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Abstract 
Most companies today are using an ERP system. By supporting the 
company’s actions, the purpose of the system is to help them become more 
efficient. Today, only a fraction of all functions in the ERP system are being 
used and at the same time the amount of users is on a low level. Therefore, 
companies must become better users of the ERP system. This thesis is based 
on theoretical and empirical studies about how an ERP system can support 
the actions of a user. The theoretical study will account for the theory of 
actability and information behavior and the fact that they play an important 
role in the evaluation of an ERP system’s efficiency. We also argue that 
social relationships within companies influence their actions and the 
importance of user training. Our empirical study focus on a manufacturing 
company called Industri-Textil Job AB. We investigate how the company 
executes its actions and how they use their ERP system, Garp. The empirical 
study contributes to an understanding of why some functions aren’t being 
used in an ERP system; it also shows how the efficiency can increase. The 
combination of the theoretical and empirical study resulted in suggestions on 
how the company can become more efficient. Some of the suggestions are 
possible to generalize to fit different kinds of companies, others are only 
suited for manufacturing companies. We concluded that the efficiency of an 
ERP system is dependent on the employees’ knowledge, how easy the 
information is to access by those who needs it and the customization of 
functions to fit the need of a user.  Last but not least, to be able to define all 
actions and how they relate, it’s important to analyze the whole company.  
 
Keywords: ERP system, actability, information behavior, sociocultural 
perspective, user training, Garp, manufacturing company 



Sammanfattning 
Affärssystem används idag inom de flesta verksamheter. Syftet med ett 
affärssystem är att det ska stödja verksamhetens handlingar och på så sätt 
bidra till en effektivisering. I dagsläget utnyttjas endast en bråkdel av de 
funktioner som finns i affärssystemet och användarantalet ligger på en låg 
nivå. Företag måste därför bli bättre på att använda och utnyttja sitt 
affärssystem. I denna studie söker vi svar på hur ett affärssystem kan 
underlätta användares olika handlingar, detta genom att basera uppsatsen på 
teoretiska och empiriska studier. Vi redogör för teorin kring handlingsbarhet 
och informationsbeteende som visats ha en betydande roll för hur effektivt 
ett affärssystem är. Det argumenteras även för det inflytande sociala 
relationer har på ett företags handlingar och betydelsen av 
användarutbildning. Genom att studera tillverkningsföretaget Industri-Textil 
Job ABs handlingar och användning av affärssystemet Garp, bidrar denna 
studie till att skapa förståelse för varför vissa funktioner inte används i ett 
affärssystem samt hur systemet kan användas mer effektivt. Med stöd från 
den teoretiska studien resulterade den empiriska studien i ett antal förslag till 
effektiviseringsåtgärder. Till viss del går förslagen att generalisera, vilket 
möjliggör en applicering på flera olika typer av företag, en del förslag är 
dock specifika för tillverkningsföretag. Vi kom fram till att ett effektivt 
affärssystem kräver kunskap hos de anställda, anpassningsbara funktioner 
som tillmötesgår användarens behov samt att informationen finns tillgänglig 
för berörda parter. Samtidigt är det viktigt med en fullständig kartläggning 
av verksamheten för att se hur handlingar kan påverka varandra.  
 
Nyckelord: Affärssystem, handlingsbarhet, informationsbeteende, 
sociokulturellt perspektiv, användarutbildning, Garp, tillverkningsföretag 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det fenomen vi valt att studera. 
Utifrån denna tar en problemformulering form. För att visa vart vi vill 
komma med denna studie presenteras sedan syftet, den målgrupp vi vänder 
oss till och de avgränsningar vi valt att göra. Sedan beskrivs författarnas 
bakgrund till studien. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2007) används datorer i samtliga svenska 
företag med fler än femtio anställda. I mindre företag ligger den siffran på 
runt 95 procent. Statistiken visar även att två tredjedelar av medarbetarna i 
företag med fler än tio anställda regelbundet använder datorer som 
arbetsredskap. Ingen liknande statistik finns när det gäller användningen av 
affärssystem, men vår uppfattning är att det är mycket vanligt. Duplaga och 
Astani (2003) menar att IT är något företag idag måste använda för att vara 
konkurrenskraftiga. IT används för att stödja förbättringar av företagets 
affärsprocesser. För att sköta information och organisationer menar 
författarna att affärssystem är det senaste datorbaserade verktyget som 
utvecklats. Vad är då ett affärssystem och vilken nytta kan företag ha av ett 
sådant? 
 
Enligt Magnusson och Olsson (2005) var de MRP-system som utvecklades 
för bilindustrin i början av 1970-talet de första standardiserade 
verksamhetsövergripande systemstöden. Syftet med dem var att underlätta 
materialplaneringen, något som blev mycket lyckat. Systemet gav även en 
informationsöverblick som inte tidigare varit möjlig. På 1980-talet kom ett 
system med mer verksamhetsövergripande fokus, eftersom hela 
materialplaneringen nu inkluderades. MRP betydde nu Material Resource 
Planning, istället för det tidigare Material Requirements Planning. Under 
1990-talet ökade användningen av verksamhetsövergripande systemstöd, och 
det var då ERP-system, Enterprise Resource Planning, kom. Tidigare system 
behövde integreras på ett bättre sätt och moduler som möjliggjorde 
anpassningar av systemet skapades. ERP-system är det som på svenska 
kallas affärssystem. Magnusson och Olsson (2005) nämner både för och 
nackdelar med användandet av affärssystem. Till fördelarna hör kortare 
ledtider, effektivare processer, bättre kontroll, sänkta driftskostnader och 
ökad datakvalitet. Höga risker, strömlinjeformning som kan innebära 
konkurrensnackdelar, leverantörsberoende samt inlåsningseffekter eftersom 
det är en stor investering hör till nackdelarna. Även Duplaga och Astani 
(2003) menar att det finns många potentiella vinster med att använda 
affärssystem. De nämner fördelar såsom snabba svarstider, minskade 
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lagernivåer, bättre styrda resurser samt förbättrad kommunikation med 
kunder och leverantörer. 
 
Ett affärssystem används för att underlätta användarens handlingar. Enligt 
Nationalencyklopedin (2007) är en handling en ”yttring av målinriktad 
verksamhet”. Vi menar att en handling i en verksamhet är den 
arbetsuppgift en anställd utför. Ett affärssystem är en stor investering och 
företag som har ett sådant system använder dem självklart för att genomföra 
handlingar. Vi frågar oss dock i vilken utsträckning denna användning sker? 
Enligt Hedman (se Wallström, 2004) utnyttjas bara en tiondel av 
affärssystemen av alla användare och de använder bara en bråkdel av alla de 
funktioner som finns tillgodo. För att affärssystemet ska anses vara till nytta 
måste företaget komma upp till en nyttjandegrad på 40 procent, detta gäller 
både funktioner och antalet användare. Därför blir det en dyr affär att 
använda affärssystem, företag måste bli bättre på att nyttja dem. Hedman får 
medhåll från analysföretaget Butler Group (se Affärssystem, 2006) som 
menar att företag betalar alldeles för mycket för sina affärssystem då det i 
deras undersökning visat sig att inte ett enda företag utnyttjar sitt 
affärssystem till mer än hälften.  
 
Det är dessa fakta som vi vill bidra till att förändra genom att i denna studie 
undersöka orsakerna till att vissa handlingar inte utförs med hjälp av 
affärssystemet och att vissa funktioner inte används. En orsak till att inte 
funktionerna används tror Hedman (se Wallström, 2004) är att användarna 
inte vet vad som finns i affärssystemet och hur det ska användas. Han anser 
att detta beror på för lite utbildning. Även analysföretaget Waagstein 
Research (se Danielsson, 2004) menar att utbildningsnivån är för låg. Deras 
undersökning visar att användarnas brist på kunskap om affärssystemet är 
det största hindret för en effektiv användning av affärssystemet. 
Kostnadsbesparingar och det faktum att affärssystemet i sig kostar mycket 
pengar gör att utbildning för användare oftast prioriteras för lågt.  
 
Vi tror att affärssystem och dess viktiga roll när det gäller att utföra 
handlingar är något som är mycket viktigt för de flesta företag, men har 
tyvärr fått uppfattningen att det ofta inte används på rätt sätt eller tillräckligt 
mycket. Vi håller visserligen med de författare som anser att utbildning är en 
viktig faktor som påverkar användningen, men är orsaken verkligen bara 
bristande utbildning av användarna? Vi tror att det finns många fler faktorer 
än endast utbildning som påverkar hur handlingar utförs och hur 
affärssystemet används. Har det med affärssystemet i sig att göra, att det inte 
passar det företag som ska använda det, eller är orsaken okunskap eller ovilja 
bland användarna? Kan det möjligtvis vara så att människans beteende eller 
sociala faktorer som påverkar hur handlingar utförs? Anledningarna kan vara 
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många och vi tycker därför att det är viktigt att undersöka vilka faktorer som 
påverkar användningen av ett redan implementerat affärssystem. Kanske 
finns det enkla orsaker till att affärssystem inte är att föredra i alla lägen. 
Kanske är inte affärssystem så bra som vi och många med oss tror. Kanske 
spelar mänskliga faktorer en avgörande roll för hur handlingar utförs. 

1.2 Problemformulering 
Vår problemformulering grundas på att användandet av affärssystem idag är 
mycket vanligt bland svenska företag, men att många företag inte utnyttjar 
systemens alla funktioner. Vi vill därför undersöka vilka orsakerna till att 
användarna utför handlingar utanför systemet, som lika gärna skulle kunna 
utföras med hjälp av systemet, är. Vår forskningsfråga att besvara är därför:  
 

”På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta användarens olika 
handlingar?” 

 
För att finna svar på detta fenomen ska vi besvara följande delfrågor: 
 

 Hur utförs handlingar idag? 
 Vilka är orsakerna till att handlingar utförs som de gör idag? 
 Hur kan handlingar utföras mer effektivt? 

1.3 Syfte 
Vi ser ett stort kunskapsbehov bland svenska företag när det gäller hur de 
kan utnyttja sitt affärssystem mer effektivt. Syftet med denna studie är därför 
att undersöka vilka orsakerna är att funktioner inte utnyttjas, utan att 
handlingar istället utförs utanför affärssystemet. Vi vill på så sätt skapa en 
förståelse för användningen av affärssystem i företag och hur denna kan 
effektiviseras. 

1.4 Målgrupp 
Vår studie vänder sig till svenska tillverkande företag som önskar förbättra 
användning av sina affärssystem. Kunskapen vi genererat i denna studie ska 
så ett frö hos företagen som gör att de börjar fundera på hur de själva 
använder sitt affärssystem. Meningen är att göra företag uppmärksamma på 
att det kanske förekommer handlingar hos de anställda som kan göras i 
affärssystemet men som helt enkelt utförs utanför systemet. Förhoppningsvis 
ser även företagen på ämnet som något viktigt och vi hoppas att de resultat 
vi kommit fram till under vår studie kommer att finnas i åtanke vid 
kommande satsningar på affärssystem.   
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Vi vänder oss även till teoretiker som kan tänkas vilja forska vidare utifrån 
den kunskap vi kommit fram till. Mest aktuellt är att studenter kan använda 
sig av vår kunskap när de gör sina uppsatser och på så sätt ta vid och forska 
vidare så ytterliggare ny kunskap bildas. Men även författare och forskare 
som kan hitta nya intressanta spår med hjälp av vårt bidrag.  

1.5 Avgränsningar 
Vår uppsats är en studie baserad på hur ett företag utnyttjar sitt affärssystem 
på ett effektivt sätt. Den empiriska studien avgränsas därmed till 
affärssystem, som är en typ av IT-system. Vi har avgränsat oss till 
tillverkningsföretaget Industri-Textil Job ABs användning av affärssystemet 
Garp. Vi har därför lämnat deras lönesystem, Kontek, och deras 
tidrapporteringssystem, KontekWin, utanför vår studie. Övriga 
avgränsningar vi gjort inom verksamheten är hanteringen av avbokningar, 
returer, reklamationer samt övriga uppgifter som inte är vanligt 
förekommande. För att göra vår studie lättare att hantera har vi valt att även 
avgränsa oss mot företagets dotter- och systerbolag. När vi fortsättningsvis 
skriver Industri-Textil menar vi Industri-Textil Job AB.  
 
När det gäller teori har vi har avgränsat oss till västerländsk litteratur 
eftersom det inte är relevant för vår studie att undersöka hur företag i andra 
världsdelar använder sig av affärssystem. 

1.6 Författarnas bakgrund 
Vi som är författare till denna uppsats heter Louise Gustavsson och Charlotte 
Landestig. Uppsatsen skrevs under vårt fjärde år på Dataekonomprogrammet 
vid Högskolan i Borås. Vi valde att inrikta vår utbildning mot Informatik, 
men eftersom även Företagsekonomi var en stor del av vår utbildning tyckte 
vi båda att affärssystem och användningen av sådana i företag var ett 
spännande område att fördjupa oss i. 
 
Vi har förstått att de flesta företag i Sverige idag använder sig av 
affärssystem. Dock är det många som inte använder affärssystemet som det 
är avsett att användas, vilket är synd eftersom ett införande innebär en stor 
investering. Ofta finns möjligheter som inte utnyttjas. Vi tror att 
affärssystemen blir allt viktigare för företag och vi ser därför detta 
resursslöseri som ett stort problem. Genom denna studie vill vi hjälpa företag 
att förstå varför affärssystem inte utnyttjas fullt ut.   
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de kunskapsstrategier och den 
vetenskapliga ansats vi valt för att utveckla avsedda kunskapsbidrag. Även 
vår syn på vilken roll teorin och empirin spelar i vår studie beskrivs. 
Slutligen beskrivs den metod som använts för insamling, analys och 
presentation av information samt utvärderingsmetoden.  

2.1 Kunskapskaraktär 
Goldkuhl (1998) menar att kunskapsbehovens karaktärer bör anges för att 
strategin för utvecklingsarbetet ska kunna fastställas samt för att veta vilket 
värde den nya kunskapen har. I vår problemformulering kom vi fram till 
följande kunskapsbehov: 
 

”På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta användarens olika 
handlingar?” 

 
Kunskapsbehovet är av karaktären förståelsekunskap. Enligt Goldkuhl 
(1998) syftar denna typ av kunskap till att tala om vad någonting är. Ett antal 
egenskaper anges, genom att nytolka ett fenomen och de egenskaper som 
förknippas med det. Genom att minimera de egna förutfattade meningarna 
kring fenomenet och på så sätt utgå från ett tomt fenomen kan fenomenet 
sedan tilldelas innebörder. Goldkuhl (1998) menar då att intressanta 
egenskaper identifieras som gör fenomenet mer begripligt. Anledningen till 
att vi valt förståelsekunskap är att vi inte vill tvinga användarna eller 
utvecklarna att göra på ett speciellt sätt. Vi vill istället skapa förståelse för 
hur användningen kan effektiviseras. Vi beskriver, utan förutfattade 
meningar, det aktuella företaget. Detta för att kunna föreslå åtgärder som 
skulle effektivisera verksamheten som inte är nyanserade av företagets 
tidigare erfarenheter.  

2.2 Vetenskaplig ansats 
Ovan definierade kunskapskaraktärer ligger till grund för hur vi närmar oss 
denna studies vetenskapliga ansats. Patel och Davidsson (2003) beskriver 
olika naturfilosofier. Vi anser att verkligheten existerar oberoende av våra 
uppfattningar, dock är det vår uppfattning av verkligheten som studeras. Vi 
anser att de förkunskaper vi besitter krävs för att vi överhuvudtaget ska 
kunna ta till oss verkligheten. Förförståelsen kan dock ha begränsat den bild 
vi gett av verkligheten i vår studie. Våra egna uppfattningar har inte färgat 
studien förrän i diskussionsavsnittet.  
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Patel och Davidsson (2003) menar att människan genom sina sinnen och 
erfarenheter erhållit kunskap. De menar vidare att tidigare erfarenheter kan 
påverka människans fokusområde. Denna studies frågeställningar och val av 
teori har påverkats av våra egna erfarenheter så till vida att det styrt vad vi 
tagit till oss. I och med detta påverkas även den kunskap vi genererat.  
 
Hermeneutik innebär enligt Patel och Davidsson (2003) tolkningslära där 
forskaren studerar, tolkar och försöker förstå. De menar exempelvis att det är 
möjligt att förstå andra människor genom att tolka deras handlingar. Vidare 
menar författarna att en hermeneutiker strävar efter en så fullständig 
förståelse som möjligt och försöker därför se objektet ur olika perspektiv och 
på olika nivåer. Vi har valt en hermeneutisk ansats eftersom vi anser att 
tolkningen av vår uppfattning av verkligheten, i form av teori och empiri, 
utgör grunden för vårt kunskapsbildande. Förståelse har skapats för 
verksamheten som helhet samt att vi har fördjupat oss i de olika 
avdelningarnas syn på fenomenet. Vi har växlat mellan att tolka de specifika 
intervjuerna och att sammanställa dem så att de överensstämmer med vår 
helhetsbild av verksamheten. Möjligheten har funnits att gå tillbaka till 
respondenterna för att få bekräftat att vår tolkning varit korrekt, om något 
inte stämt har vi återigen gått ner på en mer detaljerad nivå.  
 
