet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

grossistföretaget gällande det nya systemets uppleva användarvänlighet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående upplevd användbarhet. 
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Överlag anser jag att Navision är enkelt och logiskt att använda 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 53,3% 8 

Varken eller/Neutral 0,0% 0 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

För mig var det enkelt att börja använda mig av Navision 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 33,3% 5 

Instämmer till viss del 53,3% 8 

Varken eller/neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Min första uppfattning om Navision var att det var logiskt och enkelt att använda 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 20,0% 3 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

För mig var det lätt att bli skicklig i Navision 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 46,7% 7 

Varken eller/neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Jag anser att Navision är ett flexibelt system att använda (Det går att använda på ett 
sätt som passar mig) 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 20,0% 3 

Instämmer till viss del 66,7% 10 

Varken eller/neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Figur 6, Upplevd användarvänlighet - Grossistföretaget 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan den totala upplevda användarvänligheten för det nya 

systemet hos grossistföretaget. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få en 

samlad bild av respondenternas uppfattning om systemets användarvänlighet. 
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Figur 7, Användarvänlighet - Grossistföretaget 

 

4.1.1.4.3 Attityd till att använda det nya systemet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

grossistföretaget gällande deras attityd mot att använda det nya systemet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående denna attityd. 

 

Jag har en allmänt positiv inställning till att använda Navision 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 60,0% 9 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/Neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

 
  

 
Jag anser att Navision är ett bra system för mina arbetsuppgifter 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/Neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Jag gillar tanken av att använda Navision i mitt arbete 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 26,7% 4 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 13,3% 2 
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Det är förhållandevis roligt att använda sig av Navision 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 13,3% 2 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/neutral 26,7% 4 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Överlag trivs jag med att arbeta i Navision 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 53,3% 8 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Figur 8, Attityd till att använda Navision - Grossistföretaget 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan den totala attityden till att använda det nya systemet 

hos grossistföretaget. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få en samlad 

bild av respondenternas attityd mot det nya systemet. 

 

 
Figur 9, Attityd – Grossistföretaget 

4.1.1.4.4 Beteende mot det nya systemet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

grossistföretaget gällande deras beteende mot det nya systemet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående detta beteende. 
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Vid systembytet använde jag mig av Navisions testmiljö för att lära mig systemet 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/Neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 26,7% 4 

Instämmer inte alls 13,3% 2 

Jag använder mig av Navision i största möjliga mån för att underlätta mitt arbete 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 66,7% 10 

Instämmer till viss del 26,7% 4 

Varken eller/Neutral 0,0% 0 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Jag försöker använda mig av Navision så mycket som möjligt 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 53,3% 8 

Instämmer till viss del 26,7% 4 

Varken eller/Neutral 6,7% 1 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Jag ser fram emot att använda mig av Navision under den tid jag arbetar på 
grossistföretaget 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 33,3% 5 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Jag tror och hoppas att grossistföretaget kommer att behålla Navision under en lång 
tid framåt 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 13,3% 2 

Figur 10, Beteendet mot Navision - Grossistföretaget 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan det totala beteendet mot det nya systemet hos 

grossistföretaget. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få en samlad bild 

av respondenternas beteende mot det nya systemet. 
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Figur 11, Beteende - Grossistföretaget 

 

4.1.2 Högskolan i Borås 

4.1.2.1 Intervju med Camilla Carlsson hos Högskolan i Borås 

Camilla Carlsson är webbredaktör på högskolan i Borås, hon är ansvarig för institutionen 

handels och IT:s (HIT) webbsidor med allt vad det innebär såsom uppdateringar, nya sidor 

osv. Hon arbetar även som forskningskoordinator på SIR handelsinstitutet som forskar inom 

handelsforskning där hon också är webbansvarig. Hon har arbetat på högskolan i 15 år och 

var väl insatt i det förändringsarbete som utfördes för ett till två år sedan. 

4.1.2.1.1 Inställning till förändringar på arbetsplatsen  

Camilla tycker det är spännande med förändringar som sker på arbetsplatsen, hon berättar om 

en omorganisation som kommer att ske inom en snar framtid som hon ser fram emot. Men 

hon anser att alla förändringar har sina för- och nackdelar.  

 

”Alla förändringar har sina för- och nackdelar, men jag är positiv.  

Roligt att det händer något” 

4.1.2.1.2 Hantering av förändringar 

Camilla berättar att hon ofta är en person som alltid säger vad hon tycker och tack vare det 

blev hon en av dem som satt med i den referensgrupp som bildades inför den förändring som 

utfördes. Hon anser sig själv vara bra på att hantera förändringar men att hon samtidigt kan 

vara den jobbiga människan som har massa åsikter om saker och ting.  

 

”Jag tycker att jag hanterar det ganska bra, men jag säger vad jag tycker” 

 

Både Camilla och hennes kollegor var positiva till systemförändringen, men alla var negativt 

inställda till hur implementeringsarbetet skulle utföras. Vid erfarenheter från det föregående 

systembytet som var väldigt tidskrävande fanns det en tanke i luften om att mycket extra 

arbete kommer att uppstå vid förändringen. Men extra resurser hade satts in för att göra 

övergången så smidig och lätt som möjligt.  
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”De extra resurser som satts in var precis de resurser som behövdes” 

4.1.2.1.3 Användaracceptans och användarmotstånd 

Användaracceptans för Camilla är i vilken utsträckning som en person är positiv eller negativ 

till förändringar samt hur användaren reagerar. Användarmotstånd menar Camilla uppstår 

bland människor som inte är förändringsbenägna. Att det är människor som inte gillar nya 

saker utan har tänket ”Det var bättre förr”.  

 

Något användarmotstånd märkte aldrig Camilla vid det senaste systembytet. Det var snarare 

oro och nervositet kring hur implementeringen skulle utföras samt huruvida de skulle behöva 

arbeta i två olika verktyg och gränssnitt parallellt. Hemsidans utseende var även en del 

missnöjda med. 

 

”Det är klart många har tyckt till om utseendet men det var ju  

bestämt sedan tidigare när de hade utfört en förundersökning” 

4.1.2.1.4 Bytet av system – tillvägagångssätt  

Camilla var väl införstådd i varför en systemförändring genomfördes på högskolan, hon ansåg 

själv att systemet inte var särskilt användarvänligt och att det såg ålderdomligt ut. En 

undersökning av ett externt företag hade utförts för att se vad som kunde bli bättre och deras 

resultat stämde för det mesta överens med Camillas synpunkter. 

 

”Den var lite ålderdomlig och behövde nog hänga med i tiden lite” 

 

Camilla berättar att systembytet drevs hårt i projektform av en extern projektledare och att 

hon var delaktig i form av en referensgrupp. I referensgruppen togs punkter upp som; vad som 

ska läggas upp, vad de ska de behålla och hur ska de strukturera. Kommunikationen bedrevs 

genom dessa referensgrupper och även genom möten som alla webbredaktörer var delaktiga i. 

Där togs punkter upp som behandlade bland annat; "så långt har vi kommit", "vi kommer 

strukturera upp det såhär" och "vad tycker ni om det?". Projektledaren hade även en blogg där 

bland annat länkar och skärmdumpar lades upp. Referensgrupperna valdes beroende på vilket 

arbete personen utförde, men tanken hade varit att alla webbredaktörer skulle ha chansen att 

vara med. 

4.1.2.1.5 Camillas acceptans för systemet 

Camilla kände redan från början att det fanns ett behov av en förändring, tidigare tog det 

henne runt 15-20 minuter att utföra en specifik uppgift medans det nu bara tar några få. Det 

nya systemet erbjöd även fler genvägar och funktioner vilket underlättade hennes arbete. 

Det nya systemet anser hon vara mycket lättare att arbeta i och är mer logiskt än det tidigare. 

Även om någon funktion i det tidigare fungerade bättre i det gamla än det nya, så tycker hon 

att det nya systemet är mycket bättre.  

 

”Det mesta har blivit bättre, tidigare var det en ren 

 vetenskap att lära sig vissa funktioner” 

 

Efter övergången kände Camilla att hennes arbete har blivit effektivare men även för hela 

organisationen, det nya verktyget är mycket bättre än det gamla. Vid starten av det nya 

systemet fick hon ta på sig lite av en guidefunktion när flera kom och frågade vart de kunde 

hitta saker och hur det fungerade. 
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”Det är ju en startsträcka när det är ny struktur och nya funktioner” 

 

4.1.2.2 Nivå av användardeltagande – Högskolan i Borås 

Gällande nivå av användardeltagande (se tabell 1) under förändringsarbetet kan Högskolan i 

Borås deltagandenivå under förändringsarbetet klassificeras som "medverkande". Denna 

klassificering grundar sig på det som Camilla berättat om deltagandet under 

förändringsarbetet samt de deltagande aktiviteter som förekommit. Nedan beskrivs de olika 

parametrar från tabell 1 som vår klassificering bygger på. 

 

Typ 

Direkt, 
indirekt 

eller 
obefintligt  
deltagande 

Nivå av 
kontroll 

Inblandningsnivå Kännetecknande 
Kännetecknande 
aktiviteter 

Medverkande Direkt Stark Hög 

Användare influerar 
hela 

utvecklingsprocessen 
och får ta avgörande 

beslut 

Användardeltagande i 
designprocessen 

Tabell 3, Medverkande användardeltagande - Utdrag ur tabell 1 

 

4.1.2.2.1 Typ av deltagande 

Gällande typ av deltagande som bygger på Butler & Fitzgeralds (1997) diskussion om direkt 

och indirekt deltagande passar sig Högskolans i Borås systemförändring bäst in på direkt 

deltagande. Direkt deltagande då användarna gavs ett högt inflytande i utvecklingsprocessen 

genom de så kallade referensgrupperna. Även användare inte inkluderade i referensgrupperna 

fick möjlighet att påverka genom avstämningsmöten.  

4.1.2.2.2 Nivå av kontroll 

Denna parameter bygger på Mumfords (1983) studie om användardeltagande och huruvida 

användare kan utöva makt över sin egen arbetsmiljö. Detta är något som för användarna 

kunde uppnås i hög mån hos Högskolan i Borås. Genom referensgrupperna kunde de 

deltagande användarna i hög mån påverka deras arbetssituation genom att lämna synpunkter 

på strukturen av systemet samt vilka tekniska artefakter som skulle ingå och hur de skulle 

vara utformade. Vidare gavs de som inte deltog i referensgrupperna möjlighet att uttrycka sina 

åsikter på fördefinierade alternativ. Fördefinierade alternativ som utvecklats i samarbete med 

användarrepresentanter.  

4.1.2.2.3 Inblandningsnivå 

Enligt Camillas förklaring av förändringsarbetets genomförande, dras slutsatsen att en hög 

inblandningsnivå förekommit. Inblandningsnivån bygger på Ives & Olsons (1984) gradskala 

där Högskolan i Borås hamnar på "Inblandnings genom handling" vilket karaktäriseras av att 

användare är medlemmar i utvecklingsteamet. Gradskalan sträcker sig från 1-6 där 

"inblandning genom handling" placerar sig på nummer fem och därför en hög nivå av 

inblandning enligt tabell 1. 
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4.1.2.2.4 Aktiviteter 

Aktiviteter som förekommit i Högskolan i Borås systemförändring är följande: 

användardeltagande i designprocessen genom referensgruppen, öppen kommunikation mellan 

ledning och anställda genom avstämningsmöten samt träning i testmiljö genom EPI - 

testprogrammet. Användardeltagande i designprocessen innebär en hög grad av 

användarinvolvering och är även en kännetecknande aktivitet i en "Medverkande" typ av 

användardeltagande i enlighet med tabell 1.  

 

4.1.2.3 Enkät – Högskolan i Borås 

4.1.2.3.1 Upplevd användbarhet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

Högskolan i Borås gällande det nya systemets uppleva användbarhet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående upplevd användbarhet. 

 

EPiServer underlättar mina arbetsuppgifter 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 20,0% 3 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/Neutral 26,7% 4 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

EPiServer har ökat min personliga prestationsförmåga på arbetsplatsen. (Jag kan 
åstadkomma bättre resultat som eventuellt även uppmärksammas) 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 0,0% 0 

Instämmer till viss del 26,7% 4 

Varken eller/neutral 40,0% 6 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 20,0% 3 

EPiServer ökade produktiviteten i mitt arbete 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/Neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Bytet till EPiServer har gjort så att mina arbetsuppgifter kan utföras snabbare 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 13,3% 2 
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Efter att ha börjat använda EPiServer ser jag det som ett användbart och bra system. 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Figur 12, Upplevd användbarhet - Högskolan i Borås 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan den totala upplevda användbarheten för det nya 

systemet hos Högskolan i Borås. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få 

en samlad bild av respondenternas uppfattning om systemets användbarhet. 

 

 
Figur 13, Användbarhet - Högskolan i Borås 

 

4.1.2.3.2 Upplevd användarvänlighet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

Högskolan i Borås gällande det nya systemets uppleva användarvänlighet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående upplevd användbarhet. 

 

Överlag anser jag att EPiServer är enkelt och logiskt att använda 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/Neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 20,0% 3 

Instämmer inte alls 0,0% 0 
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För mig var det enkelt att börja använda mig av EPiServer 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 46,7% 7 

Instämmer till viss del 26,7% 4 

Varken eller/neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Min första uppfattning om EPiServer var att det var logiskt och enkelt att använda 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 13,3% 2 

Instämmer till viss del 46,7% 7 

Varken eller/neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 13,3% 2 

För mig var det lätt att bli skicklig i EPiServer 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/neutral 26,7% 4 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Jag anser att EPiServer är ett flexibelt system att använda (Det går att använda på ett 
sätt som passar mig) 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 20,0% 3 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 20,0% 3 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Figur 14, Upplevd användarvänlighet - Högskolan i Borås 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan den totala upplevda användarvänligheten för det nya 

systemet hos Högskolan i Borås. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få 

en samlad bild av respondenternas uppfattning om systemets användarvänlighet. 
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Figur 15, Användarvänlighet - Högskolan i Borås 

 

4.1.2.3.3 Attityd mot det nya systemet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

Högskolan i Borås gällande deras attityd mot att använda det nya systemet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående denna attityd. 

 

Jag har en allmänt positiv inställning till att använda EPiServer 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 53,3% 8 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/Neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Jag anser att EPiServer är ett bra system för mina arbetsuppgifter 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 33,3% 5 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/Neutral 20,0% 3 

Instämmer inte 20,0% 3 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Jag gillar tanken av att använda EPiServer i mitt arbete 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 13,3% 2 

Varken eller/neutral 46,7% 7 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 0,0% 0 
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Det är förhållandevis roligt att använda sig av EPiServer 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 26,7% 4 

Varken eller/neutral 33,3% 5 

Instämmer inte 0,0% 0 

Instämmer inte alls 13,3% 2 

Överlag trivs jag med att arbeta i EPiServer 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 33,3% 5 

Instämmer till viss del 40,0% 6 

Varken eller/neutral 13,3% 2 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Figur 16, Attityd till att använda EpiServer - Högskolan i Borås 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan den totala attityden till att använda det nya systemet 

hos Högskolan i Borås. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få en samlad 

bild av respondenternas attityd mot det nya systemet. 

 
Figur 17, Attityd - Högskolan i Borås 

 

4.1.2.3.4 Beteende mot det nya systemet 

Nedan följer en presentation av svaren på de fem frågor som ställts till respondenterna hos 

Högskolan i Borås gällande deras beteende mot det nya systemet. Därefter följer en 

sammanställning av de olika respondenternas svar angående detta beteende. 
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Vid systembytet använde jag mig av EPiServer testmiljö för att lära mig systemet 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 33,3% 5 

Varken eller/Neutral 0,0% 0 

Instämmer inte 26,7% 4 

Instämmer inte alls 13,3% 2 

Jag använder mig av EPiServer i största möjliga mån för att underlätta mitt arbete 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 20,0% 3 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/Neutral 26,7% 4 

Instämmer inte 13,3% 2 

Instämmer inte alls 20,0% 3 

Jag försöker använda mig av EPiServer så mycket som möjligt 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 20,0% 3 

Instämmer till viss del 6,7% 1 

Varken eller/Neutral 33,3% 5 

Instämmer inte 20,0% 3 

Instämmer inte alls 20,0% 3 

Jag ser fram emot att använda mig av EPiServer under den tid jag arbetar på 
högskolan 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 26,7% 4 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 40,0% 6 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 6,7% 1 

Jag tror och hoppas att Högskolan kommer att behålla EPiServer under en lång tid 
framåt 

Svarsalternativ Svarsprocent Responsantal 

Instämmer helt 40,0% 6 

Instämmer till viss del 20,0% 3 

Varken eller/neutral 33,3% 5 

Instämmer inte 6,7% 1 

Instämmer inte alls 0,0% 0 

Figur 18, Beteende - Högskolan i Borås 

 

Sammanfattningsvis presenteras nedan det totala beteendet mot det nya systemet hos 

Högskolan i Borås. Samtliga ovan presenterade svar har adderats ihop för att få en samlad 

bild av respondenternas beteende mot det nya systemet. 
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Figur 19, Beteendet mot EPiServer - Högskolan i Borås 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen ihop med det empiriska materialet som 

samlats in. Här tolkas det empiriska och teoretiska material genom en analys som sedan 

ligger till grund för våra slutsatser i kapitel 6. 

 

5.1 Genomförande av analys 

Analysen är uppdelad i ett antal kategorier som är nödvändiga att analysera närmre för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställning. Dessa kategorier gör det enklare för läsaren att förstå 

sig på de tolkningar som görs inom varje område så att de sedan kan sättas i relation till 

frågeställningarna. 

 

Studiens huvudfråga lyder:  

· Är användardeltagande strategi ett passande val i syfte att öka användares acceptans 

för informationssystem, i Sverige? 

För att ge frågeställningen ett svar behövdes två underliggande delfrågor först besvaras: 

· Hur involveras användare vid IT-förändringsarbeten? 

· Hur påverkas användaracceptansen för ett informationssystem, av 

användardeltagande? 

 

Studiens frågeställningar har avgjort hur strukturen för analys och tolkning tagits fram. 

I analysen försöks först förståelse skapas för hur användardeltagande kan ta form genom att 

tolka faktorer som kan påverka utformningen. Egna tolkningar kring användardeltagande är 

presenterat i löpande text där teori och empiri är ställda i relation till varandra. Efter det tolkas 

användaracceptansen, även den med teori och empiri i relation till varandra. Analysen 

kommer på basis av dessa frågeställningar fokuseras kring två kategorier; användardeltagande 

och användaracceptans. Slutligen knyts användardeltagande och användaracceptans samman 

för att svara på studiens huvudfråga. Avslutningsvis sammanfattas analysen. 

 

Analysen baseras på materialet i empirikapitlet(se kap 4). De olika frågor som ställts under 

intervjun samt utformningen av enkäterna återfinns i bilagorna(se kap 8). 