Studien är genomförd ur de anställdas perspektiv. Alla anställda har en egen 
syn på hur deras situation ser ut och det har varit vår uppgift att försöka tolka 
hur de ser på sin egen situation. Detta har varit nödvändigt för att förstå 
anledningen till att vissa funktioner i ett affärssystem inte använts. Även ett 
företagsperspektiv antas eftersom de effektiviseringar vi föreslår syftar till 
företagets bästa. Vi ser på företaget som en helhet, men även individernas 
behov. Att se fenomenet ur olika perspektiv anser vi har varit en 
nödvändighet, samtidigt som det ger en mer fullständig förståelse. 

2.3 Teorins och empirins roll i undersökningen 
Enligt Patel och Davidsson (2003) finns det olika sätt att relatera teori och 
empiri. Deduktion innebär att forskaren utgår från teorin för att testa om den 
stämmer överens med verkligheten. Med induktion skapas istället en teori 
utifrån den verkliga världen. En kombination av deduktion och induktion, så 
kallad abduktion, är mest lämpad för vår undersökning. Vår kartläggning av 
verksamheten har skett enligt induktion. Beskrivningen har sedan legat till 
grund för innehållet i vår teoretiska studie. Dessa båda teorier har vi sedan 
utgått från när vi utformat vår empiriska undersökning. Information från den 
empiriska undersökningen, liksom den teoretiska studien, har påverkat 
resultatet.  
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Teorin utgör vår referensram för studien, den är dock anpassad utifrån den 
inledande empiriska undersökningen då vi gjorde en kartläggning av 
verksamheten. Teorin har bidragit med kunskaper inom området som 
inhämtats för att kunna genomföra de empiriska undersökningarna. Dessa 
kunskaper var även viktiga vid genomförandet av analysen. Vi använder 
alltså teorin som underlag både för empirin och för analysen, se figur 2.1.  
 
Eftersom vi valt att tillämpa både deduktion och induktion har empirin haft 
olika syften i vår studie. Patel och Davidsson (2003) menar att empirins roll i 
en deduktiv ansats är att se om verkligheten överensstämmer med teorin. Vi 
ville se om de teorier som beskrivs i teorin stämmer överens med situationen 
i det undersökta företaget. Med hjälp av den induktiva ansatsen ville vi skapa 
ny teori. Vi ville undersöka hur en verksamhet arbetar och om de anställda 
föreslår förändringar som inte beskrivs i teorin.  
 
 
 

 
Figur 2.1 - Forskningsstrategigraf (Egen bild) 
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2.4 Metodval 
Hartman (1998) beskriver att det finns två typer av metoder för 
undersökningar, kvalitativa och kvantitativa. Kvalitativa metoder syftar till 
att försöka förstå hur människor upplever sig själva och sin omgivning. Det 
som undersöks kan inte göras mätbart. Enligt Starrin och Svensson (1994) 
handlar kvalitativ metod om hur något skall karaktäriseras.  
 
Vår studie är av kvalitativ karaktär. Vi ville beskriva och skapa förståelse för 
varför funktioner i affärssystem inte utnyttjas. Vi satte oss först in i den 
verksamhet studien baseras på genom en empirisk undersökning, för att 
sedan fördjupa oss i aktuella teorier. För att skapa en så fullständig förståelse 
som möjligt för affärssystemanvändningen genomförde vi ytterligare en 
empirisk undersökning. Vi sammanställde den teori som finns och sedan 
lade vi till den nya kunskap vi skapat för att på ett tydligt sätt beskriva vad 
som påverkar användningen av affärssystemet. Data av kvantitativ typ har vi 
redovisat i studien eftersom vi anser att dessa kvantifierbara empiriska 
resultat bidrar till förståelsen för området. Vår avsikt var dock inte att 
genomföra en kvantitativ studie, eftersom vi inte ville bevisa hur vanligt 
förekommande olika åsikter var. Vi ville bara se vilka som var aktuella att 
undersöka vidare. 

2.5 Insamlingsmetod 
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur vi gått till väga när vi samlat in data 
till vår studie. Insamlingen har skett genom litteraturstudier, intervjuer samt 
enkäter.  
 
Litteraturstudier 
Vårt teoretiska fundament utgörs av en litteraturstudie. Val av teori har till 
viss del bestämts utifrån den kartläggning av verksamheten vi gjort samtidigt 
som teori grundats på vår huvudfråga. Väsentlig information till vår studie 
har vi mestadels funnit i vetenskapliga artiklar, då vissa områden är relativt 
nya. Vissa grundprinciper har vi dock funnit i böcker.  
 
Intervjuer 
Kartläggningen av företaget har grundat sig i information som framkommit 
genom intervjuer med anställda på företaget. Intervjuerna har ägt rum på 
företaget och de har gett oss kunskap om företaget samtidigt som det bidragit 
med idéer till aktuella ämnen i vårt teoretiska fundament. För att säkerställa 
att vi uppfattat företagets handlingar på ett korrekt sätt har vi kontrollerat 
med de anställda att kartläggningen stämt överens med deras agerande. 
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Enligt Bryman (2002) finns det två typer av kvalitativa intervjuer, 
ostrukturerade och semi-strukturerade. Vi har använt oss av semi-
strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi identifierat olika teman som vi 
vill beröra i vår intervju. Författaren kallar detta för intervjuguide, denna 
behöver inte följas slaviskt utan nya frågor kan uppkomma utifrån 
respondenternas svar. Vi ställde öppna frågor så att vi fick detaljerade svar.  
 
Enkäter 
Valet av kvalitativa enkäter grundade sig i att vi ville få alla anställdas 
åsikter. Enkäter gjorde det möjligt att genomföra undersökningen under den 
tidsmässigt begränsade period som fanns, både från vår sida och från 
företagets sida. Arbetet med att analysera materialet har även underlättats då 
enkäter använts eftersom det empiriska bidraget blivit mer hanterbart. 
 
Bryman (2002) menar att enkäter fylls i på egen hand av respondenterna, 
vilket kan medföra vissa problem. Först och främst måste frågorna vara så 
pass tydliga att de inte går att missuppfatta, samtidigt som frågorna måste 
vara relevanta för respondenten att svara på. Författaren betonar att antalet 
frågor inte får vara för många samtidigt som antalet öppna frågor ska ligga 
på en låg nivå då respondenterna drar sig för att skriva många kommentarer. 
Att skriva kommentarer och motivera sina svar kommer vi dock att 
uppmuntra respondenterna till och försöka få dem att inse vikten av. Vidare 
ser författaren en risk i användandet av enkäter då bortfallet kan vara stort. 
Vi ser dock inte detta som en risk eftersom vi befunnit oss på företaget och 
samlat in enkäterna, se avsnitt 12.6 för hur hantering av detta skett.  

2.6 Analysmetod 
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur vi använt och analyserat den data som 
samlats in. Eftersom vi använt oss av litteraturstudier, intervjuer, enkäter 
samt en komparativ analys har analysen skett vid olika stadier i studien samt 
haft olika syften. Slutligen har analysen mynnat ut i en förståelsekunskap 
kring vår huvudfråga. 
 
Litteraturstudier 
Enligt Holme och Solvang (1997) innehåller en litteraturstudie en 
källgranskning. Denna består av fyra faser: observation, ursprung, tolkning 
samt användbarhet. I vår studie har vi använt oss av framstående forskare 
inom de teoretiska områdena. Att kartlägga vilka som är framstående, är 
enligt författarna observationsfasen. Vidare diskuterar de kring ursprung, 
som handlar om att bestämma vad som är upphovet till källan och vilket 
samband det finns mellan den och verkligheten. Vårt teoretiska fundament 
består till större delen av vetenskapliga artiklar, där författarna antingen 
bekräftar eller falsifierar redan tryckta källor. Enligt författarnas kriterier har 
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vi dock kritiskt granskat om källan känns äkta exempelvis genom att se till 
upphovsman, tid och plats samt förhållande till andra källor. Den tredje 
fasen, tolkning, innebär enligt författarna att analysera vad som står i källan. 
Vad upphovsmannen avsikt är och om han har fått sagt det han avsett att 
säga. När vi analyserat detta har vi inte glömt att beakta det tidssammanhang 
som rådde när källan skrevs. För att få en så komplett bild av situationen 
som möjligt har vi även tagit del andra författares tankar kring de teoretiska 
områdena. Den kritik som riktats mot auktoriteter inom vår studies områden 
har då visat sig vara diskuterbar och inte helt huggen i sten. Sist men inte 
minst har vi bestämt källans användbarhet, det vill säga hur användbar 
källan varit för våra syften (Holme & Solvang, 1997).  
 
Intervjuer och enkäter 
Holme och Solvang (1997) menar att intervjuer oftast är en tidskrävande och 
omständlig process. Detta då informationen levereras på ett ostrukturerat 
sätt, informationen flödar fritt. Våra kvalitativa enkäter är däremot 
strukturerade på ett bra sätt som gör analysen av informationen enklare, 
samtidigt som viss information går att framställa kvantitativt. I vår studie har 
intervjuerna legat till grund för kartläggningen av verksamheten, därför har 
denna kartläggning varit en tidskrävande process. Intervjuerna vi genomfört 
är av kvalitativ karaktär, vilket krävt att struktureringen av informationen 
skett först efter det att intervjuerna avslutats. Det är en av anledningarna till 
varför Holme och Solvang (1997) anser att analysen av kvalitativa intervjuer 
kan vara besvärliga.  
 
Komparativ analys 
Bryman (2002) menar att en bättre förståelse för en viss social företeelse 
skapas om den jämförs utifrån olika situationer. I studien har detta gjorts 
genom att jämföra vårt teoretiska fundament med den empiriska studie som 
genomförts. Detta ger en djupare förståelse samtidigt som empirin förankras 
i det teoretiska fundament som finns. Empirin används för att verifiera 
resultatet från teorin.   

2.7 Presentationsmetod 
Presentationsmetoden har en betydande roll i hur studien kommer uppfattas 
och för vilka den är riktad till. Vår studie syftar till att skapa 
förståelsekunskap om varför vissa av affärssystemets funktioner inte 
utnyttjas. De teoretiska och empiriska studier som genomförts sammanställs 
textuellt i analyskapitlet. Detta ligger sedan till grund för resultatet och vårt 
kunskapsbidrag som även detta presenteras textuellt. 
 
Studien kommer även att presenteras och diskuteras muntligt hos Industri-
Textil, då intresserade får möjlighet att se och höra vad vi kommit fram till. 
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Bland annat kommer representanter från det företag som säljer det studerade 
affärssystemet att närvara. 

2.8 Utvärderingsmetod 
Holme och Solvang (1997) beskriver två huvudkrav på informationen, 
nämligen att den ska vara pålitlig och giltig. Pålitligheten i vår studie uppnås 
genom att respondenterna själva har kontrollerat pålitligheten i den 
information som samlats in. Vi har under intervjuernas gång kontrollerat att 
vi förstått svaren och att de svar vi fått är respondenternas egna ord säkrar 
automatiskt informationen. Vi har gjort vårt bästa för att skapa en riktig bild 
av fenomenet för att öka giltigheten, detta har varit svårare än 
pålitlighetskriteriet för oss själva att upptäcka. Holme och Solvang (1997) 
menar dock att giltighet inte är något stort problem tack vare närheten till det 
som studeras. De menar att ett problem kan vara att forskarna kan uppleva 
situationen felaktigt, eller påverkas av närheten. Pålitlighet och giltighet är 
inte lätt att uppfylla, vilket har krävt att vi som forskare varit medvetna om 
problemen och tänkt på det när vi genomfört intervjuer samt analyserat 
informationen vi haft. Bryman (2002) talar om nio kriterier för kvalitativa 
studier som grupperas i trovärdighet och äkthet. 
 
Trovärdighet 
För att nå kriteriet om trovärdighet måste enligt Bryman (2002) fyra kriterier 
uppnås. I vår studie har problem med tillförlitligheten uppkommit när vi 
försökt beskriva den studerade verksamheten. Kan vi dra slutsatser om hur 
ett affärssystem kan användas på ett bättre sätt genom att intervjua anställda 
om sitt arbetssätt? För att uppnå överförbarhet har vi försökt att i empirin ge 
detaljerade beskrivningar av fallföretaget och i resultatet beskriva fenomenet 
mer generellt. Vår förhoppning är att vår studie kan generaliseras så att 
företag inom så många branscher som möjligt ska kunna använda sig av den. 
Förhoppningsvis uppnår vi pålitlighet eftersom vi förankrat vårt resultat 
såväl i litteraturen som i empirin. Intervjuer och enkäter har analyserats noga 
för att undvika att respondenternas eventuella okunskap inte är något vi tagit 
för givet. Att våra egna ord, men inte åsikter, genomsyrar texten vi skriver 
hjälper oss att styrka och konfirmera. Vi visar att det är vi som skrivit den 
och använder vårt språk, men vi anger tydligt de källor vi har. Vår bakgrund 
beskrivs i inledningen och våra åsikter och värderingar syns i 
diskussionsavsnittet. 
 
Äkthet 
För att uppnå äkthet finns enligt Bryman (2002) fem kriterier. I våra 
intervjuer och enkäter har vi tagit tillvara på alla åsikter som kommit fram 
och om de varit relevanta för studien tas de upp i vår text, även om vi håller 
med eller inte. Detta leder till att vår studie uppnår rättvis bild. Ontologisk 
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autenticitet uppnås genom att de anställda, när vi frågar varför de utför sitt 
arbete på ett visst sätt, förhoppningsvis reflekterar över det och på så sätt får 
större förståelse för sitt arbetssätt. Att vi kommer att presentera studiens 
resultat för företaget är ytterligare ett sätt att uppnå ontologisk autencitet. 
Eftersom vi undersökt vad samtliga användare av affärssystemet har för 
tankar fick vi in olika åsikter om fenomenet. Detta kan göra att användarna 
lättare förstår varandras situationer när de tar del av studien, vilket leder till 
pedagogisk autenticitet. Förhoppningsvis kommer vår studie att motivera de 
anställda att testa nya arbetssätt och funktioner i affärssystemet. Vi visar på 
vilka alternativa arbetssätt och funktioner i affärssystemet de kan använda 
vilket förhoppningsvis leder till katalytisk autenticitet. Taktisk autenticitet, 
vilket enligt Bryman (2002) innebär att se till att företagen verkligen 
genomför det vi kommit fram till att de ska göra, strävar vi inte efter att 
uppfylla. 
 
Vi har under arbetets gång försökt tänka på och ta hänsyn till alla dessa 
kriterier för att vår studie ska kunna bedömas med bra resultat.  
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3 Teoretisk grund 
I detta kapitel beskrivs sambanden i det teoretiska fundament som använts 
för studien.  
 
Forskning inom användning av affärssystem fokuserar ofta på aspekter 
gällande själva systemet, såsom användbarhet och handlingsbarhet. Vi har i 
denna studie utöver detta undersökt vilka aspekter som påverkar 
användningen utifrån flera olika teorier, se figur 3.1. Såvitt vi vet har denna 
kombination inte tidigare varit utgångspunkt för någon forskning. Teorin 
kring handlingsbarhet ligger till grund för vår första delfråga. Delfråga två 
och tre besvaras av samtliga fyra teoretiska områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 - Teori (Egen bild) 

 
Handlingsbarhet handlar om ett informationssystems förmåga att hjälpa sina 
användare i en verksamhet. Genom att inkludera information och 
informationsbeteende i vårt teoretiska fundament belyser vi vikten av hur 
människan hanterar information och hur det påverkar ett affärssystems 
handlingsbarhet. Samband finns då affärssystemet ska stödja verksamhetens 
handlingar, vilka ibland inkluderar informationssökning. Samtidigt ses 
användarutbildning som en viktig del i den inlärningsprocess som avgör hur 
handlingsbart ett affärssystem är. Användarens kunskaper påverkar även 
informationssökningen. Socialpsykologi och det sociokulturella perspektivet 
handlar om hur människor påverkas av varandra när de arbetar. Området 
länkas samman med informationsbeteende på så sätt att människan påverkas 
av andra människor, både i sättet de är på, hur de söker information och hur 
de arbetar i ett affärssystem. Det finns ett samband mellan handlingar och 
det som benämns aktivitetssystem i kapitlet om socialpsykologi och det 
sociokulturella perspektivet. Båda områdena beskriver handlingar som något 
människor utför i verksamheter. 
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4 Handlingar och handlingsbarhet 
I detta kapitel beskrivs först på en generell nivå begreppet handlingsbarhet. 
VITS-gruppen, med Göran Goldkuhl i spetsen, är de som bedriver forskning 
inom området och även myntat begreppet handlingsbarhet. Centralt inom 
området är handlingar och hur de utförs, varför detta beskrivs mer 
ingående. Slutligen beskrivs principer för handlingsbarhet. 

4.1 Begreppet handlingsbarhet 
Enligt Ågerfalk (1999) var Levén en av de första att använda termen 
handlingsbarhet i samband med systemutveckling. Han menar vidare att 
Levéns definition från 1995 avviker en del från den nu gällande. Ett IT-
systems handlingsbarhet definieras enligt följande: 
 
”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och 
att därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra 

handlingar både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess 
information.” (Cronholm & Goldkuhl, 2006, s 3) 

 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att IT-system används i verksamheter 
för att vara till nytta för de människor som använder dem. IT-systemet ska 
stödja användarnas handlingar och dess handlingsbarhet är därför beroende 
av verksamhetskontexten, det vill säga användarnas förkunskaper och 
färdigheter när det gäller IT-systemet och arbetsuppgiften. När en 
organisation gör affärer utförs handlingar och enligt Cronholm och Goldkuhl 
(2006) ses därför IT-system som delar av en organisation, eftersom dess 
uppgift är att vara ett medium för att utföra handlingar. IT-system kan även 
utföra handlingar själva.  
 