5.2 Användardeltagande 

För att ta reda på vilken nivå av användardeltagande de olika studerade organisationerna har 

använt sig av så har tidigare forskning inom användardeltagande i utvecklingsprocessen 

studerats. Detta har sedan sammanställts i en tabell (se tabell 1) om olika nivåer av 

användardeltagande som vår klassificering bygger på. Per definition innebär 

användardeltagande att användaren faktiskt får delta och ta beslut under förändringsarbetet. 

Studiens tabell om användardeltagande har dock tagits fram för att se i vilken grad olika 

förändringsprojekt frångår användardeltagande, och i så fall, hur det påverkar acceptansen. 

Intressant nog märks det en avsevärd skillnad mellan de två studerande organisationerna 

gällande både deras vetskap om användardeltagande samt hur användardeltagande använts 

under systemförändringen. 

 

Trots att användardeltagande börjar bli en ganska så gammal förekomst har det i denna studie 

identifierats att det kan användas på väldigt olika sätt vid olika systemutvecklingsprojekt. 

Detta är en indikation på att det för systemleverantörer inte finns någon vedertagen 
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utformning av användardeltagande som bör appliceras. Orsakerna till detta kan vara allt från 

en ekonomisk fråga till att värdet av användardeltagande helt enkelt inte är känt, varken för 

kunden eller för leverantören. 

 

Mumford menar att deltagande i designprocessen handlar om att ge användarna inflytande 

över beslutstagande samt att de ges möjlighet att delta i arbetet med det nya systemet. All 

form av deltagande som inte inkluderar detta ger endast användaren en känsla av deltagande 

och inte någon faktiskt makt över sin arbetssituation och framtid. Intervjuerna visar två helt 

olika tillvägagångssätt de två studerade organisationerna emellan. Högskolan i Borås 

tillvägagångssätt liknar i stor utsträckning det deltagande som Mumford diskuterar, där fick 

användarna lov att delta och ta avgörande beslut som påverkade utformningen av det 

slutgiltiga systemet. Grossistföretaget var kort sammanfattat motpolen till detta 

tillvägagångssätt med näst intill inget användardeltagande och inga demokratiska 

beslutsprocesser gällande systemet utformning. Skillnaderna kan eventuellt förklaras av att 

Högskolan i Borås bedriver mycket forskning inom informatik och rimligen borde ha snubblat 

över användardeltagande och dess potentiella effekter och därför också har krav på en viss 

nivå av deltagande. Grossistföretaget som är en verksamhet inom den privata sektorn och inte 

bedriver någon sådan forskning är antagligen inte lika insatta och känner därför heller inte till 

dess potentiella fördelar. Ytterligare en anledning till den låga grad av inflytande som rådde 

hos grossistföretaget kan rimligen relateras till företagets struktur innehållandes specialiserade 

avdelningar samt en relativt stor operationell kärna. En typisk operationell kärna utmärks i 

regel av ganska standardiserade arbetsuppgifter och ett begränsat inflytande i 

beslutsprocesserna. Detta begränsade inflytande är något som märks av hos grossistföretaget 

som säger att de anställda ska anpassa sig till vad som gäller i företaget just nu och ha respekt 

för de förändringar som görs. 

 

Under intervjun med grossistföretaget nämnde grossistchefen (GC) att han inte ansåg att 

något deltagande var nödvändigt då han inte tyckte att personalen eller han själv hade 

nödvändig kompetens för att ta sådana systemrelaterade beslut. GC förlitar sig istället på att 

en extern IT-avdelning styr upp den tekniska effektiviteten i verksamheten. Denna kommentar 

sammanfattar den mest utmärkande skillnaden mellan de två studerade organisationerna, 

grossistföretaget försöker anpassa verksamheten till det nya systemet och Högskolan i Borås 

försöker anpassa systemet till verksamheten. Men andra ord anses inte användarnas kunskaper 

om sina respektive arbetsuppgifter bidra till utformningen av ett system vars syfte är att stötta 

dessa arbetsuppgifter. Vidare menar Mumford att det inte enbart ligger i användarens intresse 

att användarna involveras utan att det även är aktuellt för ledningsgrupper. Detta då 

användardeltagande gör anställda och organisationer mer stabila och resistenta till 

förändringar, något som borde vara önskvärt i denna dynamiska värld. Det verkar vara så att 

mer centraliserade verksamheter visar rädsla för sådant de inte anser sig ha kunskap och 

kontroll över, för att istället förlita sig på att externa parter sköter detta. Detta påverkar direkt 

på vilket sätt användardeltagandet utformas då det är osannolikt att användarna får delta i 

utvecklingsprocessen. GC oroar sig även för att den yngre generationen besitter mindre och 

mindre grundkompetens för sitt arbete och istället kan förlita sig på system. Att inte anpassa 

sina system till användarna kommer öka denna klyfta. 

 

Högskolan i Borås får anses vara en något mer decentraliserad typ av organisation där 

personalen har friare tyglar vad gäller beslut och arbetsprocedurer, än grossistföretaget. 

Eventuellt är det så att organisationsstruktur samt rådande ansvarsförhållanden i viss 

utsträckning bestämmer vilken typ av deltagande som kommer att råda under 

förändringsarbeten. Därför har det antagligen kommit ganska naturligt för Högskolan i Borås, 
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att personal som påverkas av systemförändringen också ska delta i förändringsarbetet. På 

samma sätt föll det antagligen naturligt för grossistföretaget att inte ha något deltagande 

eftersom respektive anställd anses ha ett så specifikt och begränsat ansvarsområde samt 

kompetens, vilket inte innefattar IT. I slutändan är det oftast kunden och inte leverantören 

som bestämmer huruvida användarna ska medverka, och detta tycks bero på vilken typ av 

organisationsstruktur som råder hos företaget. Då det inte alltid är rimligt att för kunden vara 

införstådd i innebörden samt de potentiella effekterna av användardeltagande borde det vara 

upp till leverantörerna att informera om detta. Informeras inte organisationer om detta kan 

heller inget val göras. 

 

I en användardeltagande strategi kan det förekomma en rad olika aktiviteter, allt från träning i 

systemet till faktiskt deltagande i utvecklingsprocessen av det nya informationssystemet. 

Lynne & Ji-Ye (2004) argumenterar för att olika deltagande aktiviteter får olika effekter. 

Deltagande aktiviteter under designen av informationssystemet ska ge en positiv effekt på 

systemets kvalitet. Deltagande under implementering ska bidra till en högre 

användaracceptans. 

 

De två studerade organisationerna har fördelat sina användardeltagande aktiviteter på helt 

olika tidpunkter i förändringsarbetet. Grossistföretaget införde de deltagande aktiviteterna vid 

implementeringen för att sedan mynna ut i drift och supportaktiviteter. GC säger i intervjun 

att om motstånd eller annat missnöje visas så är en bra strategi att spela på den anställdes eget 

intresse och engagemang. Dessa drift- och supportsystem är sådana åtaganden där användarna 

ges möjlighet att engagera sig och skapa denna känsla av kontroll som Mumford pratar om. 

Högskolan i Borås vidtog istället åtgärder redan under designen av det nya systemet, detta i 

form av aktiv kommunikation samt deltagande under designen. Med tanke på att både 

EPIserver och Navision är Microsoft-baserade system som har i princip lika stora möjligheter 

att modifieras blir det av jämförelsesskäl intressant att studera utfallen av dessa olika 

tillvägagångssätt. 

 

Studien bygger på problemet att det är svårt att hantera människors attityder och beteende vid 

en systemförändring. Som sagt ska deltagande aktiviteter som utförs vid implementeringen av 

det nya systemet ha den största inverkan på användarnas acceptans och därför underlätta 

förändringsprocessen. Samtidigt anses deltagande aktiviteter under designen ha en positiv 

inverkan på systemets kvalitet. Därför borde alltså grossistföretaget ha ett mindre funktionellt 

system men anställda som har en stor acceptans för systemet. GC nämnde att de hade haft 

otroligt mycket krångel efter det att systemet blivit implementerat.  

Det är möjligt att de åtaganden som gjorts hos grossistföretaget har varit en reaktiv åtgärd till 

följd av ett mindre användaranpassat system. Kan detta vara något återkommande som på sikt 

skapat dessa reaktiva deltagande aktiviteter, som i denna studie placeras under 

lågt/informativt deltagande? (se kap 2.3.5) Högskolan i Borås borde istället ha en lägre 

acceptans men ett desto mer funktionellt system som bygger på användarnas åsikter. Camilla 

på högskolan i Borås säger att de flesta inklusive henne själv är väldigt nöjda med det nya 

systemets funktionalitet. Rimligen är det så att IT-förändringsarbeten vars deltagande 

aktiviteter tagit plats under designen av systemet har uppnått en högre initial acceptans och att 

denna sedan måste bevaras. 

 

Det som skiljer olika projekt åt gällande användardeltagande är hur och när det används, 

vilket verkar bero på typ av organisation samt vilka ansvarsförhållanden som råder. Vidare 

kan det även bero på hur insatt företagsledningen är i fördelarna med användardeltagande 

samt deras incitament till ett nytt informationssystem. De flesta företag inom den privata 
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sektorn har som huvudsyfte att vid införskaffandet av ett nytt system effektivisera sin 

verksamhet och därmed öka sina vinster. Något som bland annat även GC nämner när han 

säger att de blivit ungefär fyra gånger så effektiva som de var för tjugo år sedan, med samma 

mängd personal, till följd av bättre informationssystem. Användardeltagande ses antagligen 

då inte som det mest vinstgivande utan snarare en extra onödig kostnad. Detta kan dock få 

motsatt effekt senare under driften när problem med funktionaliteten uppstår, som i fallet med 

grossistföretaget. Högskolan i Borås som icke vinstdrivande förvaltning med mycket kunskap 

inom informatik verkar snarare se missad funktionalitet som en kostnad. Camilla sa i 

intervjun att de extra resurser som sattes in vid systemförändringen var varmt välkomna och 

underlättade systemövergången markant.  