Om ett IT-system är handlingsbart avgörs enligt Yetim (2004) i de flesta 
situationer på en intersubjektiv bedömning.  Hedström och Cronholm (2001) 
menar att en traditionell kravspecifikation, där informationssystemets 
funktioner beskrivs, inte är tillräckligt som 
underlag för bedömning. Bedömning bör 
istället ske genom att studera relationerna 
mellan användare, verktyg, arbetsuppgift 
och omgivning. Dessa komponenter är 
hämtade ur en modell av Schackel (1984, 
se Hedstöm & Cronholm, 2001) som 
Ågerfalk (2001) har anpassat till ett 
handlingsbarhetsperspektiv, se figur 4.1.  

Figur 4.1 - A3-modellen.  
Källa: Ågerfalk, 2001, se Cronholm & Goldkuhl, 2006, s 11. 
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Vidare anser (Cronholm & Goldkuhl, 2006) att situationell handlingskvalitet 
är något som skapas vid användningen IT-systemet och är beroende av dess 
handlingsbarhet, men även av användarens kompetens. Utbildning, 
erfarenhet och motivation påverkar användarens kompetens. Enligt 
Cronholm och Goldkuhl (2006) kan därför IT-systemets eventuella låga 
handlingsbarhet kompenseras med andra yttre hjälpmedel såsom manualer 
eller genom hög användarkompetens. 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) beskriver att IT-system, ur ett 
handlingsbarhetsperspektiv, har ett handlingsutrymme där 
handlingspotentialen är den repertoar av handlingar som systemet kan 
utföra, dess funktionalitet. Verksamhetsminnet innehåller information om 
tidigare utförda handlingar och förutsättningar för nya, det är en del av 
organisationens verksamhetsminne. Dokument är de formulär som gör att 
användaren kan interagera med IT-systemet och verksamhetsspråket är en 
vokabulär, de begrepp som används. 
 
Användbarhet innefattas i begreppet handlingsbarhet, som enligt Cronholm 
och Goldkuhl (2006) är betydligt vidare. Människa-datorinteraktion, som är 
fokus inom användbarhet, är viktigt även inom handlingsbarhet men 
viktigare är att andra syften och handlingar ses i relation till 
datoranvändningen. Ett användbarhetsperspektiv på IT-system fokuserar på 
kognitiva aspekter och hur människor interagerar med ett IT-system. I ett 
avbildningsperspektiv ses IT-systemet, främst dess databas, som en 
avbildning av verkligheten. Handlingsbarhetsperspektivet anser att IT-
systemen är en integrerad del i det dagliga arbetet och att ett av dess 
huvudsyften är att stödja kommunikation, som är en typ av handling. 
Handlingsbarhet innefattar både användbarhet och avbildning enligt figur 
4.2. 

 
Figur 4.2 - Handlingsbarhet kan ses innefatta användbarhet och avbildning 

Källa: Cronholm & Goldkuhl,, 2006, s 7. 
 
Yetim (2004) kritiserar att forskning inom handlingsbarhet endast fokuserat 
på affärsinteraktioner, inte ur ett bredare perspektiv. Han menar att globala 
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aspekter och människa-datorinteraktion saknas i forskningen. Likaså saknas 
de teorier kring skillnader i människors handlande och kommunikation som 
behandlas inom interkulturell kommunikation. Han argumenterar därför för 
en utökning av ämnesområdet handlingsbarhet till något han kallar universell 
handlingsbarhet. Kriteriet som finns inom handlingsbarhet begränsar dock 
området eftersom det hindrar användare att vara anonyma. Cronholm och 
Goldkuhl (2006) menar att IT-system inte är en intern angelägenhet inom en 
organisation utan att det även har externa användare. Kraven på IT-systemets 
handlingsbarhet måste vara ännu högre om det även har externa användare.  

4.2 Handlingar 
Handlingsbarhet bygger enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) på en 
teorigrund som kallas socioinstrumentell pragmatism. Denna är en syntes av 
flera olika handlingsteorier från olika discipliner, praktikteori och 
affärsaktsteori. Den gemensamma utgångspunkten för dessa olika teorier är 
handling. IT-användning är socioinstrumentellt handlande, människor 
kommunicerar i en verksamhet genom att använda instrument. Författarna 
menar att hjälpmedel behövs för att utföra vissa handlingar. Dessa 
instrument eller hjälpmedel kallas artefakter, vilka det finns olika typer av, 
exempelvis är ett IT-system en artefakt. En organisation utför handlingar 
genom sina medarbetare och sina artefakter. Viktigt när det gäller IT-system 
menar författarna är att ha i åtanke att IT-systemet är en agent när det utför 
handlingar, att IT-systemet handlar som företrädare för någon annan. 
 
Ågerfalk (2003) menar att det finns tre typer av handlingssituationer i 
samband med användning av IT-system: automatiska, interaktiva och 
konsekvensiella handlingar. Goldkuhl (2002) argumenterar dock för att 
utöka dessa till att omfatta följande fyra handlingssituationer: 

 Fomuleringshandling 
 Automatisk handling 
 Läshandling 
 Succedenshandling 

 
Cronholm och Goldkuhl (2006) beskriver de olika typerna av handlingar. De 
automatiska handlingarna är de enda som utförs av IT-systemet, de övriga 
tre utförs av människor men IT-systemet har även här ett finger med i spelet. 
En formuleringshandling är en kommunikativ handling, IT-systemet tar 
emot formulerade meddelanden. Exempel på en formuleringshandling är när 
en order registreras. Styrd av fördefinierade regler kan datorn utföra 
handlingar på egen hand, automatiska handlingar. Exempel på sådana 
handlingar är beräkning av ordersumma. Användaren kan tolka meddelanden 
från IT-systemet, exempelvis en plocklista. Då utförs en läshandling. Vid 
succedenshandlingar har inte IT-systemet en aktiv roll utan människan utför 
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något på basis av ett meddelande från IT-systemet, exempelvis plockar varor 
från lagret utifrån plocklistan som IT-systemet skapat. Formulerings- och 
läshandlingar sker i olika grad av interaktion mellan människa och IT-
system. 
 
Som ovan nämnts är kommunikation en typ av handling. Cronholm och 
Goldkuhl (2006) menar att språklig kommunikation mellan människor sker 
genom att människor uttrycker meddelanden till andra människor. Detta sker 
genom tal eller skrift. Talaktsteorin baseras på att människor gör saker 
genom att tala. Cronholm och Goldkuhl (2006) menar vidare att 
meddelanden kan ha relationer till varandra, här är initiativ och respons 
viktiga begrepp. Ett initiativ följs av en respons. Meddelanden har även en 
performativ funktion och ett propositionellt innehåll. Den performativa 
funktionen kan exempelvis vara en begäran, ett löfte eller en fråga. Det är 
vad talaren gör i relation till lyssnaren. Det propositionella innehållet är det 
som omtalas i meddelandet. Författarna menar att ovanstående är viktigt att 
ta hänsyn till vid design av IT-system, många metoder specificerar endast 
det propositionella innehållet. 

4.3 Utförande av handlingar 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att det är IT-systemets 
användargränssnitt som användare interagerar med när en handling ska 
utföras. Skärmdokument kallar de det som användaren kan göra något med 
eller genom. För att användaren ska kunna utnyttja alla olika 
skärmdokument krävs navigeringsmöjligheter. Vidare menar Cronholm och 
Goldkuhl (2006) att en handling kan delas in i olika faser och kan ses som en 
cykel där den sista fasen kan övergå till fas ett i påföljande handling. 
 
Enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) ses ElementarInterAktionsLoopen 
som en viktig modell inom ämnet handlingsbarhet. Syftet med modellen är 
att förtydliga den interaktion som pågår mellan IT-systemet och användaren. 
Författarna menar att en interaktion kräver fyra faser för att fungera: 
informering, utförande, IT-systemets reaktion samt tolkning. Se även figur 
4.3. I den första fasen tolkar användaren information från IT-systemet i form 
av en handlingsrepertoar och meddelanden samt bestämmer vad den ska 
göra. Nästa fas innebär att användaren utför den handling som den beslutat 
sig för och sedan är det i den tredje fasen som IT-systemet utför den önskade 
handlingen. Fas fyra innebär att användaren tolkar den handling IT-systemet 
utfört. Det är genom skärmdokumentet, som representeras av datorn i mitten 
på figur 4.3, som användaren kommunicerar med IT-systemet.  
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Figur 4.3 - ElementarInterAktionsLoopen, EIAL 

Källa: Cronholm & Goldkuhl, 2006, s 32. 
 
Vidare beskriver Cronholm och Goldkuhl (2006) tre olika typer av 
interaktioner: läsa, formulera och navigera. Tolkning av ett meddelande i en 
lässistuation, formulering av ett meddelande i en formuleringssistuation samt 
förflyttning till önskat skärmdokument i en navigeringssituation följer ovan 
nämnda fyra faser. Författarna menar dock att de olika faserna spelar olika 
stor roll i de olika interaktiva situationerna. Utförandefasen är viktigast vid 
formulering och navigering, medan eftervärderingen är viktigast vid läsning. 
De olika looparna följer på varandra men i verkliga situationer menar 
Cronholm och Goldkuhl (2006) att det ofta är så att de olika typerna av 
interaktioner blandas. 

4.4 Principer för handlingsbarhet 
I syfte att stödja utveckling och utvärdering av handlingsbara IT-system har 
Cronholm och Goldkuhl (2006) formulerat ett antal kriterier för 
handlingsbara IT-system. De har även tagit fram egenskaper för när ett IT-
system inte är handlingsbart. Nedan beskrivs principerna. 
 
Tydlig handlingsrepertoar 
IT-systemet ska visa vilka verksamhetshandlingar som kan utföras i den 
aktuella situationen. Detta kan uppnås genom att både beteckningen på 
handlingen och på objektet anges på exempelvis en knapp samt att det språk 
som används i verksamheten återfinns i IT-systemet. Uppfylls inte denna 
princip har användaren svårt att förstå vad som kan göras med systemet. 
 
Tillgodosedda kommunikationsbehov 
Användarnas behov av att kommunicera ska tillgodoses genom systemet. 
Uppgifter som användaren vill att andra ska bli informerade om ska kunna 
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anges i fördefinierade fält. Uppfylls inte denna princip kan användaren inte 
”säga” det som önskas genom systemet. 
 
Lättnavigerbart 
Att hitta den verksamhetshandling användaren vill utföra är något 
navigeringen ska stödja. Det finns olika typer av navigering, men 
gemensamt för dem är att spårbarhet av navigeringen ska visas så att 
användaren ska kunna orientera sig. Uppfylls inte denna princip har 
användaren svårt att ta sig till önskad plats i systemet. 
 
Handlingstransparent 
Efter utförandet av en verksamhetshandling gör IT-systemet en 
systemhandling. Användaren ska veta vad en verksamhetshandling innebär 
och dess konsekvenser. Uppfylls inte denna princip förstår inte användaren 
konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar. 
 
Tydlig feedback 
Användaren ska få ett begripligt svar på en utförd verksamhetshandling. Det 
kan vara i form av ett meddelande eller att det aktuella skärmdokumentets 
innehåll ändras. Även navigeringsfeedback ska ges, vilket sker naturligt då 
användaren flyttas till en annan plats i systemet. Uppfylls inte denna princip 
vet inte användaren om det som försökte att göras blev gjort. 
 
Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne 
Information om tidigare utförda handlingar, handlingar som bör utföras och 
andra förutsättningar för handlingar ska vara lätt att komma åt. Uppfylls inte 
denna princip får inte användaren hjälp med att få veta vad som gjorts 
tidigare. 
 
Aktörstydlighet 
Eftersom det ofta finns ett behov av mer information än den IT-systemet 
tillhandahåller bör det tydligt framgå vem som har sagt vad. Detta är extra 
viktigt i kommunikationsintensiva verksamheter. Uppfylls inte denna princip 
vet inte användaren vem som sagt vad. 
 
Känd och begriplig vokabulär 
IT-systemet ska använda samma språk som användarna så att innebörden av 
olika begrepp är tydlig. Förklaringar bör finnas i IT-systemet. Uppfylls inte 
denna princip förstår inte användaren använda begrepp. 
 
Intentionellt tydligt 
Det ska inte finnas någon tvekan hos användare om vilken den 
kommunikativa avsikten med olika meddelanden är. Ett meddelande kan 
vara ett skärmdokument som är en handlingsuppmaning. Uppfylls inte denna 
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princip förstår inte användaren kommunikativ avsikt med olika 
meddelanden. 
 
Stöd för efterföljande handlingar 
Skärmdokumenten ska enkelt kunna tolkas, handlingar ska vara 
lättillgängliga och passande och användaren ska lätt förstå om det finns 
relationer mellan olika handlingar. Detta för att handlingar både genom och 
utanför IT-systemet ska kunna utföras med rätt förutsättningar. Uppfylls inte 
denna princip får inte användaren önskat stöd för efterföljande handlande. 
 
Begrepps- och handlingskonsistens 
För att inte förvirra användarna ska uttryck vara konsistenta. Användaren ska 
ha en entydig och klar förståelse för handlingsuttrycken. Uppfylls inte denna 
princip blir användaren förvirrad på grund av att uttryck skiftar i betydelse 
och/eller att skiftande uttryck används. 
 
Handlingstillgänglighet 
När användaren är i behov av ett handlingsalternativ ska det vara 
lättillgängligt, det vill säga att de ska finnas där användaren är. Det ska inte 
vara omständligt att hitta det handlingsalternativ som behövs. Uppfylls inte 
denna princip saknar användaren lämpliga handlingsalternativ där de behövs. 
 
Handlingsöversiktligt 
Ofta finns en tänkt arbetsordning. Användaren ska veta var i en process den 
befinner sig och en överblick över de olika handlingsstegen i processen. 
Uppfylls inte denna princip vet inte användaren riktigt var den befinner sig i 
en handlingsprocess; tidigare och efterföljande handlingar framgår ej. 
 
Ändringsbart 
Användare ska, i de fall det är möjligt, kunna ändra sina handlingar. 
Användaren ska veta om, hur och när en utförd handling kan ändras. 
Uppfylls inte denna princip vet inte användaren om, hur och när en utförd 
handling kan ändras. 
 
Relevanta kommunikationskrav 
Användare ska inte behöva registrera information som inte är nödvändig för 
mottagaren eller som redan finns i systemet. Information som redan finns i 
systemet ska presenteras automatiskt. Uppfylls inte denna princip tvingas 
användaren att registrera/kommunicera onödig/irrelevant information. 
 
Goda kommunikationsförutsättningar 
IT-systemet ska bearbeta och lagra meddelanden så att användaren uppnår 
de effekter den vill. Uppfylls inte denna princip erhåller användaren inte 
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förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av relevant bearbetning 
och lagring av meddelanden. 
 
Adressatrelevant kommunikation 
IT-systemet ska ge meddelanden till andra användare så att önskade effekter 
uppstår. IT-systemet ska både kunna filtrera och kombinera information på 
olika sätt. Uppfylls inte denna princip erhåller användaren inte 
förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet inte 
producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare. 
 
Adressatanpassad kommunikation 
Förutom att kommunikationen är adressatrelevant ska den även spridas vid 
lämplig tidpunkt, via lämpligt media och i lämplig form. Uppfylls inte denna 
princip erhåller användaren inte förväntade/önskvärda effekter genom att IT-
systemet inte producerar/distribuerar meddelanden till andra användare på 
lämpligt sätt; exempelvis olämplig tid, olämplig plats/media, olämplig form. 
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5 Information och informationsbeteende 
I detta avsnitt beskrivs teorin kring informationsbeteende. Avsnittet inleds 
med en introduktion till informationsbegreppet.  Utgångspunkten i 
beskrivningen av informationsbeteende är Wilsons perspektiv, då han anses 
vara en stor auktoritet inom området. Wilsons modell presenteras 
tillsammans med Ellis modell från 1989 och Kuhlthaus modell från 1991. Vi 
tar även upp kritik som riktats mot Wilsons idag gällande modell.  

5.1 Information 
För att kunna förstå informationsbeteende krävs först en förståelse för 
begreppet information. Buckland (1991) anser att informationsbegreppet har 
många betydelser, där information kan ses som process, kunskap eller ting.  
Begreppen relaterar till varandra och kan vara svåra att hålla isär då de går in 
i varandra. Information handlar om att bli informerad, ändra sin kunskap och 
sättet individen blir informerad på. Andra författare har lite samma 
uppfattning som Buckland. Wurman (2001) menar att information bildas när 
människan arrangerar och presenterar data på olika sätt. Utan ett 
sammanhang kan information inte existera. Wilson (2006) anser att 
information är faktisk data som förklarats empiriskt genom att presenterats i 
dokument eller överförts muntligt. Enligt Wurman (2001) kan kvaliteten på 
information variera. Den måste vara användbar och relevant, ha en mening 
samt bidra till ökad/förändrad kunskap. Enligt Stair och Reynolds (2006) är 
information en av organisationens mest värdefulla och viktiga resurser. 
Många blandar dock ihop begreppen information och data. Data är råfakta 
medan information är en samling fakta som är organiserade så att ett 
mervärde skapas. Författarna menar att information skapas genom att 
definiera relationer mellan data i en process. Denna process kräver kunskap, 
som är en förståelse för hur information kan göras användbar för att stötta en 
speciell uppgift eller fatta ett beslut. Processen går ut på att välja ut, 
organisera och manipulera data. Stair och Reynolds (2006) menar att 
information är värdefull för företag och den sparar både tid och pengar, men 
om informationen inte stämmer eller inte är fullständig kan den leda till 
dåliga beslut och höga kostnader i onödan. 