5.3 Användaracceptans 

Enligt de intervjuade är användaracceptans en användares reaktion till en förändring som kan 

vara positiv eller negativ. Det handlar även om hur lätt eller svårt det är att förstå ett system. 

Användarmotstånd anses enligt de intervjuade handla om att människor inte är 

förändringsbenägna samt att det existerar brist på kunskap och intresse. Sådana individer 

karaktäriseras av en ”Det var bättre förr”-mentalitet. Det fanns på basis av detta skäl till att 

dela upp acceptansen i olika nivåer, vilket blev en bra grund till skapandet av enkäterna. För 

placering av de olika organisationernas acceptansnivå utifrån TAM modellens fyra olika 

acceptansvariabler (se kap 2.4.2) skapades en 5-gradig mätskala(se kap 3.2.3.2.1). Denna 5-

gradiga skala har använts för att mäta de fyra olika acceptansvariablerna och blev då underlag 

för de svarsalternativ som enkäterna bestod utav. 

 

5.3.1 Användbarhet 

5.3.1.1 Grossistföretaget 

Majoriteten av användarna kände att det nya systemet underlättade deras arbete men alla var 

inte överens om att systemet hade ökat deras personliga prestationsförmåga. Detta kan ha att 

göra med att alla inte arbetar konstant i systemet, t.ex. de som plockar och packar. Men de 

flesta delade åsikten att produktiviteten ökade i deras arbete och att deras arbetsuppgifter kan 

utföras snabbare. Efter att ha räknat ut ett snitt på 4,08 gällande respondenternas svar enligt 

den 5-gradiga mätskalan på ovan användbarhetsrelaterade frågor, hamnar organisationens 

acceptansnivå på en hög nivå av acceptans för användbarheten i det nya systemet. 

5.3.1.2 Högskolan i Borås 

Det var för Högskolan i Borås systembyte blandande känslor om huruvida det nya systemet 

underlättade användarnas arbetsuppgifter. Angående personlig prestationsförmåga ansåg inte 

respondenterna att det blivit någon större skillnad, men de flesta är överens om att 

produktiviteten i deras arbete har ökat då de kan utföra sina arbetsuppgifter snabbare. I princip 

alla anser att EpiServer är ett användbart system. Efter att ha räknat ut ett genomsnitt i 

enlighet med den 5-gradiga mätskalan på 3,63, hamnar acceptansnivån för användbarheten 

mellan accepterat och hög acceptans. Detta får anses vara en god nivå av acceptans, men att 

det samtidigt finns utrymmen för förbättringar. 
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5.3.2 Användarvänlighet 

5.3.2.1 Grossistföretaget 

I princip alla var eniga om att det nya systemet var enkelt och logiskt att börja använda, 

samtidigt som det kunde användas på ett flexibelt sätt, passandes olika typer av användare. 

Men för att bli skicklig i det nya systemet fanns det lite osäkerheter, det kan bero på att ingen 

utbildning för det nya systemet hölls, utan användarna fick lära sig själv samt ta hjälp från 

andra. Efter att ha räknat ut ett snitt på 4,03 enligt den 5-gradiga mätskalan gällande 

respondenternas svar på ovan användarvänlighetsrelaterade frågor, hamnar organisationens 

acceptansnivå på en hög nivå av acceptans för användarvänligheten i det nya systemet. 

5.3.2.2 Högskolan i Borås 

De flesta respondenter ansåg att det var enkelt att börja använda sig utav EpiServer och att det 

var lätt att bli skicklig i systemet. Alla uppfattade inte EpiServer som ett flexibelt system att 

använda. Dock var det de flesta användarnas uppfattning att systemet var logiskt och enkelt 

att använda. Enligt mätskalans genomsnitt blev resultatet 3,72 vilket även här hamnar på en 

god nivå av acceptans när det kommer till användarvänligheten hos det nya systemet. 

5.3.3 Attityd 

5.3.3.1 Grossistföretaget 

Gällande användarnas attityd till att använda MS Dynamics Nav var de flesta positiva, det 

ansågs även vara ett bra system för deras arbetsuppgifter. Det var dock inte lika populärt att 

använda sig av det nya systemet i deras arbetsuppgifter. Samtidigt tycke bara hälften att det 

var förhållandevis roligt att använda sig av det nya systemet. Överlag trivs dock majoriteten 

med att arbeta i det nya systemet. Snittet på attityden blev 3,93. Enligt den 5-gradiga 

mätskalan placeras även här acceptansnivån på hög acceptans gällande attityden till att 

använda Navision. 

5.3.3.2 Högskolan i Borås 

I princip alla respondenter hade en positiv inställning till att använda sig av det nya systemet, 

utmärkt av en hög trivselnivå. En del gillade tanken av att använda sig av EpiServer i sitt 

arbete, de flesta ställde sig dock neutrala till tanken. Detta kan ha att göra med att 

användandet av systemet ingår i deras arbetsuppgifter och att det egentligen inte finns något 

annat alternativ. Även om alla inte var eniga så ansåg mer än hälften att det är förhållandevis 

roligt att använda sig av det nya systemet och ser det som ett bra system för deras 

arbetsuppgifter. Resterande tyckte inte att det nya systemet var bra för deras arbetsuppgifter 

samt att det inte var särskilt nöjsamt att använda det. Andra var neutrala och hade ingen direkt 

åsikt om det. Uträkningen på attityden mot användarnas avsikt att använda systemet fick 

snittet 3,79, vilket placerar högskolans attityd mot systemet på en god acceptansnivå. 

5.3.4 Beteende 

5.3.4.1 Grossistföretaget 

Nästan alla hos grossistföretaget använder sig av det nya systemet i största möjliga mån för att 

underlätta sitt arbete. Vid systembytet fanns det en testmiljö som de kunde träna i, något som 

de flesta utnyttjade. Gällande framtiden hoppas de flesta respondenter att grossistföretaget 

kommer att behålla det nya systemet under en lång tid framåt och de ser fram mot att använda 

sig av det under den tid de arbetar hos företaget. Snittet här blev 3,92 enligt den 5-gradiga 
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mätskalan och hamnar även här på hög acceptans gällande användarnas beteende mot det nya 

systemet. 

5.3.4.2 Högskolan i Borås 

Vid systembytet var det bara två tredjedelar av användarna som använde sig av den testmiljö 

som gjorts tillgänglig. Majoriteten av respondenterna ansåg inte att EpiServer underlättar 

deras arbete. En större del av respondenterna ser dock fram emot att använda sig av systemet 

under den tid som de arbetar på högskolan och tror att systemet kommer finnas kvar under en 

lång tid framåt. Genomsnittet för beteendet mot det nya systemet blev 3,35 enligt mätskalan, 

vilket placerar beteendet på en accepterad nivå. 

 

5.3.5 Reflektion - Användaracceptans 

Enligt mätskalan låg acceptansnivån högre inom varje acceptansvariabel hos grossistföretaget 

gentemot högskolan i Borås. Om vi skulle placera dem båda inom mätskalan för 

organisationen som helhet så hamnar grossistföretaget på acceptansnivån "hög acceptans" och 

Högskolan i Borås hamnar på acceptansnivån "accepterat", för respektive systembyte. Det 

finns flera sannolika faktorer som påverkar detta, däribland hur frekvent individer befinner sig 

i systemet, då alla som arbetar i systemet har olika arbetsuppgifter. Det finns de som arbetar i 

systemet hela dagarna och de som bara använder sig av det någon gång om dagen. Även ålder 

och teknikintresse har en stor betydelse då det är en utmaning att hänga med i den konstanta 

utvecklingen inom teknik. Unga växer idag upp med den nyaste tekniken och blir mer 

tekniska för varje generation som kommer ut i arbetslivet. Vidare menar Allwood (1998) att 

acceptansen bestäms av huruvida en förändring kommer ett underlätta ens arbetsuppgifter, 

något som Teo, Ursavas och Bahcekapili (2010) studier bekräftar. Detta kausala förhållande 

är något som kan urskiljas även i de två studerade organisationerna då graden av 

användbarhetsacceptans håller sig på en relativt jämn nivå med det de anställdas beteende mot 

systemen. 

5.4 Påverkan - deltagande och acceptans 

5.4.1 Grossistföretaget 

Det som präglat grossistföretagets förändring av system har varit att försöka anpassa 

verksamheten till det nya systemet. De användardeltagande insatser som utförts har i 

huvudsak skett vid och efter implementeringen av systemet i form av support, drift, träning 

och utbildning. De aktiviteter som utförts, den nivå av kontroll användarna haft samt den 

rådande inblandningsnivån under förändringen återspeglar i hög grad en informativ, låg nivå 

av användardeltagande(se tabell 1, Informativt användardeltagande). 

 

Nedan tolkas grossistföretagets acceptansnivå för de fyra olika acceptansvariablerna, i relation 

till utformningen av användardeltagande. 

 

5.4.1.1 Användbarhet – 4,08 ≈ Hög acceptans 

Användarna hos grossistföretaget har en förhållandevis hög acceptans för systemets 

användbarhet och anser därför att det i hög grad bidrar till att förbättra deras arbetsinsats. 

Det ses alltså som ett system som underlättar deras vardag. Eventuellt kan den höga 

acceptansen förklaras av grossistföretagets organisationsstruktur som utgörs av specialiserade 

avdelningar med relativt standardiserade arbetsuppgifter. Det är möjligt att användarna inte 

har så stort behov av ett utomordentligt, användbart system för att tillgodose deras 
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arbetsprocesser, utan att utmaningen för användarna ligger i att anpassa sig till själva 

förändringen.  

 

Lynne & Ji-Ye (2004) hävdar att deltagande aktiviteter under designen bidrar till ett mer 

användbart/funktionellt system för användarna. Samtidigt hävdar de att deltagande aktiviteter 

under implementeringen bidrar till ökad acceptans för systemet. Som tidigare diskuterat så har 

grossistföretaget inte haft några omfattande deltagande aktiviteter under designen av systemet, 

men trots detta uppnått en hög acceptans för systemets användbarhet. Grossistföretaget hade 

till en början stora problem med systemet vilket då styrker teorin. Däremot visar den höga 

acceptansen att det för ett mindre användaranpassat system fortfarande kan skapas en hög 

acceptans för användbarheten, detta genom deltagande aktiviteter i form av support, träning 

och utbildning. Sådana aktiviteter associeras till en låg nivå av användardeltagande. Det tycks 

här vara tillräckligt att användarna ges den känsla av deltagande som Mumford ställer sig 

emot, för att få en hög acceptans för systemförändringen. Det framgår även att det kan vara 

aktuellt att skilja på ett systems faktiska användbarhet och acceptans för användbarhet 

5.4.1.2 Användarvänlighet - 4,03 ≈ Hög acceptans 

Här har en hög nivå av acceptans mätts upp för systemets användarvänlighet. Davis (1989) 

menar att användarvänlighet behandlar huruvida användaren anser att systemet är fritt från 

fysisk och psykisk ansträngning, med andra ord om systemet är ett hinder och en källa till 

frustration eller om det är lättnavigerat och enkelt att använda. Damodaran (1996) listar 

potentiella fördelar med användardeltagande, däribland: “större förståelse för systemet 

resulterar i en effektivare användare”, och att detta uppnås vid en aktiv(hög) nivå av 

deltagande. Vår studie tar avsteg från detta uttalande då grossistföretaget, trots en låg nivå av 

användardeltagande, uppnått en hög acceptans för användarvänligheten. Förståelse för system 

kan alltså uppnås utan aktivt deltagande. Samtidigt är det möjligt att lärandekurvan har varit 

utdragen då användarna inte haft chans att engagera sig i systemet innan implementeringen. 

 

GC berättar att systemet är ett standardiserat Windows system och att det därför är relativt 

enkelt för användarna att lära sig om de har tidigare erfarenhet i Windows produkter. Detta 

kan vara en förklaring till den höga acceptansen. Att enkelt sätta sig in i och förstå ny teknik 

borde rimligen även bero på vilken nivå av tekniska färdigheter en användare har, där 

samtliga respondenter ansåg sig ligga på en god till avancerad nivå. Att genomföra en mindre 

förstudie angående typ av användare, typ av system samt teknisk expertis borde ge en bra 

indikation på vilken typ av användardeltagande som behövs vid ett förändringsarbete. 

 

Som sagt har antagligen den låga nivån av användardeltagande resulterat i en längre 

startsträcka för användarna att sätta sig in i systemet. Det här är återigen ett exempel på att det 

deltagande som använts i huvudsak fokuserat på att anpassa verksamheten till det nya 

systemet snarare än att anpassa systemet till verksamheten. Eller annorlunda uttryckt; hos 

grossistföretaget försöks förändringen hanteras snarare än att göra användarna en del av 

förändringen. Denna uppfattning om förändringar på arbetsplatsen delar även GC då han 

nämner att underställd personal ska anpassa sig till de förändringar och åtaganden företaget 

gör. 

 

Acceptans för användarvänligheten kan alltså uppnås trots frånvaron av en hög grad av 

användardeltagande under förändringsarbetet. Startsträckan för personalen att lära sig det nya 

systemet blir dock längre och fler fel kan uppstå. 
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5.4.1.3 Attityd - 3,93 ≈ Hög acceptans 

Majoriteten av respondenterna hos grossistföretaget har en positiv attityd mot det nya 

systemet. Enligt David, (1989) avser detta en individs avsikt att använda ett system, vilket kan 

uttrycka sig som en medveten eller omedveten inställning. Teo, Ursavas & Bahcekapili 

(2010) prövade i sin studie om TAM ifall den upplevda användbarheten och 

användarvänligheten har en betydande inverkan på attityden att nyttja ett system. Vår studie 

visar att det finns en korrelation mellan dessa då både acceptansnivån för användbarhet och 

användarvänlighet håller sig runt 4,0 och attityden på 3,93.  

 

Yukl (2010) hävdar att motstånd kan visa sig genom att anställda kan vara rädda för 

personligt misslyckande när de måste lära sig nya saker och förändra sitt arbetssätt till följd av 

en förändring på arbetsplatsen. Det handlar alltså om att leda individer genom 

förändringsprocessen, i vårt studerade fall, förändringen av ett system. Sådant motstånd som 

Yukl diskuterar kan ha förekommit hos grossistföretaget. GC säger att om sådant motstånd 

upptäcks är det viktigt att personen aktiveras för att väcka engagemang kring förändringen. 

Detta ihop med de övriga deltagande åtgärder som vidtagits i form av kortare utbildning, 

fortgående support samt en gemensam insats bland de anställda, verkar i efterhand ha varit 

tillräcklig för att skapa en god attityd gentemot det nya systemet och i viss mån neutraliserat 

användarmotstånd. Användarna behövde här inte vara delaktiga och influera 

utvecklingsprocessen för att acceptera det nya systemet. 

 

5.4.1.4 Beteende - 3,92 ≈ Hög acceptans 

Även ett högt värde för de anställdas acceptans till att använda det nya systemet uppmättes. 

Davis (1989) menar att det i TAM existerar ett samband mellan upplevd användbarhet samt 

attityden till att använda ett system, mot det faktiska beteendet. Även i denna studie verkar så 

vara fallet, samtliga dessa acceptansaspekter ligga på en relativt jämn acceptansnivå; 4,0. Att 

de anställda mer eller mindre är tvungna att använda systemet i sitt arbete kan vara en faktor 

som påverkar respondenternas svar gällande deras faktiska beteende. Frågorna som ställts har 

därför även fokus på framtida användaraspekter såsom; “jag ser fram emot att använda 

systemet under den tid jag arbetar hos företaget”. Då täcker även frågorna in vilken framtida 

avsikt användarna har till att nyttja systemet och gör därför vår uppmätta beteendeacceptans 

mer trovärdig. Denna positiva inställning till att använda systemet för att underlätta sitt arbete 

är ett intressant fynd hos ett grossistföretag där 40 % av respondenterna är lagermedarbetare. 

Detta då en lagermedarbetare antagligen helst interagerar med system i så liten mån som 

möjligt för att istället kunna fokusera på sin huvudsakliga arbetsuppgift; att plocka och packa 

varor. Viktigt att poängtera är att detta engagemang kring systemet har åstadkommits genom 

en låg nivå av användardeltagande.  

 

5.4.2 Högskolan i Borås 

Högskolan i Borås förändringsarbete har fokuserat på att anpassa det nya systemet 

till verksamheten. Användardeltagandet skedde främst i designprocessen där användarna 

influerat hela utvecklingsprocessen samt varit med att ta avgörande besluten genom den 

existerande referensgruppen. Deltagandet tog sig även form i den öppna kommunikation som 

fanns mellan ledning och anställda och via den träning som var möjlig genom EPiServers 

testmiljö. Den starka nivå av kontroll och den höga inblandningsnivån återspeglar en hög 

deltagandenivå (se tabell 1). 
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Nedan tolkas Högskolan acceptansnivå för de fyra olika acceptansvariablerna, i relation till 

utformningen av användardeltagande. 

5.4.2.1 Användbarhet - 3,63 ≈ God acceptans 

Användarna av EpiServer har en förhållandevis låg acceptans för dess användbarhet jämfört 

med den höga nivå av användardeltagande som använts.  Som tidigare redovisats var de flesta 

användare överens om att det nya systemet underlättar deras arbete, ökar produktiviteten samt 

att arbetsuppgifter nu kan lösas snabbare. Men överlag ansåg de inte att deras personliga 

prestationsförmåga hade ökats. Damodaran (1996) listar fem olika fördelar som aktivt 

deltagande i systemdesignen kan ge, där bland annat ökad acceptans för systemet nämns. 

Varför ligger då inte acceptansnivån högre?  

 

Högskolan i Borås upplevde inga problem efter implementeringen av systemet. Att 

Högskolan inte uppnått en högre acceptans kan eventuellt förklaras av hur stor andel tid som 

spenderas i systemet. De flesta användare sitter inte frekvent i EpiServer, utan 

systemanvändandet ingår bara som ett delmoment i deras arbete. Detta tar upp en annan 

aspekt, att det vid utformning av deltagande bör beaktas hur mycket systemet kommer att 

användas samt hur centralt det är för användarna i deras yrke. Kan det vara så att Högskolans 

uppnådda acceptans är tillräcklig? Hade denna nivå kunnat uppnås med enklare medel? 

Vidare kan det argumenteras för om acceptansen hade kunnat höjas om fler deltagande 

aktiviteter funnits efter implementeringen, alltså drift/support aktiviteter.  

 

5.4.2.2 Användarvänlighet - 3,72 ≈ God acceptans 

En god acceptansnivå har uppmätts för användarvänligheten i EpiServer. Med 

användarvänlighet menar Davies (1989) att teknik ska underlätta den fysiska och psykiska 

ansträngningen. Att inte högre acceptans uppnåtts kan förklaras av att systembytet medförde 

att användarna fick lära sig ett helt nytt system från grunden. Att sätta sig in i och förstå ny 

teknik är inte det lättaste och är olika från person till person. "Det var bättre förr"- 

mentaliteten kan här visa sig och det är därför aktuellt att snabbt bryta detta tankemönster. Det 

kanske inte är tillräckligt att skapa ett användarvänligt system om det existerar en 

underliggande negativ inställning till bytet. Att bryta människors beteende är oftast inte något 

som sker över en natt och därför bör det deltagande arbetet vara en fortgående process. 