5.2 Definition av informationsbeteende 
Enligt Wilson (1997) härstammar informationsbeteende från 
informationsvetenskapen. Denna vetenskap är verksam inom ett flertal 
områden då forskare från olika vetenskapsgrenar vill få en förståelse för hur 
människor söker och använder information samt vilka kanaler de använder 
sig av. Wilson (1999) menar att informationsbeteende är den generella nivån 
där informationssökningsbeteende ingår, då informationssökningsbeteendet 
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innefattar de metoder som används för informationssökning, se figur 5.1. 
Den minsta nämnaren, sökbeteende, innefattar den interaktion som äger rum 
mellan informationsanvändaren och IT-systemet. Författaren valde att 
introducera termen informationsbeteende i större skala och definitionen 
lyder: 
 
 ”By information behaviour is meant those activities a person may engage in 

when identifying his or her own needs for information, searching for such 
information in any way, and using or transferring that information.” 

(Wilson, 1999, s 249) 

 
Figur 5.1 - En modell över hur informationssökningsbeteende och sökbeteende inkluderas i 

informationsbeteende 
Källa: Wilson, 1999, s 263. 

5.3 En generell modell 
På grund av de olika vetenskapliga inriktningarna som finner 
informationsbeteende intressant tog Wilson (1997) år 1981 fram en generell 
modell. Syftet med modellen var att kunna integrera studier från olika 
vetenskapsinriktningar för att främja forskningen inom de olika grenarna. 
Arbetet med att utveckla modellen och integrera den med andra författares 
modeller, i syfte att skapa ett generellt ramverk, har skett kontinuerligt 
(Wilson, 1999). Den modell som används idag, se figur 5.2, har fått ett nytt 
utseende och är mer generell då den behandlar begreppet 
informationsbeteende, de äldre versionerna har tagit fasta på begreppet 
informationssökningsbeteende. 
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Figur 5.2 - Wilsons modell över informationsbeteende 

Källa: Wilson, 1999, s 257. 

5.3.1 Informationsbehov 
Ur figur 5.2 går det urskilja att det är en människas behov av information 
som är i fokus (Wilson, 1997). En människas behov är en subjektiv 
upplevelse som endast existerar inom den behövande och människan söker 
aktivt information för att få sina behov tillfredsställda. Burnkrant (1976, se 
Wilson, 1997) menar att ett behov är en strävan efter att uppnå ett mål. Ett 
behov har alltså ett bakomliggande motiv som exempelvis nyfikenhet, 
uppskattning eller att människan söker bekräftelse.  
 
Enligt Weigts et al (1993, se Wilson, 1997) finns det tre olika typer av 
informationsbehov: 

• Behovet av ny information 
• Behovet av att förklara redan existerande information 
• Behovet av att bekräfta redan existerande information 

5.3.2 Aktiveringsmekanismer 
Enligt Wilson (1997) finns det tre olika teorier som kan fungera som en 
aktiveringsmekanism för att individen ska ta steget till att söka efter 
information: teorin om stresshantering, risk- och belöningsteori samt social 
kunskapsteori. Teorin om stresshantering används för att kunna förklara 
varför vissa behov inte framkallar en informationssökning (Wilson, 1999). 
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Stress och hantering av denna hör hemma i den psykologiska världen och 
Folkman (1984, se Wilson, 1997) menar att stress är när en person inte klarar 
av att hantera det tryck omvärlden skapar som gör att personen i fråga 
riskerar sin hälsa.  Wilson (1997) poängterar att det inte alltid är så att 
personer uppfattar att de befinner sig i en stressande situation. Hantering av 
stress innebär förmågan att klara av de krav som en stressande situation 
kräver (Folkman & Lazarus, 1985, se Wilson, 1997). Genom forskning har 
Miller & Mangan (1983, se Wilson, 1997) kommit fram till att stressfaktorn 
har en betydande roll om personen innehar för lite respektive för mycket 
information. Niedzwiedzka (2003) menar att ju mer stress en individ känner 
desto större motivation har hon att söka information, dock finns en högsta 
nivå där motivationen till sökning istället övergår till en paralyserande 
känsla av att inte kunna fortsätta. 
  
Risk- och belöningsteorin kan enligt Wilson (1999) hjälpa till att förklara 
orsaken till varför vissa källor är mer populära än andra när information ska 
hämtas. Stigler (1961, se Wilson, 1997) är en av dem som har forskat på 
området och han menar att människan har en förmåga att inte anstränga sig 
lika mycket i en sökningsprocess där liknande alternativ finns att tillgå då 
detta ofta innebär en minimal förtjänst. Oftast förknippas risk- och 
belöningsteorin med kostnadsrelaterade frågor. Detta är inte alltid fallet 
inom informationsbeteende, då det här även kan få effekter psykologiskt, 
tidsmässigt eller fysiskt (Murray, 1991, se Wilson, 1997). Han menar även 
att något kan uppfattas som en risk på grund av att människan är osäker.  
 
Med den sociala kunskapsteorin, den personliga förmågan, kan människan 
enligt Wilson (1999) själv påverka resultatet genom att anta rätt beteende. 
Människan har, enligt Bandura (1977, se Wilson, 1997), en förmåga att 
kunna påverka sig själva beträffande hur pass villiga de är att hantera en viss 
situation. Samtidigt är det viljan och envisheten som avgör hur mycket 
energi de lägger ner på uppgiften. Wilson (1997) lägger fram en hypotes där 
människan är medveten om hur givande en källa kan vara för att ta fram 
användbar information, men på grund av bristande tro på sig själv i att 
lyckas genomföra sökningen eller på ett felaktigt sätt använda källan, 
misslyckas till att genomföra en sökning. En annan hypotes är att ett av 
informationssökningens motiv är att ta fram information som förbättrar den 
personliga förmågan att hantera olika sorters problem.  

5.3.3 Påverkningsvariabler 
Wilson (1997) menar att människans behov att söka information influeras av 
element som rör det personliga planet, den sociala rollen samt omvärlden. 
Elementen kan skapa barriärer i människans engagemang till 
informationssökning då hon kan besluta huruvida hon ska söka information 
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eller inte. Författaren menar att det finns människor som bortser från sitt 
behov att söka information för att helt fokusera på att ignorera stress. 
 
Festinger (1957, se Wilson, 1997) menar att människan på grund av en 
kognitiv splittring inombords kan skapa ett behov av att söka upp 
information för att lösa dilemmat eftersom det gör dem obehagliga till mods. 
Därför kan de söka information som bekräftar deras kunskap, värderingar, 
tro eller helt enkelt för att söka anledningar till att tro på något annat. 
Johnson & Macrae (1994, se Wilson, 1997) påstår att människans 
informationssökning påverkas av den stereotyp de tillhör och att människan 
gärna söker information som matchar denna. 
 
Vissa författare menar att en människas utbildningsnivå har betydelse vid 
informationssökning. Bettman & Park (1980, se Wilson, 1997) menar att 
personer innesittande på mycket kunskap inte finner samma behov till att 
söka information medan MacInnis & Jaworski (1991, se Wilson, 1997) 
menar att på grund av att människan besitter mer information har hon en 
fördel då hon lättare kan ta till sig information som ges. Radecki & Jaccard, 
(1995, se Wilson, 1997) påstår att människans kunskap kan förhindra 
informationssökning på så sätt att de inte söker information om något de 
själva anser sig ha kunskap inom. Därför menar de att den uppfattade 
kunskapen har större betydelse i informationssökningsbeteende än den 
faktiska kunskapen. 
 
Vi nämnde tidigare Stiglers åsikt gällande risk- och belöningsteori. Han 
menar att intresset för att söka information minskar om liknande alternativ 
finns att tillgå. Samtidigt menar Urbany et al (1989, se Wilson, 1997) att 
människan kan öka informationsbehovet av samma orsak, detta på grund av 
att hon vill minska den osäkerhet som finns när liknande resultat presenteras. 
Tiden för en sökning har betydelse, inte minst är det en kostnadsfråga som är 
av individuell karaktär då tiden är mer kostsam för en person med hög 
inkomst. Bristen på tid kan skapa stressrelaterade situationer, exempelvis 
kan en telefon som konstant ringer och avbryter vara en orsak till att 
personen medvetet väljer att inte söka information då detta tar längre tid. 
 
Andra variabler som kan påverka människans informationsbeteende är hur 
pass tillgänglig informationen är, källans pålitlighet samt genom vilken av 
kommunikationskanalerna informationen levereras (Wilson, 1997). Det har 
visat sig att informationssökningsbeteendet ökar om antalet 
informationskanaler ökar. Studier har visat att den vanligaste källan till 
information är människan. 
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5.3.4 Informationssökningsbeteende 
Genom att utveckla modellen från 1981, som integrerades med Ellis 
beteendemodell över strategier för sökning, har Wilson (1999) uppdaterat sin 
modell för att den ska ge en generell bild över informationsbeteende. I sin 
nya modell, se figur 5.2, visar Wilson (1997) fyra olika sätt att söka 
information. Sökningen kan ske genom passiv uppmärksamhet, vilket 
innebär att människan oavsiktligt tar del av information, exempelvis genom 
radio och TV. Det händer även att människan söker information som sedan 
visar sig vara relevant för individen i ett senare stadium, passiv sökning. En 
aktiv sökning görs då individen går in för att söka information om något 
medan den pågående sökningen handlar om att vidareutveckla den kunskap 
individen besitter med att söka information som kompletterar redan 
existerande kunskap. 
 
Wilson (2004) påstår att människans informationsbeteende byggs upp med 
tiden och att hon lär sig så länge hon lever. Ju äldre människan blir desto fler 
sätt finns det att lära sig på, speciellt vad gäller informationsteknologins 
inflytande på individen. Yngre informationssökare har visat sig tro att 
informationen inte finns om den inte finns tillgänglig på Internet. En äldre 
informationssökare hade gått tillbaka till tidigare vanliga källor för att hitta 
information, de har ett mer varierat sökbeteende.  

5.4 Informationsbeteendemodeller 
Både Ellis och Kuhlthau (se Wilson, 1999) har bidragit med modeller till 
informationsbeteendeforskningen. Deras modeller, se figur 5.3, kompletterar 
varandra och är aktuella i den aktiva sökningsfasen. Ellis har i sin 
beteendemodell, mellersta delen i figur 5.3, identifierat olika strategier i hur 
människan söker information. Kuhlthau (se Wilson, 1999) presenterar en 
modell, innehållande steg i en informationssökningsprocess, se kursiv text i 
figur 5.3. 

 
Figur 5.3 - En jämförelsemodell av Ellis och Kuhlthaus modeller 

Källa: Wilson, 1999, s256. 
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Wilson (1999) menar att styrkan med modellerna är att de baseras på 
empirisk forskning och har testats i studier. Han reflekterar kring det faktum 
att Kuhlthaus modell är av en mer generell karaktär än Ellis, då den redogör 
för steg och aktiviteter i vilka Ellis beteendemönster kan uppstå. Oftast sker 
detta i Kuhlthaus selektering- respektive insamlingssteg.  

5.4.1 Ellis modell 
Ellis modell (se Wilson, 1999) består av sju olika kännetecken av beteende: 

• Start, när informationssökningen startar. 
• Länkning, letar efter fotnoter och citat i publicerade verk. 
• Skummande, sökning som är halvstrukturerad. 
• Differentiering, kända skillnader i informationskällor används för att 

filtrera inhämtad information. 
• Bevakning, håller sig uppdaterad på information. 
• Extrahering, välja ut relevant information i en källa. 
• Verifiering, kontrollera att informationen är korrekt. 
• Avslutning, knyta ihop lösa trådar genom en sista sökning.  

 
Det är inte säkert att alla kännetecknen sker i ovannämnda ordning eller för 
den skull visar sig alls, se mellersta delen i figur 5.3.  

5.4.2 Kuhlthaus modell 
Kuhlthaus modell (se Wilson, 1999) består av steg och aktiviteter i en 
informationssökningsprocess, se kursiv text i figur 5.3. De olika stegen 
associeras med känslor, tankar och aktiviteter. Stegen kan bestå av en eller 
flera aktiviteter och innebär följande: 

• Initiering, karaktäriseras av känslor av osäkerhet, tankar kring 
problemområdet och då även söka efter bakgrundsinformation så det 
går att identifiera ett behov av information. 

• Selektion, handlar om att välja ett ämne genom att identifiera ett 
område och söka efter information.  

• Formulering, hur fokus skiftar i ämnet till att vara mer specifikt. 
• Insamling, samla in information som är relevant för valt fokus.  
• Presentation, avsluta informationssökningen.  

 
Genom att studera Kuhlthaus modell menar Wilson (1999) att det går att få 
en uppfattning om vilken roll känslorna spelar i de olika stegen. 
Osäkerhetskänslor tillsammans med behovet att söka information är 
sammankopplade på så sätt att det skapar tvivel, förvirrning och frustration 
längs processens gång. Ju längre in i processen individen kommer ju bättre 
resultat ser den och känslorna ändras. Självförtroendet ökar och individen 
känner lättnad och belåtenhet. 
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5.4.3 Modell över osäkerhet 
Wilson (1999) påstår att informationssökningen påverkas av en människas 
osäkerhet. Den aktiva sökningen har visat sig vara vanligare då individen 
känner osäkerhet (Aaker et al, 1992, se Wilson, 1997). Osäkerheten menar 
Wilson (1999) beror på ett problem, inte alltid av människan uppfattat som 
ett problem, som individen måste finna en lösning till. För att närma sig 
problemet går individen från att vara osäker till säker. Författaren föreslår en 
modell, se figur 5.4, för hur osäkerheten ska minska där olika stadier har 
identifierats. Först måste problemet identifieras, sedan definieras för att 
individen senare ska kunna hitta en lösning till problemet. Modellen avslutas 
med hur individen löser problemet. Författaren menar vidare att detta är en 
svår process, då problemet inte skulle existera om det var lätt att lösa. När 
varje nytt steg i modellen har nåtts, det vill säga när en lösning har hittats, 
har individen blivit mer säker. Osäkerheten kan dock hålla sig kvar och 
orsakar då en tillbakagång till föregående steg för att bli mer bearbetat.   

 
Figur 5.4 - En problemlösningsmodell för informationssökningsprocessen 

Källa: Wilson, 1999, s 266. 
 
Enligt Wilson (1999) är det viktigt att veta hur ett problem ska lösas. En 
förklaring kan då vara att använda sig av modellerna skapade av Ellis och 
Kuhlthau. Modellerna kan användas för att göra en individ mer säker, detta 
genom att osäkerheten dämpas av att individen söker efter ny information. 
Osäkerhet går att koppla till flera av Kuhlthaus olika steg i modellen över 
informationssökningsprocessen, speciellt vad gäller initierings- eller 
selektionsfasen medan presentationsfasen representerar ett stadium där 
säkerheten i regel är hög (Wilson et al, 2002). Kuhlthau (1993, se Wilson et 
al, 2002) menar att osäkerhet och ångest oftast tar form i ett tidigt stadium av 
informationssökningsprocessen. Osäkerheten beror oftast på en bristande 
förståelse för informationssökningen, men som sedan minskar ju längre 
individen söker. 
 
Wilson et al (2002) menar att Wilsons modell över problemlösnings-
processen ger en generell bild över hur problemlösning går till. De menar 
vidare att Kuhlthaus steg går att applicera på ett informationsproblem på så 
sätt att individen vet hur den ska gå tillväga i en av Wilsons faser. Samtidigt 
menar författarna att Ellis modell över beteendekaraktärer vid sökprocessen 
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är aktuell då det visat sig att de är lika viktiga vid informationssökning 
oberoende av hur pass säker/osäker individen är. 

5.5 Kritik mot Wilsons modell 
Niedzwiedzka (2003) riktar en del kritik mot Wilsons generella modell. Hon 
menar att den inte är lika generell som Wilson påstår utan att den kan 
förbättras då modellen inte kan beskriva högsta chefers 
informationsbeteende då de oftast får sin information via chefer på 
mellannivå. Författaren menar vidare att många behov skapas utanför en 
individ, det vill säga att de uppstår som en konsekvens av exempelvis den 
sociala rollen individen har eller genom förhållanden orsakade av 
omvärlden. Wilsons modell visar inte sambandet mellan individens 
informationsbehov och det faktum att hon sedan väljer att söka information. 
Att inte varje informationsbehov leder till informationssökning beror på att 
individen måste fatta ett beslut som baseras på stimuli istället för på det 
behov individen har. Författaren föreslår en tydligare koppling och 
förklaring till Wilsons aktiveringsmekanismer och påverkningsvariabler i 
den grafiska layouten. Hon menar att individen kan påverkas av 
mekanismerna och variablerna även om hon väljer att inte söka information, 
det vill säga helt enkelt ger upp. 
 