Fortgående deltagandeaktiviteter är placerade under lågt deltagande (se tabell 1).  

 

5.4.2.3 Attityd - 3,79 ≈ God acceptans 

De som arbetar i EPiServer har en god attityd gentemot systemet. Det råder alltså en positiv 

inställning bland de anställda att nyttja den nya tekniken. Som i fallet för grossistföretaget 

råder här ett kausalt samband mellan användarvänlighet samt användbarhet mot attityden att 

använda systemet. Samtliga dessa acceptansaspekter ligger för Högskolan på en “God 

acceptans”. Yuki (2010) diskussion om “bristande förtroende för förändringar” som en 

grundläggande källa till användarmotstånd kan här sägas vara utslagen. Detta då användarna 

haft möjlighet att delta i själva utvecklingen av systemet i så hög grad. Användarna är nu så 

delaktiga i förändringsarbetets olika delar att de är insatta i varför förändringen utförs och vad 

den kommer resultera i, vilket borde skapa ett högre förtroende för förändringen som helhet 

och mot de som aktiverat förändringsarbetet. Som tidigare nämnts är en potentiell effekt av 

användardeltagande en bättre acceptans för systemet. Det är därför intressant att Högskolan i 

Borås med en så hög nivå av användardeltagande bara visar en relativt medioker nivå av 

acceptans. Detta kan eventuellt förklaras av att Högskolan i Borås är en decentraliserat 
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organisation med mycket kompetens bland personalen och att de därför använder systemet på 

en avancerad nivå. Det krävs antagligen därför stora insatser, både av systemleverantören och 

av användarna för att skapa ett system som tillgodoser deras behov. Det kan för en sådan 

professionell organisation vara klokt att hålla ett högt engagemang kring driften och 

utvecklingen av systemet.  

 

5.4.2.4 Beteende - 3,35 ≈ Accepterat 

Acceptansnivån angående beteendet mot det nya systemet var jämfört med de andra 

acceptansvariablerna väldigt lågt placerad och hamnade på en accepterad nivå. Orsaken till 

den låga acceptansnivå kan vara en av de anledningar som Yukl (2010) listat (se kap 2.4), 

vilket är "rädsla för personligt misslyckande". En förändring kan göra en duktig medarbetare 

inom ett område okunnig när förändringen kräver att användaren måste lära sig nya sätt att 

utföra sitt arbete på. Det kan även kopplas till att systemet bara är en förutsättning för att 

arbeta snarare än att det ökar ens prestationsförmåga.  

5.5 Sammanfattande diskussion 

5.5.1 Hur involveras användare vid IT-förändringsarbeten? 

Det står klart att det kan skilja sig avsevärt mellan olika IT-förändringsprojekt angående hur 

användardeltagandet tar form. Här har teorin varit mycket hjälpsam i syfte att förklara de 

olika omständigheter som varit aktuella i de två studerade organisationerna.   

 

Utformningen kan till stor del kopplas till rådande organisationsstruktur och maktförhållanden 

i organisationer. Centraliserade organisationer som distribuerar makt och beslutsfattande 

ovanifrån och ner till operationell nivå är sannolikt mer benägna att använda sig av en lägre, 

mer informativ form av användardeltagande. Detta då det för den typen av organisationer inte 

är praxis att låta deras högt specialiserade personal ta beslut om sådant som inte rör deras 

specifika arbetsområde. Personalen anses alltså inte besitta erforderliga kunskaper för att 

påverka utfallet av ett förändringsarbete inom IT.  

 

Det är möjligt att det ligger en sanning i detta, att deltagande i designprocessen inte hade givit 

de önskade effekterna på acceptans och funktionalitet som efterstävats, i en centraliserad 

organisation. Eventuellt är det så att personal med standardiserade arbetsuppgifter inte har 

något behov av att påverka utformningen av system de är verksamma i, utan att det istället är 

själva förändringen i sig som är utmaningen. Användardeltagande bör därför också vara 

anpassat för att hjälpa användarna med denna övergång. Ett problem vid denna låga nivå av 

deltagande är att det vid implementering av systemet kan uppstå okunskap för systemet. Här 

är det därför viktigt att aktiviteter planeras i syfte att utbilda personalen i systemet. Sådana 

utbildnings och supportaktiviteter kategoriseras under lågt användardeltagande. Som framgår 

av analysen kan det alltså uppstå reaktiva aktiviteter till följd av att ett system inte är speciellt 

användaranpassat. 

 

I decentraliserade organisationer där större beslutsfattande är distribuerat till de anställda blir 

det naturligare att involvera användarna vid förändringsarbeten som direkt påverkar deras 

arbete. Detta genom att anställda får delta i designen av systemet och ta avgörande beslut i 

samverkan med systemleverantör. Detta aktiva deltagande får genast en stark påverkan på 

användarnas kunskap för systemet. Det kan sägas att aktivt deltagande under designen 

eliminerar eller reducerar den tid det tar att lära sig nya system då användarna själva bidragit 

till funktionaliteten. 
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Sammanfattningsvis påverkas utformningen av användardeltagande mycket av vilken typ av 

organisation som är aktuell för en systemförändring. De två motpolerna är centraliserade och 

decentraliserade organisationer, där den sistnämnda har en högre grad av deltagande enligt 

tabell 1. Centraliserade organisationer söker anpassa verksamheten till systemet, för dessa blir 

det därför centralt att hantera övergången för de anställda. Decentraliserade organisationer 

söker anpassa systemet till verksamheten.  

 

Slutligen bör det även skiljas på vinst och icke-vinstdrivande verksamheter. Vinstdrivande 

verksamheter har antagligen en högre benägenhet att enbart se deltagande som en kostnad, 

samtidigt som icke vinstdrivande ser frånvaron av deltagande som en kostnad. Det kan 

argumenteras för att uteblivet deltagande under designen enbart förflyttar kostnaden till en 

mer omfattande support och drift. 

 

5.5.2 Hur påverkas användaracceptansen för ett informationssystem av 
användardeltagande? 

Den utmärkande skillnaden på de två studerade organisationernas användardeltagande är att 

grossistföretaget försökt hantera förändringen genom deltagande aktiviteter i form av support 

och drift, Högskolan har istället försökt göra användarna en del av förändringen. Intressant är 

att grossistföretaget, med lägst nivå av deltagande, uppnått en hög acceptans för sitt 

informationssystem. Samtidigt har högskolan, med högt deltagande, uppnått en något lägre 

acceptans för det nya systemet. Det blir därför aktuellt att ställa sig frågan om högt deltagande 

säkerställer hög acceptans eller om eller om det även är andra faktorer som spelar in. 

 

Som tidigare diskuterats återspeglas organisationernas utformning av användardeltagande 

utav vilket organisationsstruktur som råder. Det är alltså en avgörande faktor samtidigt som 

det även kan vara aktuellt att beakta när användardeltagande ska utformas vid IT-

förändringsprojekt. Detta då det centraliserade grossistföretaget uppnått en så hög nivå av 

användaracceptans med uteblivet högt deltagande. Vilken typ av användare? Vilka behov har 

användarna? Hur mycket tid ska spenderas i systemet? Dessa är frågor som bör ställas innan 

användardeltagandet utformas.  

 

Bedriver majoriteten av de anställda ett relativt standardiserat arbete i form av t.ex. 

rapportering, är det inte sannolikt att ett stort behov av att skapa ett användaranpassat system 

återfinns hos användarna. Denna typ av användare har antagligen ett större behov av att ledas 

igenom den psykologiska förändringen som ett informationssystembyte medför. Studien visar 

att deltagande aktiviteter som karaktäriseras av en låg nivå av användardeltagande är effektiva 

i syfte att hantera denna aspekt. I denna situation kan det alltså vara aktuellt att fokusera på 

dessa lågdeltagande aktiviteter, snarare än att "slösa" resurser på att göra systemet 

användaranpassat. Risken är dock att dessa aktiviteter uppstår som en reaktiv åtgärd mot att 

systemet inte från början användaranpassats. Detta är inte att föredra då det kan skapa en del 

problem under implementeringen av informationssystemet då inga användare har förståelse 

för systemet. Med andra ord, om det inte anses nödvändigt att involvera användarna under 

designen av systemet, så är det vitalt att aktiviteter planeras i lärandesyfte.  

 

Har användarna för avsikt att använda sig av systemet på en högre, mer diversifierad nivå, blir 

det mer centralt att anpassa systemet till användarna. Att Högskolan i Borås endast uppnått en 

accepterad nivå visar hur krävande denna typ av användare kan vara. En förklaring är att de 

ställer sig relativt neutrala till systemet då de har många andra aktiviteter under loppet av en 
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dag som inte gäller EPiServer. En annan är att det utöver högt deltagande under design av 

system är viktigt att uppehålla vidareutvecklingen och driften. Risken är annars att intresse 

tappas för systemet. Det är alltså inte bara viktigt att för denna typ av användare ha högt 

deltagande under designen, utan denna acceptans måste uppehållas med hjälp av 

lågdeltagande aktiviteter. Desto komplexare arbetsuppgifter, desto komplexare system behövs 

utvecklas och anpassas. Denna komplexitet ställer högre krav på användardeltagandet. 

 

Ur denna diskussion kan det urskiljas att det finns olika typer av användare som har olika 

krav. Användardeltagande borde då också anpassas efter dessa krav så att användarnas behov 

tillgodoses. Det finns de användare som har ett större behov av deltagande under designen, 

samtidigt behöver alla typer av användare delta i aktiviteter som hjälper dem igenom 

förändringen. Finns inget behov av att anpassa systemet till användarna blir det en onödig 

kostnad att då involvera dem i designarbetet. Fokus borde istället då läggas på aktiviteter 

under implementeringen som har en större effekt på acceptansen. Att deltagande aktiviteter 

som associeras med lågt användardeltagande har en positiv effekt på acceptans behöver inte 

garantera hög acceptans i alla typer av organisationer. Det är till exempel oklart hur 

högskolans acceptans hade mätts om enbart denna typ av aktiviteter använts.  

 

Slutligen kan det därför diskuteras om användardeltagande överhuvudtaget ska ses i form av 

olika nivåer då det är så tydligt att olika organisationer har olika behov, där en anpassning av 

olika användardeltagande aktiviteter behövs för att säkerställa acceptans.  
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6 Avslutning 
I detta avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser, här beskrivs vad vi har kommit fram 

till med hjälp av den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. Till sist framförs 

vad studien har bidragit med till ämnet informatik, ett förslag till fortsatt forskning samt en 

metodreflektion. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur organisationer involverar användarna i 

utvecklingsprocessen under förändringsarbeten. Vidare är syftet även att öka förståelsen för 

hur användardeltagande påverkar användarnas acceptans för ett informationssystem.  Detta 

för att ta reda på om användardeltagande är ett passande tillvägagångssätt för att hantera 

människors förändrade attityder och beteenden under ett IT-förändringsarbete. Syftet är inte 

att undersöka samtliga Svenska organisationers systembyten, utan endast en begränsad 

andel. 

 

 

Syftet har sin grund i att det idag är väldigt många IT-projekt som misslyckas, där hanteringen 

av mänskliga attityder och beteenden vid förändringsarbeten ses som den största anledningen. 

Tidigare forskning visar att användardeltagande vid IT-förändringsarbeten är ett bra 

tillvägagångssätt för att hantera denna utmaning. Däremot fortsätter IT-projekt att misslyckas 

av just denna anledning och det blir därför aktuellt att utvärdera användardeltagandets effekt 

på acceptansen.  

 

 

Nedan presenteras studiens slutsatser. Först presenteras och besvaras delfrågorna för att ge 

stöd åt svaret till studiens huvudfråga.  

 

 Hur involveras användare vid IT-förändringsarbeten? 

Användare involveras i ett IT-förändringsarbete på samma sätt som de involveras i 

organisationens övriga aktiviteter. Detta innebär att användardeltagandets 

utformning styrs av rådande organisationsstruktur, och maktförhållanden. 
 

Studien visar att organisationer väljer att inkludera användarna i IT-förändringsarbeten på 

ungefär samma sätt som de vanligtvis medverkar i beslutsprocesser. Decentraliserade 

organisationer karaktäriseras av att mer makt och beslutsfattande distribueras till anställda, 

därför får användare också ett större inflytande när ett nytt system skall utvecklas. Här får 

användare påverka utformningen av systemet, ta systemrelaterade beslut, delta i öppen 

kommunikation och delta i avstämningsmöten. Användardeltagandet går här ut på att anpassa 

systemet till verksamheten.  

 

Mer centraliserade organisationer distribuerar makt och beslutsfattande ovanifrån och ner till 

operationell nivå. De anställda får inte delta i själva utvecklingen av systemet utan deltar 

istället i aktiviteter med fokus på lärande och support. Användarna ska alltså lära sig det nya 

systemet snarare än att bidra till dess utformning. Vanliga aktiviteter är till exempel 

utbildning, testmiljöer och användarstödtjänster. Användardeltagandet fokuseras i den typen 

av organisationer på att anpassa verksamheten till systemet.  
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 Hur påverkas användaracceptansen för ett informationssystem, av 

användardeltagande? 

Det varierar från organisation till organisation. En given ändring i deltagandet har inte en 

given påverkan på användaracceptansen. 

 

 

Att påverkan varierar beror på att det i olika typer av organisationer finns olika typer av 

användare med olika behov. En användare som kommer att arbeta på en avancerad och 

diversifierad nivå i ett system är i ett högre behov av att användaranpassa systemet gentemot 

en användare som arbetar standardiserat. En förutsättning för avancerade användare är därför 

att delta under utveckling och design av system. Detta deltagande, för denna typen av 

användare, har en positiv inverkan på användarnas acceptans. Dock måste detta deltagande 

var en fortgående process med hjälp av support och drifttjänster för att inte användarnas 

intresse ska tappas.  

 

Support, stöd och drifttjänster är aktiviteter som associeras med en låg nivå av 

användardeltagande. Dessa aktiviteter hade för grossistföretaget en positiv påverkan på 

användaracceptansen. Det är dock viktigt att tillägga att grossistföretaget är en relativt 

centraliserad organisation med i huvudsak standardiserade arbetsuppgifter. Användarnas 

behov av ett användaranpassat system har därför varit mindre.  

 

Lågdeltagande aktiviteter har därför en stark positiv påverkan på användarnas acceptans, 

däremot kan avancerade användare vara i behov av större inflytande under systemdesignen. 

 

 

 

 Huvudfråga: Är användardeltagande strategi ett passande val i syfte att öka 

användares acceptans för informationssystem, i Sverige? 
  

Ja, om det utformas utefter användarnas behov och rådande organisationsstruktur. 
 
 

He & William (2008) menar att användardeltagande, om acceptans för systemet är målet, ska 

utformas för att psykologiskt involvera användarna. Likaså menar de att om 

produktivitet/funktionalitet är målet så ska deltagandet vara anpassat så att utvecklare erhåller 

nödvändig information om arbetsuppgifter och processer. Denna studie håller delvis med om 

detta då organisationer kan ha ett mindre eller större behov av ett användaranpassat system. 

Däremot ska inte ett val mellan dessa behöva göras då det alltid borde finnas acceptans för 

verksamhetens informationssystem. Användaracceptans handlar som tidigare nämnt om en 

användares påvisbara vilja att nyttja informationsteknologi. Det är därför meningslöst att 

utforma sitt användardeltagande enbart att tjäna ett funktionellt syfte om användarna sedan 

inte har för avsikt att använda systemet.  

 

Det har i studien identifierats att aktiviteter som förknippas med en låg nivå av 

användardeltagande har en positiv inverkan på användarnas acceptans. Samtidigt har 

aktiviteter som förknippas med en hög nivå av användardeltagande en god förmåga att 

användaranpassa systemet. Snarare än att rangordna dessa aktiviteter under lågt och högt 

användardeltagande handlar det om att situationsanpassa dem . Med detta menas att de skall 

användas beroende på vilka behov användarna har. Är användarna i behov av att 
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användaranpassa systemet som en följd av avancerade arbetsuppgifter, så bör de inkluderas i 

designarbetet av systemet. Samtidigt är det fortfarande viktigt att uppehålla engagemanget 

kring systemet med hjälp av diverse stödtjänster. Ska användarna arbeta standardiserat i 

systemet räcker det att utbildning, support och driftaktiviteter är på plats i syfte att uppnå hög 

acceptans för systemet. 

6.2 Bidraget till informatik 

Studien har bidragit till djupare förståelse för hur organisationsstruktur påverkar utformningen 

av användardeltagande. Decentraliserade organisationer har större benägenhet att utforma ett 

användardeltagande som i högre grad involverar användaren i design- och beslutsprocesser. 

Centraliserade organisationer väljer att inte distribuera detta ansvar till användarna och arbetar 

därför med ett mer informativt användardeltagande.  

 

Vidare bygger studien vidare på He & William (2008) argument om att användardeltagande 

ska anpassas utefter vad som önskas, funktionalitet eller acceptans. Snarare än att behöva 

välja visar denna studie på att användardeltagandet ska situationsanpassas utefter 

organisationens och användarnas behov. Användaracceptans bör alltid vara ett mål. 

 

Slutligen innebär högt deltagande inte att hög acceptans uppnås. De olika aktiviteter som 

finns att tillgå i en användardeltagande strategi ska anpassas till användarnas behov i syfte att 

uppnå hög acceptans.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Att mäta just attityder och beteende som uppstår mot systemet är svårt då forskaren måste 

sätta sig in i varje användares arbetsuppgifter. För att verkligen kunna möta detta krävs en 

deltagande observation där forskaren under en viss tid engagerar sig i användarens sociala 

miljö. Forskaren får under observationen skapa en bild av hur individerna i denna miljö 

uppför sig och till vilken mening varje individ tillskriver detta beteende och denna miljö. 

Förslaget till fortsatt forskning fokuseras på att sätta sig in i ett eller två företags 

implementeringsfas. Detta för att få förståelse om varför användarnas attityder och beteenden 

blir som de blir i ett  försök att hitta något som kan hjälpa både användarna och företaget att 

uppnå en högre användaracceptans. 

 

Vidare har denna studies studerade organisationer genomfört sitt systembyte för cirka två till 

två och ett halvt år sedan, och det kan därför vara aktuellt att genomföra en studie på 

verksamheter som precis genomfört ett förändringsarbete. Detta för att identifiera de 

kortsiktiga effekterna av användardeltagande. Det är rimligt att denna studie hade visat 

annorlunda acceptansnivåer ifall de studerade organisationernas systembyten varit färskare. 