Vidare betonar Niedzwiedzka (2003) att Wilsons ursprungliga modell över 
informationssökningsbeteende från 1981 har ett mer generellt perspektiv på 
när informationssökningssituationer uppstår än den nuvarande modellen, 
eftersom den nya modellen endast tar hänsyn till en situation där individen 
söker information för personligt nyttjande och inte de olika 
informationssökningsvägarna som fanns med i den ursprungliga modellen. 
Författaren hänvisar till studier som visat att de högsta cheferna inom företag 
använder sig av anställda för att få information, då cheferna personligen inte 
har tid att söka information kontinuerligt, de saknar även ett metodiskt 
tillvägagångssätt till informationssökning. Hon menar att det går att anta att 
motivationen för att be om hjälp har en stor betydelse när de högsta cheferna 
vill ha information. De får inte vara för beroende av sin egen kunskap och av 
vad som finns till hands för tillfället.  
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6 Socialpsykologi och det sociokulturella 
perspektivet 

I detta kapitel beskrivs på en övergripande nivå begreppet socialpsykologi 
samtidigt som Vygotskys framstående tankar inom det sociokulturella 
perspektivet presenteras. Vi kopplar även detta till Engeströms tankar kring 
aktivitetsteori och avslutar med att presentera vikten av sociala roller inom 
ett företag. 
 
Kenrick, Neuberg och Cialdini (2005) menar att socialpsykologi är 
vetenskapen om hur människans tankar, känslor och beteende påverkas av 
andra människor. Socialpsykologin kan vara antingen deskriptiv eller 
förklarande. Forskare försöker förklara varför människor påverkas av 
varandra på det sätt de gör, men enligt författarna är detta en svår uppgift. 
Författarna menar vidare att socialpsykologin går att dela in i fyra 
perspektiv, ett av dem är det sociokulturella perspektivet. De menar vidare 
att detta perspektiv visar hur stora sociala grupper kan påverka det sociala 
beteendet. Fokus ligger på sociala normer, det vill säga normer för vad som 
är passande i olika situationer.  
 
Enligt Sundin och Johannisson (2005) bidrar det sociokulturella perspektivet 
till att belysa betydelsen av människors informationssökning. De menar att 
människan får ett mer socialt perspektiv vilket ger ökad förståelse för 
identifieringen och analysen av de grupper där informationssökning äger 
rum samtidigt som det kan förklara hur och varför vissa metoder används för 
informationssökning inom vissa grupper men inte fungerar inom andra. 
Författarna säger vidare att det sociokulturella perspektivet fokuserar på 
människors handlingar och det faktum att de stöds av förmedlingsverktyg, 
som i sin tur historiskt utvecklats utifrån dessa handlingar. Antas ett 
sociokulturellt perspektiv menar författarna vidare att de verktyg individen 
tar till hjälp för sina handlingar förmedlar ett perspektiv eller en synvinkel 
och på så sätt ger människan ett perspektiv på verkligheten. Verktygen både 
främjar och hindrar hur individen handlar i sociala relationer.  
 
Lärande 
En av det sociokulturella perspektivets anhängare är Vygotsky och hans 
tankar kring lärande och utveckling (Ghosh, 2004). Vygotsky menar att 
lärande alltid föregår utveckling eftersom lärande i sig är en källa för 
utveckling (Holzman, 2007). Enligt Ghosh (2004) menar Vygotsky att 
kognitivt lärande först träder fram ur en social nivå innan den inträffar på 
individnivå. Detta då andra människor främjar lärande eftersom en viktig 
komponent inom verktyg för lärande är den dialog individen håller med 
andra människor. Vygotsky (1987) utvecklade teorin kring proximal 
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utvecklingszon, som innebär att människan med andras hjälp kan nå bättre 
resultat och utvecklas snabbare. Den zon författaren pratar om innebär att 
individen, med assistens från en kunnig individ, kan nå intellektuell 
utveckling av högre grad än hon kunnat göra på egen hand och därför kan 
individer som samspelar med andra nå en högre kompetens. Holzman (2007) 
menar att Vygotskys upptäckt, den proximala utvecklingszonen, förklarar 
hur lärande och utveckling kompletteras av varandra. Utveckling skapas 
utifrån den differens som uppkommer mellan det människan gör själv och 
det hon gör i grupp. Enligt Engeström (1987) finns lärande i den proximala 
utvecklingszonen endast när det handlar om historiskt nya typer av 
handlingar. För att samhället ska utvecklas krävs dock att nya typer av 
handlingar utvecklas. När människor endast lär sig av varandra skapas ingen 
ny kunskap och därmed sker endast individuell utveckling. Målet är 
gemenskapens utveckling. 
 
Aktivitetssystem 
Engeström (2000) utgår från en modell, figur 6.1, när han beskriver 
mänskliga aktivitetssystem. Han menar att sådana drivs av gemensamma 
motiv som är svåra för individerna att se. Systemen ändras hela tiden och är 
internt motsägelsefulla. Att beskriva de enskilda handlingarna i 
aktivitetssystemet med hjälp av modellen gör att det tydligt går att se dess 
uppbyggnad som en ögonblicksbild. Handlingar sker successivt och skapar 
tillsammans ett stabilt system av gemensamma handlingar.  
 

 
Figur 6.1 - Modell över mänskliga aktivitetssystem (Egen avbildning) 

Källa: Engeström, 2000, s 962. 
 
Det finns ett standardmanus för handlingarna som beskriver handlingarnas 
förväntade normala ordning. Manusen säger dock inget om motiven till 
handlingarna, vad som driver den som utför handlingen. Engeström (2000) 
menar att det som styr kollektiva aktivitetssystem är ett djupt gemensamt 
motiv, som finns inbäddat i handlingens objekt. Författaren ger exempel från 
sjukvården där patienten är objekt och viljan att vårda är det gemensamma 
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motivet. Avvikelser från standardmanuset kallas störning och Engeström 
(2000) menar att många störningar leder till kostsamma avbrott, 
överlappningar och dålig koordination. Störningar kan dock vara 
indikationer på motsägelser som kan vara betydelsefulla för utveckling av 
systemet och för förändringar i handlingarna. Genom diskussioner kan 
motsägelser i ett aktivitetssystem identifieras. För att kunna skapa en delad 
vision är en sådan gemensam analys mycket viktig.  
 
Sociala relationer 
Kenrick, Neuberg och Cialdini (2005) menar att människan påverkas positivt 
av att ha andra människor i sin närhet. Närvaron stimulerar individen till att 
prestera bättre vid simpla uppgifter samtidigt som närvaron hämmar 
prestationen vid en mer komplex uppgift (Bond & Titus, 1983, se Kenrick, 
Neuberg & Cialdini, 2005). Även Homans; Thibaut och Kelley (1961; 1959, 
se Eskola, 1974) menar att människor behöver varandra. De ser samspelet 
mellan människor som ett utbyte av känslor, tillgivenhet och kärlek. 
 
Enligt Granér (1994) har människan arbetsinriktade behov och sociala 
behov. Att ha meningsfulla arbetsuppgifter är exempel på arbetsinriktade 
behov samtidigt som sociala behov kan beskrivas med begreppen 
tillhörighet, kontroll och gemenskap. Författaren menar att människan söker 
sig till ett arbete för att få sitt sociala behov tillgodosett. Behovet är en 
förutsättning för att människan ska kunna fungera i en personalgrupp och 
därmed kunna utföra ett effektivt arbete. Enligt Granér (1994) är det viktigt 
att människan jobbar för att vårda de sociala relationerna som finns på en 
arbetsplats. Han får medhåll av Argyle (1990) som menar att i och med 
arbetets ökade betydelse för människan och det faktum att hon spenderar 
större delen av dagen på arbetet, har betydelsen av sociala relationer på 
arbetet ökat. Granér (1994) menar att det är viktigt att arbetet organiseras på 
ett sådant sätt att olika anställda kan mötas och lära känna varandra samtidigt 
som de får kännedom om varandras arbetsvillkor. Vikten av spontana möten 
och samtal sinsemellan är viktiga då det är då de anställda får chansen att 
lära känna varandra utanför sin egen yrkesroll. Personalrummen ska därför 
fungera som en naturlig mötesplats.  
 
Svedberg (2000) menar att roller är ett centralt begrepp inom 
socialpsykologin. Det finns formella roller, som är uppgiftsorienterade, och 
informella roller, som är relationsorienterade. När människan står inför en 
gruppsituation tenderar hon att sortera medlemmarna efter något som är 
välbekant, för att känna trygghet. Författaren menar vidare att roller fungerar 
som acceptabla kompromisser för att det ska vara möjligt för individen att 
anpassa sig till andra och framförallt ger rollerna säkerhet. För att det ska 
kunna bildas en grupp menar Eskola (1974) att det måste förekomma någon 
slags kommunikationsförbindelse mellan medlemmarna, då de har ett behov 
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av att utbyta information. Han poängterar att informationen fungerar som ett 
hjälpmedel för att minska osäkerheten över något. Informationsutbytet kan 
ske exempelvis via elektronisk media. Kiesler et al; Sproull och Kiesler 
(1984; 1986, se Markus, 1994) menar att elektronisk media, såsom e-post, 
kan påverka de sociala relationerna på arbetsplatsen negativt. Detta eftersom 
individen kan få en känsla av isolering mot övriga anställda samt att 
kommunikationen blir mer opersonlig, då ingen ögonkontakt, gester eller 
tonläge går att urskilja. Markus (1994) tror dock att i sinom tid, när 
teknologin blir finare, kommer det att vara möjligt att få en personligare 
kontakt via elektronisk kommunikation. Det kommer då leda till en 
positivare syn på elektronisk media då de sociala relationerna kommer 
gynnas på ett bättre sätt. Kerr och Hiltz (1982, se Markus, 1994) har åsikten 
att elektronisk media kan isolera anställda som inte använder det på jobbet 
eftersom det skapar en distans från dem som använder det. Markus (1994) 
poängterar vikten av att det inte alltid är det elektroniska mediets fel att 
isolation äger rum. I en tidigare studie från 1992 kom författaren fram till att 
det ibland är så att när relationen kollegor emellan blir för spänd, har de en 
tendens att öka användningen av e-post när de behöver kommunicera med 
varandra på jobbet (1992, se Markus, 1994). Enligt Short et al (1976, se 
Markus, 1994) har det visat sig att individen är mer öppen för en 
konfrontation och kompromiss via telefon än vad de är om det skulle uppstå 
en konfrontation ansikte mot ansikte.  
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7 Användarutbildning 
I detta kapitel beskrivs vikten av utbildning samt övergripande olika metoder 
för användarutbildning. Kortfattat beskrivs även dokumentationen och 
supportens roll i utbildningen.  
 
Företag som utvecklar affärssystem erbjuder ofta utbildningar för företaget 
där systemet implementeras (exempelvis Garp, 2007 & SAP, 2007). Garp 
(2007) menar angående affärssystemet att ”för ett gott resultat krävs att man 
vet vad man kan göra och hur”.  
 
Magnusson och Olsson (2005) menar att syftet med affärssystem är att 
effektivisera verksamheten, vilket innebär att beslutskvaliteten ska förbättras 
och processerna ska effektiviseras. Affärssystem möjliggör en nästintill total 
informationstillgång, men det är viktigt att säkerställa att informationen är 
tillförlitlig, exempelvis att den är uppdaterad. Ju mer komplex verksamheten 
är desto svårare blir det att säkerställa informationens tillförlitlighet, varför 
exempelvis redundans bör undvikas. Redundans innebär att information 
finns på mer än ett ställe. 
 
Niederman och Webster (1998) menar att otillräcklig utbildning, snarare än 
tekniken i sig, är anledningen till teknologiska misslyckanden i företag. Att 
säkerställa att IT-system används på rätt sätt så att dyra fel undviks, att de 
används på ett kreativt sätt så att konkurrensfördelar skapas och att systemet 
överhuvudtaget används är enligt Niederman och Webster (1998) viktigt för 
företag. Vidare menar de att utbildning är viktigt eftersom:  

 
”the more knowledge and skills individuals bring to their work, the higher 

the probability that it will be performed effectively and efficiently” 
(Niederman & Webster, 1998, s 224). 

 
Enligt Duplaga och Astanis (2003) undersökning är det största problemet 
med implementering av affärssystem brist på utbildning. Om de tillfrågade 
företagen skulle få göra om implementeringen var det som de först och 
främst skulle ändra att genomföra mer och bättre utbildning. Samma 
undersökning visar dock att 75 procent av de tillfrågade användarna var 
nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda med affärssystemet.  
 
Även Scott (2005) påpekar att utbildning är ett av de främsta problemen vid 
implementering av affärssystem. Välutbildade användare når den krävda 
kunskapsnivån på mindre än en fjärdedel av tiden, kräver mindre hjälp från 
kollegor och ”helpdesks” samt lägger mindre tid på att rätta till fel. Detta 
innebär enligt författaren att varje timme av undervisning är värd fem 
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timmar för organisationen. Vidare påtalar Scott (2005) att utbildningen bör 
fokusera på de affärsprocesser som ligger bakom själva affärssystemet samt 
att det oftare är svårare för användarna att lära om sitt sätt att arbeta än att 
lära sig själva affärssystemet. Scott (2005) menar även att en viktig del av 
användarsupporten är systemets manualer. Hon menar att även de måste vara 
användbara och även bör beskriva organisationsspecifika processer. En 
användbar manual kan minska den tid användarna lägger på att rätta till fel 
och göra att de inte behöver lika mycket hjälp från kollegor och helpdesks. 
Dokumentationen påverkar enligt Scott (2005) framtida avkastning på 
affärssystemet.  
 
Magnusson och Olsson (2005) diskuterar påverkansfaktorer under 
implementeringsprocessen. När det gäller utbildning anser författarna att 
slutanvändarna bör involveras så tidigt som möjligt för att systemet skall bli 
användbart. Allwood (1998, se Magnusson & Olsson 2005) delar in 
användbarhet i användarens kompetens, acceptans och användarvänlighet. 
Acceptans uppnås om användaren känner sig delaktig i utvecklingen av 
systemet. Magnusson & Olsson (2005) anser även att fortlöpande utbildning 
är mycket viktigt. Hur nöjda användarna är visar även hur effektivt systemet 
är. Vidare menar de att det kan liknas vid ett arbetsmiljöproblem om 
användarna inte trivs i systemet. De menar även att det blir allt vanligare att 
företag satsar på att höja användningsgraden istället för att investera i ett nytt 
system.  
 
Niederman och Webster (1998) menar att målet med utbildning är att göra 
användarna motiverade och se till att de har grundläggande kunskaper. 
Användaren fortsätter sedan att lära sig på jobbet. De beskriver en modell 
över utbildningsprocessen, figur 7.1. Initieringen syftar till en förberedande 
fas, medan fasen efter utbildning ofta fokuseras på utvärdering. Författarna 
menar att de olika karaktäristiska, se figur 7.1, påverkar beslut om 
utbildningsdesign, leverans och effektivitet.  

 
Figur 7.1 - Ett ramverk för utbildningsprocessen 

Källa: Niederman & Webster, 1998, s 226. 
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Utbildningsfasen kan enligt Niederman och Webster (1998) delas in i 
pedagogiskt synsätt, leveransmetod och inramning. Exempel på pedagogiska 
synsätt är: hands-on, då användaren direkt kan interagera med 
affärssystemet, beteendemodellering, då en instruktör förevisar ett beteende 
som sedan kan imiteras, kognitiv modellöversikt, då det presenteras hur de 
olika delarna hör ihop, samt utforskande lärande, då det inte är förbestämt 
hur användaren ska interagera med datorn. Leveransmetod innebär hur 
informationen presenteras för användaren. Det kan ske genom en instruktör, 
icke-interaktiva media eller datorbaserad media. Internet, ”Performance 
Support Systems” och videokonferenser är nya leveransmetoder som 
möjliggör förbättringar.  
 
Niederman och Webster (1998) menar vidare att standardiserade 
instruktioner kan vara bra, eftersom de gör att användarna inte missar viktiga 
steg. Samtidigt påpekar de att det är positivt att användarna kan ta med 
instruktionerna till sin arbetsplats för att träna där. De kommer även med ett 
förslag gällande hur Internet kan bli något utöver enbart ett media för de 
övriga leveransmetoderna: ”lärandecommunities” där användare kan 
kommentera olika lösningar på problem som uppstår. Den största styrkan 
med videokonferenser är enligt författarna att experter som annars inte hade 
varit tillgängliga, nu kan delta vid en utbildning. 
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8 Sammanfattning av den teoretiska 
studien 

I detta kapitel lyfter vi fram de viktigaste aspekterna som framkommit i 
ovanstående teoretiska fundament. Vi avslutar med att argumentera för hur 
ett affärssystem kan utnyttjas bättre samt för en empirisk studie. 
 
Handlingar och handlingsbarhet 
Ett IT-systems handlingsbarhet innebär hur bra systemet är på att hjälpa till 
att utföra de handlingar som användarna vill utföra i verksamheten. IT-
system är medium för att utföra handlingar men kan även utföra handlingar 
själva. IT-system är en integrerad del i det dagliga arbetet och ett av dess 
huvudsyften är att stödja kommunikation, som är en typ av handling. En 
organisation utför handlingar genom sina medarbetare och sina artefakter.  
 
Det finns olika typer av handlingar som sker i olika grad av interaktion 
mellan människa och IT-system. Människor kommunicerar genom att 
uttrycka meddelanden till varandra. Meddelanden har en performativ 
funktion och ett propositionellt innehåll vilket är viktigt att ta hänsyn till vid 
design av IT-system. En handling kan delas in i olika faser och kan ses som 
en cykel. ElementarInterAktionsLoopen förtydligar den interaktion som 
pågår mellan IT-systemet och användaren. Det finns tre olika typer av 
interaktioner: läsa, formulera och navigera.  
 
Relationerna mellan användare, verktyg, arbetsuppgift och omgivning är 
avgörande för hur handlingsbart ett system är. Även användarens kompetens 
avgör handlingsbarheten. Utbildning, erfarenhet och motivation påverkar 
användarens kompetens, men även andra yttre hjälpmedel såsom manualer 
kan öka handlingsbarheten. Det finns 18 principer för att avgöra ett IT-
systems handlingsbarhet. 
 