6.4 Metodreflektion 

Från början var tanken att hitta organisationer som precis implementerat en ny 

systemförändringen. Detta visade sig vara svårt då organisationerna varken hade tid eller 

energi att lägga ner på denna studie. Därför bestämdes att organisationer som utfört en 

systemförändring inom de senaste tre åren och som fortfarande har förändringen någorlunda 

färskt i minnet, skulle undersökas. Detta ökade chanserna för att potentiella organisationer 

haft möjlighet att tänka tillbaka och reflektera över hur utvecklingen gått till och därmed haft 

nödvändig förståelse för denna studie. 
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Som Bryman och Bell (2011: 629) menar, kan en flermetodsforskning, det vill säga en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning, innebära att fördelarna stärks och 

nackdelarna undviks eller försvagas genom två tillvägagångssätt. För denna studie visade sig 

en kombination av de båda angreppssätten vara ett utmärkt tillvägagångssätt för att få svar på 

de forskningsfrågor som ställts. Strikt kvantitativa frågor hade kunnat ställas, dels för 

användaracceptans och dels för användardeltagande, vilket hade möjliggjort att fler 

organisationer hade kunnat undersökas och en mer allmängiltig syn på de båda områdena 

erhållits. Dock hade erhållen information inte varit tillräcklig för att besvara 

forskningsfrågorna då förståelse för användardeltagande inte hade fåtts. Bryman och Bell 

(2011: 185) nämner detta genom den kritik som kvantitativ forskning fått om att en 

naturvetenskaplig modell inte passar för ett studium av den sociala verkligheten. Förståelsen 

för utformningen av användardeltagande hade därför inte kunnat uppnås genom enkäter. 

 

Hade endast ett strikt kvalitativt angreppsätt använts hade det kvalitativa resultatet byggts på 

egna osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman & Bell, 

2011, s. 416). En stor population hade varit tvungen att intervjuas för att få ut nödvändig 

information, vilket hade varit en tidskrävande process som det inte funnits tid för. 

Generaliseringen hade då minskats då de intervjuande personerna inte kunnat representera en 

hel population. 

 

Triangulering valdes då intervjuerna blev ett verktyg för att ta reda på mer om vad för 

förändring som förekommit och hur den gått tillväga. Genom triangulering försökte vi öka 

tillförlitligheten, som nämnt i metodkapitlet(se kap 3.1) har ett kvantitativt synsätt för att 

bekräfta kvalitativa resultat använts. Detta för att bekräfta svar från intervjuerna så att den 

sociala verkligheten uppfattats på ett korrekt sätt.  

 

Som tidigare nämnt användes kollegialt granskad forskning vid framtagandet av teorin. 

Utifrån den teori ökas reliabiliteten och pålitligheten vilket i sin tur ökar trovärdigheten för 

studien. Bryman och Bell (2011) skriver att det är viktigt att säkerställa skapandet av en 

fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. (Bryman & Bell, 

2011, s. 405) 

 

Om inte en flermetodsforskning hade valts, fanns andra alternativ tillgängliga för denna typ 

av studie. Ett alternativ hade varit som exemplet i fortsatt forskning (se kap 6.3), att 

genomföra en deltagande observation under ett förändringsarbete. Ytterligare ett alternativ 

hade varit att utföra en fallstudie på en organisation. Bryman och Bell (2011: 84) menar att 

fallstudieforskning rör den komplexitet och specifika natur som det specifika fallet uppvisar.  
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8 Bilagor 

8.1 Intervjumall – Grossistföretaget 

Fråga 1 

Vilken roll har du och vilka är dina typiska arbetsuppgifter? 

 

Fråga 2 

Vad är det för system ni bytt? 

 

Fråga 3 

Hur länge har du arbetat här på grossistföretaget? Samt hur länge arbetade du i det förgående 

systemet? 

 

Fråga 4 

Hur ser du på förändringar som sker på din arbetsplats? 

 

Fråga 5 

Hur tillmötesgår du förändringar? (Utveckla om han inte förstår frågan, t.ex. är du lätt 

anpassningsbar eller tar det tid för dig att lära dig något nytt och släppa det gamla) 

 

Fråga 6 

Varför utfördes en systemförändring hos grossistföretaget? 

 

Fråga 7 

Kände du att en förändring krävdes med? 

 

Fråga 8 

Hur upplever du de anställdas inställning till systemförändringen? (Alltså ny teknik)  

 

Fråga 9 

Hur informeras personal om kommande förändringar?  

 

Fråga 10 

Vad är användaracceptans för dig vid en systemförändring? 

8.1.1 Motstånd 

Fråga 11 

Vad är användarmotstånd för dig? (T.ex. Negativ attityd mot systemet.) 

 

Fråga 12 

Om motstånd uppstår, hur hanteras detta? Har ni tillvägagångssätt för att möta den 

användarmotstånd som kan uppstå?(Förklara vad vi menar med det: t.ex. förlust av status, 

anställda var duktig på något men måste börja om från början med kunskap, risk att förlora 

sitt jobb vid ny teknik osv.)  

 

Fråga 13 

Uppstod någon form av användarmotstånd vid den senaste systemförändringen? I så fall hur 

hanterades den?  
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8.1.2 Deltagande 

Fråga 14 

Vidtogs åtgärder för att skapa en större acceptans hos personalen vid systemförändringen? 

Om ”ja”, vilka?  

 

Fråga 15 

Vid systemförändringen, hur bedrevs kommunikationen: Före? Under? Efter?  

 

Fråga 16 

Under förändringen av systemet, fick användarna/du möjlighet att delta i 

utvecklingsprocessen och därmed till vis mån påverka utfallet? 

 

Fråga 17 

Under förändringen av systemet, gavs du/användarna möjlighet att uttrycka synpunkter på 

systemet?  

 

Fråga 18 

Vid implementering av det nya systemet, gavs det möjlighet för tränings i det nya systemet? 

 

Fråga 19 

Finns det någon form av dokumentering av systemet och de olika processerna som utförs i 

det? 

8.1.3 Acceptans 

Fråga 20 

Om du skulle jämföra det gamla med det nya systemet, vad tycker du har blivit bättre/sämre? 

 

Fråga 21 

Var övergången svår personligen och för företaget som helhet?  

 

Fråga 22 

Efter övergången, tycker du att ditt arbete har blivit effektivare för dig personligen och för 

företaget? 

 

Fråga 23 

Var det svårt att lära sig navigera och använda det nya systemet? 

 

Fråga 24 

Vilken attityd hade/har du mot det nya systemet? (kändes det nödvändigt, positivt, negativt, 

motstånd?) 
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8.2 Intervjumall - Högskolan i Borås 

Fråga 1 

Vilken roll har du och vilka är dina typiska arbetsuppgifter? 

 

Fråga 2 

Vad är det för system ni bytt? 

 

Fråga 3 

Hur länge har du arbetat här på högskolan? Samt hur länge arbetade du i det förgående 

systemet? 

 

Fråga 4 

Hur ser du på förändringar som sker på din arbetsplats? 

 

Fråga 5 

Hur tillmötesgår du förändringar? (Utveckla om han inte förstår frågan, t.ex. är du lätt 

anpassningsbar eller tar det tid för dig att lära dig något nytt och släppa det gamla) 

 

Fråga 6 

Vet du varför en systemförändring genomfördes på högskolan? 

 

Fråga 7 

Kände du att en förändring behövdes? 

 

Fråga 8 

Hur upplever du dina medarbetares inställning till systemförändringen? 

 

Fråga 9 

Hur informerades du/ni om den kommande förändringen? 

 

Fråga 10 

Vad är användaracceptans för dig vid en systemförändring? Vad associerar du 

användaracceptans till?  

8.2.1 Motstånd 

Fråga 11 

Vad är användarmotstånd för dig? (T.ex. Negativ attityd mot systemet.) 

 

Fråga 12 

Uppstod någon form av användarmotstånd vid den senaste systemförändringen? Uttryckte du 

något motstånd? Hur överkom ni den? 

8.2.2 Deltagande 

Fråga 13 

Anser du att åtgärder vidtogs för att skapa en större acceptans hos personalen vid 

systemförändringen? Om ”ja”, vilka?  

 

Fråga 14 

Vid systemförändringen, hur bedrevs kommunikationen mellan de berörda? och de berörda 

och de som utvecklade systemet?  



 

- 67 - 

 

 

Fråga 15 

Under förändringen av systemet, fick användarna/du möjlighet att delta i 

utvecklingsprocessen och därmed till vis mån påverka utfallet? 

 

Fråga 16 

Under förändringen av systemet, gavs du/användarna möjlighet att uttrycka synpunkter på 

systemet?  

 

Fråga 17 

Vid implementering av det nya systemet, gavs det möjlighet för träning i det nya systemet? 

 

Fråga 18 

Finns det någon form av dokumentering av systemet och de olika processerna som utförs i 

det? (som är specifika för det ni utför) 

8.2.3 Acceptans 

Fråga 19 

Om du skulle jämföra det gamla med det nya systemet, vad tycker du har blivit bättre/sämre? 

hastighet, navigering, logik, grafiskt etc.? 

 

Fråga 20 

Var övergången svår personligen och för kollegorna?  

 

Fråga 21 

Efter övergången, tycker du att ditt arbete har blivit effektivare för dig personligen och för 

företaget? 

 

Fråga 22 

Var det svårt att lära sig navigera och använda det nya systemet? 

 

Fråga 23 

Vilken attityd hade/har du mot det nya systemet? (kändes det nödvändigt, positivt, negativt, 

motstånd?) 
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8.3 Enkätfrågor - Högskolan i Borås  
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8.4 Enkätfrågor - Grossistföretaget 

 

 

 
  



 

- 74 - 

 

 



 

- 75 - 

 

 
 
 
 
  



 

- 76 - 

 

 

 
 
  



 

- 77 - 

 

 
 
 



 

- 78 - 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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