Information och informationsbeteende 
För att förstå informationsbeteende krävs en förståelse av information. 
Information handlar om att presentera data på ett förståeligt sätt så den kan 
bli användbar i olika situationer. Information är värdefull för företag, både 
tids- och pengamässigt, därför kan det få stora konsekvenser om 
informationen är felaktig.  
 
Informationsbeteende handlar om att få förståelse för hur människor söker 
och använder information samt vilka kanaler de använder sig av.  För att 
börja söka information krävs att individen har en strävan efter att uppnå ett 
mål, det finns ett behov. Ett behov kan vara att ge information till en chef. 
Det har framkommit att alla behov inte framkallar informationssökning eller 
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att information söks i mindre utsträckning. En orsak kan vara bristen på tid 
som skapar en stressande situation. Vanligt är att människan söker 
information för att bekräfta det hon redan vet eller för att hon är osäker. Det 
händer även att människan avstår att söka information om något de redan 
anser sig ha kunskap om. Informationsbeteendet påverkas även av hur pass 
tillgänglig informationen är, källans pålitlighet samt genom vilken av 
kommunikationskanalerna informationen levereras. Studier har visat att den 
vanligaste källan till information är människan. Det finns olika typer av 
informationssökningsbeteende. Den aktiva sökningen görs då individen går 
in för att söka information om något medan den pågående sökningen handlar 
om att vidareutveckla befintlig kunskap. 
 
Socialpsykologi och det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet visar hur stora sociala grupper kan påverka 
det sociala beteendet. Det fokuseras på normer för vad som är passande i 
olika situationer och perspektivet kan bidra till att belysa betydelsen av 
informationssökning samtidigt som det kan förklara hur och varför vissa 
metoder används för informationssökning inom vissa grupper men inte 
fungerar inom andra. Enligt teorin kan individen genom den proximala 
utvecklingszonen påverkas och lösa problem snabbare om andra människor 
finns till hands, individen lär sig mer i grupp. Teorin understryker vikten i att 
låta organisera arbetet så att anställda får möjligheten till personlig kontakt. 
Människan har ett behov av social kontakt, och det har fått ökad betydelse på 
arbetsplatsen där individen spenderar större delen av dagen. Människan 
söker sig till arbete för att tillfredsställa sina sociala behov. Det är det viktigt 
att vårda de sociala relationer som finns på arbetsplatsen, vilket kafferasten 
är ett ypperligt tillfälle till samtidigt som spontana möten uppmuntras. 
Individen påverkas positivt av att ha andra i sin närhet då det stimulerar 
individen till att prestera bättre. Det har även framkommit att elektronisk 
media kan påverka de sociala kontakterna på arbetet negativt. Individen kan 
känna sig isolerad samtidigt som det är ett opersonlig kommunikations-
medium. 
 
Användarutbildning 
Syftet med affärssystem är att effektivisera processer och förbättra 
beslutskvaliteten, vilket kräver att informationen är tillförlitlig. Redundans 
bör undvikas. Utbildningens syfte är att se till att IT-systemet används på rätt 
sätt, att göra användarna motiverade och se till att de har grundläggande 
kunskaper så att de sedan kan fortsätta att lära sig på jobbet. Brist på 
utbildning ses som ett av de största problemen vid implementering. 
Standardiserade instruktioner kan vara bra, eftersom de gör att användarna 
inte missar viktiga steg. Ju mer kunskap anställda har, desto högre är 
sannolikheten att arbetet utförs effektivt. Utbildning gör att användarna 
lägger mindre tid på att rätta till fel och fråga om hjälp. Den bör fokusera på 
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de affärsprocesser som ligger bakom själva affärssystemet. Det är även 
viktigt att systemets manualer är användbara och beskriver 
organisationsspecifika processer. Även fortlöpande utbildning är mycket 
viktigt. Graden av utbildning har dock inget att göra med hur nöjda 
användarna är. Det kan dock liknas vid ett arbetsmiljöproblem om 
användarna inte trivs i systemet.  
 
För att ett företag ska kunna utnyttja sitt affärssystem i större utsträckning än 
vad de gör idag är det vikigt att de tänker på att den information som går 
inom företaget finns tillgänglig för berörda parter samt vid det tillfälle de 
behöver den. Om all information fanns i affärssystemet skulle redundans inte 
förekomma, det skulle även medföra mindre spring hos kollegor. Om ett 
företag ser vikten i detta kan mycket tid sparas och istället läggas på de 
arbetsuppgifter som ska utföras. För att göra det möjligt med information 
tillgänglig för alla är det även viktigt att systemet klarar av att behandla och 
utföra alla de handlingar eller information den anställde vill kunna göra i 
systemet. Det är viktigt att kunna styrka information, därför är det bra om 
den går att spåra i affärssystemet så att anställda kan kontakta rätt person vid 
frågor om innehållet. Används ett affärssystem på rätt sätt ska det även 
främja tidsbesparingar hos de anställda, vissa steg kan därför kommas att ta 
bort och ledtiden minskar. Genom att göra dessa ändringar kan företagets 
anställda uppleva att de befinner sig i en mindre stressande situation vad 
gäller vissa uppgifter.   
 
Vi genomförde en empirisk studie för att undersöka hur väl de viktiga 
aspekter som tagits upp i vår teoretiska studie stämmer överens med 
verkligheten. För att sedan kunna dra slutsatser gällande aspekterna som 
framkommit i teorin krävdes att studien genomfördes på ett representativt 
företag. Grundläggande var att det är ett företag som använder ett 
affärssystem i sin verksamhet. En förutsättning har även varit att 
fallföretaget har varit ett svenskt företag beläget i vår närhet för att 
möjliggöra den närhet som krävts. Företaget fick inte vara för litet eftersom 
ett företag med få anställda inte har samma problematik som större företag. 
Det fick inte heller vara för stort eftersom det då hade varit en övermäktig 
uppgift att genomföra studien på ett så helhetligt sätt som varit vår avsikt. 
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9 Empirisk studie 
I detta kapitel beskrivs först det företag som den empiriska studien bygger 
på samt kortfattat det affärssystem som används. Vi fortsätter med att 
beskriva hur kartläggningen av verksamheten samt enkäterna planerats och 
genomförts. Vi presenterar sedan den empiriska studien i två avsnitt. I det 
första beskrivs hur handlingar utförs i företaget och i det andra 
sammanställs de enkäter som besvarats. 

9.1 Industri-Textil 
Industri-Textil stämmer väl in på de kriterier vi haft i åtanke vid val av 
företag. Det är ett familjeföretag grundat 1963 och beläget i Kinna. 
Systerbolaget Jobs International AB äger alla fastigheter, fordon och 
maskiner. De har även dotterbolag i Danmark, Norge och Finland, där endast 
säljare jobbar, samt en fabrik i Estland. Även Job Safety är ett dotterbolag 
vars utbud skiljer sig från Industri-Textils1. Industri-Textil Jobgruppen 
omsatte 2006 till cirka 150 miljoner och de hade cirka 130 anställda. De har 
en stark framtidstro eftersom de tar marknadsandelar och ser en kraftig 
tillväxt inom flera produktområden2. Företaget använder affärssystemet Garp 
sedan 1986 och är medlemmar i Garps användarförening3. Företagets vision 
är ”att skapa förutsättningar för tillgänglighet, trivsel och god ekonomi hos 
våra intressenter, framförallt kunder och medarbetare” (Industri-Textil Job, 
2005). Affärsidén lyder: 
 

”Vi skall i samarbete med våra kunder och strategiskt utvalda partners 
utnyttja all vår erfarenhet och tekniska kompetens för att utveckla, tillverka 

och sälja tekniska produkter och tjänster som har ett högt funktionsvärde för 
våra kunder.” (Industri-Textil Job, 2007) 

 
Företagets kunder är företag inom process, tillverkande samt 
maskinbyggande industri. De har även säkerhetsprodukter i sitt sortiment, 
med polis och försvarsindustri som största kunder. Allt som tillverkas är 
kundanpassat. Företaget har egen tillverkning, i samma lokaler som 
huvudkontoret i Kinna, där de producerar från råvara till färdig produkt. 
Industri-Textils fem produktgrupper är: 
 

 Job filtration är det område Industri-Textil arbetat längst inom. 
Behovet av filtrering ökar eftersom företag, myndigheter och 
medborgare blir alltmer process- och miljömedvetna. 

                                                 
1 Ulrika Zeybrandt Affärssystemansvarig Industri-Textil, besök den 28 mars 2007. 
2 Rutger Bornefalk VD Industri-Textil, besök den 28 mars 2007. 
3 Ulrika Zeybrandt Affärssystemansvarig Industri-Textil, besök den 28 mars 2007. 
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 Job production innebär att Industri-Textil har en komplett 
produktionskedja samlad under samma tak i Kinna. 

 Job safety är ett självständigt affärsområde inom Industri-Textil. De 
tillverkar olika typer av skyddsprodukter. 

 Job service sköter service och underhåll som krävs för att kundernas 
processer ska fungera.  

 Job tech är utvecklingen och tillverkningen av teknisk väv, som varit 
en del av företagets verksamhet sedan starten 1963. (Industri-Textil 
Job, 2007) 

9.2 Garp 
Affärssystemet Garp utvecklas av Microcraft i Borås som ägs av Jeeves 
Information Systems (Garp, 2007). Återförsäljarna kallas GarpCenter och 
finns runt om i Sverige, DTS-Solutions är det GarpCenter Industri-Textil 
anlitar. Målgruppen är växande småföretag upp till medelstora företag inom 
främst textil/konfektion, järn/bygg/färg och frukt/grönt. Enligt Garp (2007) 
använder ungefär 1900 företag Garp i sin verksamhet. Det finns färdiga 
flöden i Garp, men det går även att anpassa efter specifika verksamheter. De 
funktioner som finns delas in i Försäljning/CRM, Lager/Logistik, Inköp, 
Produktion, Ekonomi, e-Business, Butik, Varianthantering samt Projekt. 
Sedan 1999 finns Garps Användarförening, vars syfte är att användare ska 
möta varandra och utbyta erfarenheter samt att påverka Microcraft. 

9.3 Genomförande 
Valet av företag grundar sig i att en av oss hade kontakt med en av de 
anställda på Industri-Textil. Både vi och företaget tyckte att en studie om hur 
företagets handlingar integrerar med deras affärssystem vore en intressant 
uppgift att kartlägga i en studie. För att lättare förstå företaget och se vad det 
är de gör besökte vi dem under en heldag. Vi fick en presentation samt en 
rundtur då vi gick runt och hälsa på de anställda.  
 
Vi har kartlagt företaget genom att intervjua anställda angående de 
handlingar de utför i dagsläget. Intervjuerna har även legat till grund för 
verksamhetsöversikten av Industri-Textil. För att spegla de anställdas 
handlingar på ett korrekt sätt har vi besökt Industri-Textil ett flertal gånger 
för att få våra tolkningar bekräftade. Intervjufrågorna har varit av öppen art 
och respondenterna har då fritt kunnat svara på frågorna samtidigt som vi 
ställt motfrågor. Intervjuerna sammanställdes till sammanhängande texter för 
att bli mer lätthanterliga. 
 
De enkäter som genomförts, se bilaga 1 och 2, har skapats utifrån studiens 
teoretiska fundament samtidigt som hänsyn tagits till information som 
framkommit ur de genomförda intervjuerna. Enkäter har delats ut till 51 
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anställda, även till dem som inte använder affärssystemet för att vi ville 
kartlägga varför de inte använder Garp. För att minimera risken för bortfall 
lämnade vi personligen ut enkäterna till de anställda. Då informerades även 
om att eventuella frågor och funderingar kunde ställas till oss när vi kom 
tillbaka för att hämta enkäten. På grund av enkätens omfattning gav vi dem 
några dagar att fylla i den. Enkäterna sammanställdes genom att vi använde 
oss av statistikprogrammet SPSS. Vid sammanställningen såg vi att vissa 
frågor visade sig vara svåra för vissa att fylla i, en närmare beskrivning av 
detta finns i avsnitt 12.6. 

9.4 Kartläggning av verksamheten 
För att få en bra överblick av Industri-Textils verksamhet har vi valt att göra 
en verksamhetsöversikt, se figur 9.1 nedan. Denna är till för att läsaren 
snabbt ska kunna få en uppfattning om hur Industri-Textils verksamhet ser 
ut. Därefter har vi valt att presentera hur personalen på företagets olika 
avdelningar arbetar.  

9.4.1 Ekonomi/Administration 
Ekonomi/Administration på Industri-Textil har cirka sex anställda. 
Avdelningen är uppdelad i följande funktioner: Inköp, Kundreskontra, 
Leverantörsreskonta, Lager samt Lön. Eftersom vi har valt att bara titta på 
flöden som har med Garp att göra har vi lämnat lönesystemet utanför vår 
studie. Anledningen till att de inte använder Garp i detta sammanhang är att 
de alternativa system som används är helt anpassade efter hantering av löner. 
 
Inköp 
Inköpsfunktionen har hand om all administrativ kontakt med Industri-Textils 
leverantörer. Mycket av deras arbete går ut på att jobba i Garp. De 
uppdaterar artikel-, leverantörs- och leverantörsorderregister samt skapar 
orders utifrån de beslut som fattas när inköpskontroller görs. Beslut om 
inköp fattas utifrån en mängd olika källor, inköparna söker reda på 
informationen själva genom att kolla bristlistor och lagerstatus samtidigt som 
kommunikationen till företagets produktionsavdelningar ligger på en hög 
nivå. Detta då de andra avdelningarna meddelar Inköp när något behöver 
köpas in. Antingen sker det genom behovslistor från de mer fristående 
avdelningarna eller så får inköparna mer konkreta inköpsunderlag från MPS. 
Hur informationen om inköpsbehov når Inköp är varierat, det händer att 
anställda personligen kommer förbi, skickar e-post eller ringer. Ordern 
skickas till leverantören via fax eller telefon. Efter att ha jämfört en 
inkommande orderbekräftelse med den order som tidigare satts i 
orderpärmen, arkiveras dessa tillsammans på samma ställe. När 
orderbekräftelse för ett inköp ankommer, kontaktas respektive beställare, om 
leveranstiden avviker från önskad leveranstid. 
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Figur 9.1 - Verksamhetsöversikt för Industri-Textil (Egen bild) 
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Kundreskontra 
All kundinformation administreras av Kundreskontra. Därför sköts större 
delen av arbetsuppgifterna genom Garp. Kundreskontra registrerar 
kundorders med utgångspunkt från de orderunderlag som lämnas av 
Försäljning. De uppdaterar artikel- och kundregister när nya artiklar eller 
kunder tillkommer. I och med att alla artiklar som säljs är kundspecifika är 
det vanligt att telefonkontakt sker med säljaren för att ingenting ska 
misstolkas. Innan en orderbekräftelse går ut till kund skickas ordern till MPS 
som planerar den. Den kommer tillbaka till Kundreskontra efter detta och då 
skrivs en orderbekräftelse ut i fyra delar. En går till kund, en kopia arkiveras 
och de två andra går till MPS för produktion, i form av en följesedel och en 
order. Kundreskontra har en lista i Excel för eget bruk, där markeras när 
ordern är registrerad samt när den är utskriven. 
 
Ordern kommer åter till Kundreskontra när den är levererad, det vill säga 
den kommer tillsammans med listor om vad som är sänt från Packen. De 
orders som frakt tillkommer på kontrolleras mot listorna samt mot de 
inkommande fakturorna från logistikföretagen. Fraktfakturan skickas sedan 
för slutattest till VD:n. Först när detta skett kan en kundfaktura skapas för att 
sedan skrivas ut och skickas till kund samt arkiveras. Alla listor har var sin 
pärm. 
 
Banken skickar in en avi om betald vara till Kundreskontra, denna 
registreras i Garp och sedan skapas en betalningsjournal som tillsammans 
med en verifikation även de arkiveras i en pärm. Om kunden inte betalar sina 
varor i tid kontrolleras om krav ska skickas ut. Betalar kunden efter det att 
krav skickats görs detta genom en räntefaktura som Kundreskontra skapar 
månadsvis. Genom att skriva ut en fakturajournal från Garp och jämföra den 
med de fakturor som fortfarande är obetalda ser de vilka kunder som ska få 
en räntefaktura. Ibland är det dock så att kunden inte betalt för denne inte fått 
varan än eller att den är försenad, i dessa fall skickas ingen räntefaktura. 
Med räntefakturorna som utgångspunkt körs sedan en definitiv 
fakturajournal, allt skrivs ut och räntefakturan skickas till kund, samtidigt 
som verifikation och fakturajournal arkiveras.  
 
Varje månad kräver SCB att företag redovisar information om varuhandel 
som går mellan Sverige och övriga EU-länder, så kallad IntraStat, detta är en 
uppgift för bland annat Kundreskontra. Ur Garp sorterar de ut de fakturor 
som är aktuella, fakturorna skrivs ut av personalen på Kundreskontra som 
kontrollerar dessa mot arkiverade sändningslistor från Packen samt 
information från artikelregistret om varans vikt etc. Denna arbetsuppgift 
utförs alltid i Excel eftersom de måste föra in siffror manuellt. 
Sammanställningen är sedan klar att skickas till SCB.  
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Leverantörsreskontra 
Leverantörer skickar in sina fakturor till Leverantörsreskontra. När en 
faktura anländer konteras denna för att sedan registreras i Garp. För att se att 
den stämmer jämförs den med en fakturajournal som skapas i Garp. Sedan 
kör de en definitiv fakturajournal som resulterar i en verifikation samt en 
fakturajournal som arkiveras, de arkiverar även en kopia av fakturan medan 
originalet går i väg för B-attest till aktuell mottagare. När detta skett 
”rubbas” fakturorna, det vill säga ID-nummer fylls i fakturaregistret och 
fakturan lämnas för slutattest till VD:n. Alla fakturor ska inte betalas 
samtidigt, därför sorteras aktuella fakturor ut och de andra läggs i ett 
temporärt arkiv för att tas om hand om längre fram. På de fakturor som är 
betalningsklara skapas ett betalningsförslag i Garp, detta lämnas sedan till 
redovisningsansvarig för godkännande. Först när ett betalningsförslag är 
godkänt och redovisningsansvarig bekräftat att aktuell summa finns på 
kontot kan betalning registreras. Från banken kommer en kvittens på betald 
faktura, Leverantörsreskontra bokar av denna mot fakturaregistret i Garp och 
kvittensen arkiveras tillsammans med betalningsförslaget och fakturan som 
har stämplats att de är betalda. När fakturan har bokats av skapar 
Leverantörsreskontra en betalningsjournal i Garp. Denna jämförs med 
fakturaregistret. Stämmer den skriver de ut en definitiv betalningsjournal 
som arkiveras tillsammans med verifikationen.  
 
Liksom Kundreskontra måste Leverantörsreskontra varje månad 
sammanställa IntraStat till SCB. Förutom en liten detalj går det till på samma 
sätt. Leverantörsreskontra väljer att inte skriva ut alla fakturor som går inom 
EU, istället har de kvar det på skärmen när de gör sammanställningen i Excel 
samt att de inte kontrolleras mot en sändningslista. 
 
Lager 
I dagsläget har Industri-Textil enbart beställningspunkter på vissa 
varugrupper, men det är på väg att utvidgas. Veckovis skapar personalen på 
Lager bristlistor i Garp, bristlistor skapas även på de varugrupper där de ser 
att saldot är negativt. Dessa arkiveras sedan för att fungera som underlag när 
Inköp ska fatta beslut om vad som behöver köpas in. 
 
När det är dags att göra en lagersammanställning görs denna i Excel. 
Lagersammanställningen består av ingående och utgående balans på varje 
varugrupp och den får sammanställas manuellt av personalen på Lager, 
sedan lämnas listan till ansvarig för bokföring samtidigt som en kopia av 
dokumentet arkiveras i en pärm.  
 
Redovisningansvarig 
Den anställde som är ansvarig för redovisningen sätter ihop rapportpaket till 
VD:n. Ett rapportpaket består bland annat av en balansräkning, 
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resultaträkning, resultatuppföljning och en produktmix. Balansräkning och 
resultaträkning återfinns i Garp medan de två sistnämnda dokumenten är 
sådant som sammanställs i Excel för att ge en bra överblick över information 
som annars kan vara svår att ta till sig. All information finns att hämta i 
Garp, men den presenteras på ett mer pedagogiskt sätt, därav användningen 
av Excel.  
 
Redovisningsansvarig går även in i Garp och bokar om de konton som har 
blivit fel, gör periodiseringar i form av manuella bokföringsorders, ändrar 
valutakurser och ansvarar för alla bokslut som ska göras. 

9.4.2 Försäljning 
På Industri-Textil i Kinna arbetar cirka tio säljare. De flesta är utesäljare som 
åker och besöker kunder, men några arbetar endast från huvudkontoret. 
Säljarna sköter, förutom försäljningsarbetet, kundsupport, produktutveckling 
och service hos kunder. Säljarna är tekniskt inriktade och har olika områden 
de är extra duktiga på. Ofta diskuterar säljarna med MPS och 
produktionspersonal om frågor uppstår. Antingen sker försäljning utifrån 
offert eller så är det repeatorders, det vill säga att kunderna gör återköp. Om 
en kund ringer till en säljare för att ändra information, exempelvis en adress, 
har inte säljarna befogenhet att ändra själva i Garp utan de skriver då en lapp 
om ändringen som lämnas till Kundreskontra. 
 
Offert 
Kunder hör av sig via telefon eller e-post med en förfrågan. I vissa fall kan 
en muntlig offert lämnas och då görs en anteckning för hand som sparas i en 
pärm. Annars skapas en offert av den säljare som är duktig inom området 
eller så får kunden svaret att ingen offert kan lämnas utan ett besök. Arbetet 
med att skapa en offert börjar med en kalkyl, som i vissa fall sedan skickas 
med till kunden. Mall för kalkyl finns i Excel, men Garp används för att söka 
information om kunder och artiklar. Säljaren har även en hel del kunskap i 
huvudet om exempelvis marknadspriser. Mallen för en offert finns i Word. 
När offerten är färdig sparas den på den gemensamma arean, sätts i en pärm 
samt skickas till kunden. I många fall utför säljaren även en kreditkontroll 
innan offerten skickas. Det kan ibland vara aktuellt att förvarna produktionen 
så att den utlovade leveranstiden kan hållas om kunden gör en beställning. 
 
Order 
Någon vecka efter att offerten skickats följer säljaren upp den genom att 
ringa upp kunden. Förhoppningsvis resulterar det i en beställning, men även 
om det inte blir så anser de ändå att ett förtroende skapats. Självklart händer 
det även att kunderna ringer in beställningar på eget initiativ. När 
beställningen kommer in görs först en kontraktsgenomgång innan ett 
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orderunderlag skrivs. Orderunderlaget skrivs i Excel, delvis baserat på 
information som sökts fram i Garp. Den sparas på den gemensamma arean 
samt skickas till Kundreskontra. Varje vecka får säljarna en lista med 
information om samtliga orders som är i produktion så att de kan hålla sig 
informerade om läget.  
 
Utesäljare 
Eftersom säljarna ansvarar för olika områden finns det ett begränsat antal 
kunder. Säljarna kontaktar kunderna för att bestämma en tid för besök 
utifrån eget huvud och kunders förfrågningar. Innan själva besöket 
förbereder sig säljaren bland annat genom att söka information i Garp. 
Besöket inleds om det är en ny kund med en presentation av företaget, sedan 
presenterar säljaren aktuella artiklar och problem som kan lösas diskuteras. 
Förhoppningen är att besöket ska resultera i arbete, det vill säga att ett 
förfrågningsunderlag ges som sedan blir en offert. Vid varje besök görs 
anteckningar som sparas i en pärm som säljaren har för sin egen skull. En 
besöksrapport skrivs i Word efter varje besök. Den sparas på den 
gemensamma arean och är även den en stödanteckning för säljaren. 
 
Produktutveckling 
Produktutveckling sker utifrån en förfrågan från kund eller att säljarna 
upptäcker att det finns en marknad för en produkt de inte har i sortimentet. 
Om det finns tid och intresse för att utveckla produkten startar utveckling. 
Projektmappar används och produktutvecklingen sker i nära samarbete med 
bland annat produktionspersonal. När en produkt är färdigutvecklad läggs 
den in i Garp av personal på Kundreskontra. I produktutvecklingsprocessen 
används inte Garp till annat än eventuellt informationssökning.  
 
Service 
Industri-Textil utför service hos kunder utifrån deras förfrågan. Vid 
förfrågan skapas förkalkyl och offert utifrån kundens önskemål och 
serviceteknikernas erfarenheter. Dokumenten sparas på den gemensamma 
arean och skickas till kunden. Oftast ringer sedan kunden och gör en 
beställning. Då skapas interna orderunderlag utifrån offerten. Om material 
ska ingå i servicen, till exempel om ett filter ska bytas, så skapas en order 
som vilken arbetsorder som helst. Planering av service görs på en 
whiteboard där vem som helst av teknikerna får ändra planeringen, eftersom 
den ofta ändras. Efter att service utförts skapar teknikern en arbetsrapport 
som skickas till Kundreskontra.  
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9.4.3 MPS 
MPS sköter produktionsplanering för samtliga produktionsavdelningar utom 
Väveri. Fyra personer sköter detta arbete. Skillnad görs mellan arbetsorder, 
tillverkningsorder och avropsorder. Arbetsorder är en order som lagts av en 
kund, det vill säga att produktion sker direkt för en viss kund. 
Tillverkningsorder är intern och produktion sker då mot lager. Avropsorder 
är en typ av avtal där Industri-Textil åtar sig att kunna hålla en viss 
leveranstid på en viss artikel och kunden åtar sig att köpa ett visst antal av en 
artikel inom en viss period. Även vid avropsorder kommer dock även 
arbetsorders in. Varje vecka skapas en lista över hur alla orders ligger till, 
som sedan alla säljarna får. På MPS sköts en mycket stor del av arbetet i 
Garp. 
 
Produktionsplanering 
Underlag för arbetsorders hämtas på Kundreskontra flera gånger om dagen. 
Om det är en ny artikel krävs först att en ny materialstruktur och 
operationslista skapas i Garp. Sedan planeras ordern utifrån bland annat 
produktionsbeläggningen. Om material till produkten inte finns i lager ges 
ett inköpsunderlag till Inköp, som sedan återkommer med en kopia på 
orderbekräftelse så att MPS vet när materialet finns till handa. Vid oklarheter 
kontaktas i första hand säljarna. När planeringen är färdig skrivs ett 
arbetskort ut och lämnas tillbaka till Kundreskontra. Efter att en följesedel 
och en riktig order skrivits ut kommer sedan arbetsorder tillbaka till MPS 
och sorteras då i arkiv utifrån när den ska produceras och vem som ska 
producera den. När en arbetsorder är färdigproducerad och fakturerad 
arkiveras den på MPS.  
 
En tillverkningsorder kommer inte från Kundreskontra utan skapas utifrån 
lagersaldon, prognoser och avropsorders. Även här ges inköpsunderlag till 
Inköp och produktionsbeläggningen uppdateras. Arbetskort skrivs ut och 
skickas tillsammans med tillverkningsorder direkt till produktion.  
 
När det gäller skyddsvästar är arbetsgången lite annorlunda jämfört med 
vanliga orders. Till Tillskärning skapas en tillverkningsorder på ett större 
antal västar åt gången. Konfektion får sedan det som skurits och håller det i 
ett lager. På Konfektion sker sedan sömnad utifrån arbetsorders.  
 
Underlag skapas när en order är färdigplanerad. Den kontrolleras då och vid 
oklarheter kontaktas säljaren. Underlag skapas i CAD. De sparas på den 
gemensamma arean samt skrivs ut och ges direkt till Tillskärning eller läggs 
i ett underlagsskåp.  
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9.4.4 Produktion  
De olika produktionsavdelningarna planeras av MPS eller så planerar de 
själva sin verksamhet. Antingen producerar de efter arbetsorders, 
tillverkningsorders eller behov. 
 
Väveri 
Väveri har information om vilka min- och maxlager de ska ligga på. Detta 
tillsammans med muntlig information om orders är underlag för planeringen. 
En planeringslista skapas i Word som personalen tar del av. En 
tillverkningsjournal skapas för varje ”order” som sedan följer med genom 
hela vävprocessen och sedan sparas i en pärm. När tyget är färdigt sker 
inskrivning av råväv i vävjournalen och instämpling av tyg i Garp. Oftast 
sker sedan beredning av råväven, antingen internt eller externt. Här skapas 
en beredningsjournal som följer med tyget. Om beredningen ska ske externt 
skrivs även order och tre följesedlar ut, varav en skickas med till kund, en 
arkiveras och en hängs upp på en tavla på Godsmottagning. När ett behov av 
garn uppstår skapas en behovslista som ges till Inköp. Väveri får sedan en 
kopia på inköpet som, när garnet kommer, jämförs med leveransen. Kopian 
på inköpet skickas sedan signerad tillbaka till Inköp. Materialet stämplas in 
och följesedeln sätts i en pärm.  
 
Nålning 
Nålning kontrollerar själva sitt materialbehov och kontaktar Inköp. När 
råmaterialet kommer stämplas det in i Garp. Det händer att kunder ringer 
direkt till Nålning med en förfrågan. Eftersom de delvis själva planerar sin 
produktion kan de lämna leveransbesked. Normalfallet är dock att de 
producerar utifrån tillverkningsorder, avropsorder och förhandsorder från 
säljarna. En veckoplanering skapas i Excel, Garp används då för att kolla på 
produktionsbeläggningen. När en order producerats stämplas den in och ut, 
även material stämplas ut då. Ordern skickas till Kundreskontra och 
arbetskortet sparas på Nålning. För nya artiklar läggs strukturer in i Garp när 
artikeln producerats första gången och kunskap finns om åtgång med mera.  
 
Tillskärning 
Arbetsorders kommer från MPS till Tillskärning. Det är även MPS som gör 
de underlag som finns för tillskärningen. Varje order kontrolleras innan den 
stämplas in, om felaktigheter avseende exempelvis inaktuella tygbredder 
upptäcks ändras det direkt i Garp. Vid stora avvikelser ändras även tid- och 
materialåtgångar. Arbetsorders som består av tygrullar som ska levereras till 
kund skickas direkt till Packen, medan alla andra orders läggs i vagnar och 
skickas till Konfektion. Innan dess stämplas ordern ut. Även uttag av 
material är något Tillskärning gör i Garp. 
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På Tillskärning hanteras även en stor del av företagets tyglager. Från MPS 
kommer kopior på de inköp som gjorts, vilka sedan leveranser kontrolleras 
mot. Tyger kommer, förutom från Godsmottagning, från Väveri och det är 
när tyget kommer till Tillskärning som den färdiga väven stämplas in i lager.  
 
Konfektion 
Sömmerskorna på Industri-Textil får orders och material från Tillskärning i 
speciella vagnar. När en ny order hämtas stämplas den in av sömmerskan 
och ordern gås igenom. Förstaprov sys, mätning och kontroll sker och när 
allt stämmer sker produktionen. Sömmerskorna stämplar även ut ordern 
innan den skickas till Packen för leverans. Vissa orders består av tillbehör 
som produceras innan det övriga materialet passerat tillskärningen. Då får 
Konfektion ordern direkt från MPS. Upptäcks ett behov av tillbehör 
sammanställs en behovslista som skickas till Inköp. När gods kommer till 
Konfektion kontrolleras det och mäts i vissa fall. Avdelningen har ett eget 
lager med tråd och övriga tillbehör. Material stämplas in och ut av 
arbetsledaren på avdelningen. Planeringen sker på MPS, men fördelning av 
arbetet sker på Konfektion. Listor skrivs ut i Garp, men det skapas även egna 
listor med anteckningar i Word. Ett planeringsmöte hålls varje vecka och 
varje måndag hålls ett internt möte på Konfektion. 
 
Montering 
På Montering sker i vissa fall de sista delarna i produktionen. Tillverkning 
sker mot både arbets-, tillverknings- och avropsorder. Loggbok förs över det 
egna lagret som innehåller olika tillbehör och färdiga varor, men material 
kommer även från Tillskärning och Konfektion. In- och utstämpling av order 
görs av personal på Packen, dit även de färdiga varorna levereras.  

9.4.5 Godsmottagning 
Alla leveranser som kommer till Industri-Textil passerar godsmottagningen. 
Det som kommer är till exempel råmaterial, tyger, tillbehör och 
kontorsmaterial. Personalen på Godsmottagning stämplar inte in eller ut 
något material utan det som görs i Garp är att kolla vem leveransen ska till. 
Ofta vet personalen vem som ska ha godset och då behöver inte det kollas. 
På Godsmottagning kontrolleras att rätt antal kollin levererats och om det 
inte stämmer kontaktas åkeriet eller leverantören. Det finns även en pärm där 
samtliga inleveranser noteras. Ibland kör personalen ut godset dit den ska 
men det vanligaste är att mottagaren själv får komma och hämta godset på 
Godsmottagning. 
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9.4.6 Packen 
Från Packen sker de flesta utleveranserna från Industri-Textil. De orders som 
ska levereras kommer från de olika tillverkande avdelningarna, men det 
händer även att material ska levereras utan att först behandlas. Orders 
sorteras i ett arkiv efter när de ska levereras. De aktiviteter som sker i Garp 
är in- och utstämpling av order och material samt uppdatering av 
fraktinformation. Packning sker alltså utifrån de orders som finns i arkivet. 
När ordern levererats uppdateras en lista i Word. Denna lista sparas 
utskriven i en pärm och lämnas även varje eftermiddag till Kundreskontra, 
tillsammans med de orders som levererats under dagen och en 
sändningslista.  

9.5 Sammanställning av enkäter 
Här presenteras resultatet av de enkäter vi bett 51 anställda på Industri-Textil 
att fylla i. Vi fick tillbaka 41 svar från dem som använder Garp. Avsnittet är 
indelat efter de frågeområden vi haft i enkäten, se bilaga 1. Sist presenteras 
den enkät som delades ut till de anställda som aldrig använder Garp, se 
bilaga 2. Sju personer besvarade den enkäten. 

9.5.1 Inledande frågor 
På Industri-Textil arbetar personer i alla åldrar. Det är blandat på de flesta 
avdelningar, undantaget är Ekonomi/Administration där majoriteten är yngre 
än 35 år. De flesta anställda arbetar inom Produktion, mer än 60 procent. På 
Ekonomi/Administration och MPS har nästan alla angett att de använder 
Garp nästan hela tiden. Samtliga på Försäljning/Utveckling använder Garp 
minst några gånger per dag. Produktionspersonalen använder Garp i mindre 
utsträckning än övriga avdelningar, även om en liten del av dem använder 
Garp nästan hela tiden, så använder majoriteten Garp några gånger per dag 
eller mer sällan. Endast en person av alla respondenter är negativ till 
affärssystemet. Över 50 procent neutrala i frågan om deras spontana 
inställning till Garp, men nästan lika många är positiva. En på 
Försäljning/Utveckling kommenterar att Garp inte fokuserar på kunden utan 
mer på att stödja företagets ekonomi.  
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9.5.2 Användning av Garp 
Figur 9.2 visar hur affärssystemet Garps startfönster ser ut. Ikonerna som ses 
i programmets ovankant anpassas efter olika användare eftersom olika 
användare använder olika funktioner. Samtliga funktioner användaren har 
tillgång till går även att komma åt via menyerna. 
 

 
 

Figur 9.2 - Startfönstret i Garp (Egen bild) 
 
Samtliga respondenter har angett vad de gör i Garp. Resultatet visas i tabell 
9.1, där vi bland annat kan utläsa att 73 procent av de anställda uppger att de 
söker information i Garp och att 61 procent kontrollerar lagersaldon. Söker 
information gör samtliga på Försäljning/Utveckling och MPS och tre av fyra 
på Ekonomi/Administration. 40 procent av de anställda på 
Produktion/Godshantering söker inte information i Garp. 
Ekonomi/Administration är de som i minst utsträckning kontrollerar 
lagersaldon, endast en av fyra gör det, medan alla på MPS kontrollerar det 
liksom de flesta på Försäljning/Utveckling och hälften på 
Produktion/Godshantering. Den respondent som angett annat avser ändring 
av grundinställningar, exempelvis valutor. 
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Skriver ut dokument/listor
Produktionsplanerar
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order/faktura
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Annat

Vilka
administrativa
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du i Garp?

Procent av
anställda

 
Tabell 9.1 - Vilka administrativa uppgifter utför du i Garp? (Egen bild) 

 
67 procent av respondenterna sparar papper i en pärm eller i ett arkiv. Även 
att 55 procent uppger att de sparar dokument på den gemensamma arean är 
anmärkningsvärt. Samtliga på Försäljning/Utveckling och nästan alla på 
Ekonomi/Administration och MPS sparar dokument på den gemensamma 
arean, jämfört med drygt 30 procent på Produktion/Godshantering. Sparar 
papper gör samtliga på Ekonomi/Administration och MPS, sju av nio på 
Försäljning/Utveckling och hälften på Produktion/Godshantering.  
 
När det gäller varför de inte utför de uppgifter som angetts i Garp istället är 
de vanligaste anledningarna att de vet eller tror att funktionen inte finns. Att 
de inte får eller inte vill är däremot mer ovanligt. 11 procent uppgav att 
anledningen var något annat än de föreslagna. Vanligt förekommande 
anledningar som uppgetts är att det inte alltid finns plats att fylla i all 
information i Garp och därför läggs det till på pappret, information kan 
komma senare och går då muntligt, att vissa uppgifter utförs både i och 
utanför Garp samt att uppgiften utförs som den utförts från början och att 
respondenten därför inte tänker på att Garp kanske skulle kunna användas 
istället.  När det gäller att information ändras på papper och att papper 
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lämnas till andra, är en orsak som uppges att det är opraktiskt om alla i 
produktionen skulle ha en egen dator. Den mänskliga faktorn är orsaken till 
att lagersaldon ibland måste kontrolleras manuellt.  
 
Vi bad respondenterna att komma med förslag på ändringar i Garp som de 
skulle uppskatta samt om de kan göra allt de skulle önska att de kunde göra i 
Garp. Det har framkommit att Inköp vill kunna skicka inköpsorders via e-
post, i dagsläget sker beställningar via telefon eller fax. Vi fick även in en 
del andra detaljerade svar som inte redovisas här. Mer allmänna åsikter 
framkom också. Många på Produktion/Godshantering uppger att de inte har 
tillräckligt med kunskap för att veta vad de kan önska sig och komma med 
bra förslag. Åsikterna går isär när det gäller om de kan göra allt de önskar. 
Vissa anser att de kan göra allt de önskar och att det de gör i Garp inte går att 
utföra på något annat sätt. Andra anser inte att de kan göra allt de önskar på 
grund av att de inte har tillräckliga kunskaper om allt som kan göras. Det 
sistnämnda anger även anställda på Ekonomi/Administration och 
Försäljning/Utveckling som argument. En anställd på Försäljning/Utveckling 
menar att det är svårt att veta vad den kan använda ett affärssystem till 
eftersom personen inte har någonting att jämföra med. En annan på 
Försäljning/Utveckling anser att problemet ligger i att de moduler som finns 
inte används, exempelvis säljstödsmodulen och att det är något som skulle 
göra att uppgifterna skulle utföras i Garp istället för att bland annat spara 
dokument på den gemensamma arean. Respondenten anser vidare att en del 
nya moduler eventuellt skulle kunna köpas in. Efterkalkyler uppger 
respondenten att han ändå vill ha kvar utanför Garp för att ha full kontroll 
över dem. 
 
Samtliga respondenter som besvarat frågan vet anledningen till att de gör 
vissa saker i Garp. ”Garp är vårt hjärta!” menar en på 
Ekonomi/Administration. På Produktion/Godshantering, där in- och 
utstämpling av order och material är det som de flesta gör, anger de 
anledningar som att andra ska se vad som är gjort, för att vi ska veta vad vi 
ska göra och vad vi gjort, det går att se om tillräckligt av något finns i lager, 
tidsrapportering av order gör att det blir lättare att planera produktionen samt 
för att planeringen ska stämma. En respondent på Produktion/Godshantering 
skriver ”För att det flyter på mycket bättre och så har man mer kontroll över 
allt”. MPS nämner fördelar som att alla kan ta del av det som görs i Garp, en 
order kan följas genom företaget och att information samlas på ett och 
samma ställe. 
 
På frågan om de anställda anser att verksamheten effektiviserats tack vare 
affärssystemet svarar alla utom en respondent ja eller ja, till viss del. Den 
person som svarat nej arbetar på Produktion/Godshantering. Dock var det 
åtta respondenter som inte besvarade frågan. Kommentarer på denna fråga 
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var bland annat att affärssystemet innehåller mycket information som går 
snabbt att komma åt, att pappershanteringen minskat och att alla på företaget 
har tillgång till informationen. En del av respondenterna uppger att det är 
svårt att avgöra eftersom de inte har något att jämföra med och eftersom de 
fått för lite information. En på Försäljning/Utveckling anser att ett system är 
en nödvändighet för att dokumentera bland annat orders och artiklar. En 
annan på Försäljning/Utveckling tror dock att affärssystemet skulle kunna 
effektivisera mycket mer om det skulle passa företaget bättre genom rätt 
konfiguration. Han tror att de anställda måste anpassa sig till Garp mer för 
att det ska blir mer effektivt, eftersom Garp inte går att ändra i alla 
avseenden så att systemet passar Industri-Textil perfekt. Exempelvis är 
kundunika och inkonsekventa artikelnummer vanligt förekommande, vilket 
försvårar användningen av Garp. För att återgå till fördelarna de anställda ser 
så nämns att tids- och materialåtgång kan följas upp. En anställd på MPS 
menar att det är bra att informationen finns tillgänglig för alla, men att 
informationen måste stämma för att inte hela konceptet ska falla. Vidare tror 
respondenten att det inte är många som förstår hela systemet eller ens så 
mycket som behövs. MPS-personal menar även att Garp underlättar 
planeringsarbetet, men att ledningen blandar sig i och att det då ändå blir 
arbetsanhopningar.  
 
Det största problemet med Garp är att de anställda inte vet vem som gjort 
vad, se tabell 9.2. På en skala från ett till fem där ett innebär håller inte alls 
med och fem är håller helt med var snittet 2,26 på påståendet ”Jag vet vem 
som gjort vad”. 23 av 40 uppgav att de inte håller med, 11 uppgav varken 
eller medan sex respondenter höll med. En anställd uppgav att den vill ha 
signaturer i Garp. Något negativa var respondenterna även till påståendet att 
”Sådant som handlar om samma sak finns på samma ställe”. Övriga 
påståenden visade över tre i snitt och mest positiva var de anställda till 
påståendet ”Jag vet vad jag har gjort och vad jag har kvar att göra”, där 
4,06 var snittet. Det totala snittet på alla frågor var 3,44 vilket tyder på att de 
anställda är försiktigt positiva till Garp. Det fanns respondenter som inte 
ansåg att vissa frågor var relevanta eller som inte förstod eller kunde ta 
ställning. Övriga kommentarer var exempelvis att det beror på vad man letar 
efter om det är lätt att hitta det man vill, att man bara kan se vad som redan 
gjorts om det utförts på rätt sätt samt att information som någon tycker är 
onödig att fylla i kanske inte är onödig för andra.  
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 Snitt 
n. Jag vet vad jag har gjort och vad jag har kvar att göra 4,06 
d. Jag vet vad det jag gör/inte gör får för konsekvenser 4,00 
e. Jag får bekräftat att det jag gjort är genomfört 3,94 
s. Kollegor får den information jag lagt in och den visas på rätt sätt för 
dem 3,69 

p. Jag behöver inte fylla i information som redan finns 3,67 
k. Jag får den info jag behöver för att kunna gå vidare med min uppgift 3,66 
f. Jag blir inte irriterad på bekräftelserna 3,60 
g. Jag kan se vad som redan har gjorts 3,53 
r. Systemet behandlar informationen enligt mina önskemål 3,39 
c. Det är lätt att hitta det jag vill 3,37 
a. Jag vet vad jag kan göra 3,36 
b. Jag kan ”säga” det jag vill 3,34 
i. Jag känner igen de begrepp som används 3,33 
o. Jag vet om, hur och när jag kan ändra någonting 3,33 
q. Jag behöver inte fylla i information som känns onödig 3,32 
j. Jag förstår vad jag ska göra när andra ändrat något 3,31 
l. Begrepp betyder alltid samma sak, de används konsekvent 3,29 
m. Sådant som handlar om samma sak finns på samma ställe 2,86 
h. Jag vet vem som har gjort vad 2,26 
Snitt på alla 3,44 

 
Tabell 9.2 -  Snitt för påståenden om handlingsbarhet (Egen bild) 

9.5.3 Informationshantering 
Stress är vanligt förekommande på Industri-Textil. Tio av de tillfrågade 
tycker att stress förekommer ofta och 26 tycker att stressen infinner sig 
ibland. Stressituationen ser olika ut för varje avdelning, dock anser samtliga 
tillfrågade på Ekonomi/Administration och MPS att det är stressigt. 
Anledningarna till att de tillfrågade känner sig stressade är att det är mycket 
på gång samtidigt och att arbetet hopar sig. En tillfrågad menar att ”det är 
ofta mycket att göra och att det ska ske omgående”. Till viss del handlar det 
om att maskiner arbetar i sin takt, deadlines av olika slag, man avbryts i 
arbetet av andra eller att vissa personer som är mer kunniga får mycket mer 
att göra då de får mer av ansvaret.  
 
På grund av den situation som råder anser 40 procent att de hoppar över 
arbetsmoment eller söker mindre information då stressen infinner sig. 
Inställningen till detta påstående varierar mellan de olika avdelningarna, se 
figur 9.3. Det har påpekats att det kan ha hänt att man omedvetet hoppat över 
moment eller sökt mindre information då det finns mycket att göra. 
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Figur 9.3 - Hoppar du över vissa moment eller söker mindre information när du känner dig stressad? 
(Egen bild) 

 
På grund av stressen händer det att man istället antar viss information istället 
för att kontrollera hur det faktiskt är samtidigt som informationen kanske 
inte går igenom lika många säkerhetskontroller. I och med att vissa inte får 
ändra information i Garp har det framkommit att de håller mycket av 
informationen i huvudet och går på den istället, detta får dock konsekvensen 
att många kollegor kommer och frågar om sådant som inte finns att hämta 
någon annan stans än inom personen. Andra orsaker är att de tillfrågade har 
tidsbrist och helt enkelt ”vill spara tid”. Det har även framkommit att det 
inte alltid finns rutiner för hur och var viss information ska finnas tillgänglig, 
vilket då kan leda till att man söker mindre information i en stressande 
situation. I vissa fall går det fortare att hoppa över vissa moment och göra 
dessa själva, ibland för att uppnå snabba resultat. De som inte hoppar över 
moment eller söker mindre information vid stressade situationer är av 
åsikten att informationen är viktig samt att det är ”viktigt att göra rätt, ett fel 
innebär stora kostnader”. 
 
Det finns ett samband mellan nivån av stressade anställda och hur ofta 
information kontrolleras, nio av tio av de stressade känner ett behov av att 
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kontrollera att information stämmer. Samtidigt får de stressade anställda 
många besök av sina kollegor som kommer till dem och ber om information, 
detta samband är inte lika klart som det tidigare då det är många stressade 
som inte ger information till andra. En anledning till att man väjer att inte 
kontrollera information är att man känner sig trygg. De som är av motsatta 
åsikt kontrollerar information eftersom de ”litar inte på det som står”, 
exempelvis kommenterar många att lagersaldon inte stämmer. En annan 
orsak är ”därför av erfarenhet vet jag att vårt system inte alltid 100 procent 
speglar verkligheten”. Information har även ibland kommit muntligt från 
olika kollegor och då inte överensstämt. Man känner även ett behov av att 
kontrollera att det blivit rätt då man kan vara osäker eller för att andra kan gå 
in och ändra samma information. Det är viktigt att vara rätt informerad då 
produktion ska påbörjas. En tillfrågad motiverar det som följer: ”Jag är 
ytterst ansvarig gentemot kund att de får vad de ska ha och blir nöjda”. 
Andra kontrollerar information då kollegornas kunskap kan vara bristfällig. 
 
Hur informationssökningen går till är lite olika beroende på vilken avdelning 
den tillfrågade hör till. Men vanligast är att man först söker i Garp, detta gör 
68 procent av de tillfrågade, 14 procent pratar personligen med en kollega. I 
figur 9.4 går det se vilken informationskälla de olika avdelningarna väljer i 
första hand.  
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Figur 9.4 - Var söker du i första hand information? (Egen bild) 
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I andra hand använder tre av fyra på Ekonomi/Administration helst en pärm, 
då den är lättillgänglig, medan två av tre på MPS väljer ett telefonsamtal. De 
övriga avdelningarna föredrar att prata öga mot öga med någon. 
Anledningarna till varför man söker information på det sätt man gör är oftast 
för att det går snabbast. Många anser att Garp är en bra informationskälla då 
”mycket av informationen jag behöver finns att hitta i Garp”, samtidigt 
finns det tillfrågade som anser motsatsen. För vissa personer är det vanligt 
att be andra om information, detta styrs lite av vilken avdelning man jobbar 
på då vissa anställda inte använder alternativet över huvud taget. En 
anledning till att man ber någon annan om information är att man inte 
befinner sig i närheten av en dator. E-post används för att man kanske inte 
vill störa personen ifråga eller att den fysiskt befinner sig utanför företaget. 
 
Tabell 9.3 anger de anledningar som finns till informationssökning. En 
tillfrågad angav annat som alternativ eftersom denne söker information då 
det ofta är fel.  

40,0%
67,5%
57,5%
32,5%

67,5%

2,5%

Jag är osäker
Jag vill dubbelkolla
Jag vill lära mig mer
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Tabell 9.3 - Varför söker du information? (Egen bild) 

 
65 procent av de tillfrågade sparar papperskopior. Enligt tabell 9.4 uppger 30 
procent att de måste spara papper, på grund av lagens dokumentationskrav 
samtidigt som arkiverandet kan bero på ett rutinmässigt arbete. Samtliga på 
Ekonomi/Administration sparar papper. Fem procent sparar papper för att de 
inte litar på systemet andra för att informationen blir mer lättillgänglig. 
Papper sparas även av andra orsaker exempelvis för eget bruk, för att inte 
glömma eller att det finns viktiga anteckningar på pappret eller helt enkelt 
för att de inte själva kan ändra information i Garp.  
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Tabell 9.4 - Varför sparar du papperskopior? (Egen bild) 

 
66 procent av de anställda säger att de får besök av sina kollegor eller 
telefonsamtal från dem eftersom de vill ha information, det skickas även e-
post. Anledningen till att så många kommer tror de tillfrågade beror på att de 
är bra på att ta fram information, kollegorna tror att man vet, ”stor kunskap 
inom området” samt att de är ansvariga/arbetsledare för vissa områden och 
får besluta vissa saker. Samtidigt finns det anställda som har i uppgift att 
veta saker då den tillfrågade fungerar som ”spindeln i nätet”. Att kollegor 
kommer och frågar uppfattas positivt av vissa anställda då ”det känns bra att 
kunna hjälpa kollegor”.  Andra kan tycka att de blir avbrutna för ofta så det 
blir svårt att hinna med sina egna arbetsuppgifter eller att kollegorna 
kommer med onödiga frågor, eftersom de själva inte vill ta ansvar för sina 
handlingar. 
 
Det har visat sig att 35 av 41 litar ofta eller ibland mer på sina kollegor än på 
informationen som finns att hämta i Garp. Orsakerna till detta är många. Det 
har visat sig att information inte stämmer i Garp, ”vissa artiklar har varit 
svårt att hålla uppdaterade i Garp” heter det. Informationen kan även vara 
otydlig. Det har framkommit att ”jag litar mer på människor än maskiner”. 
En anledning till att de litar mer till sina kollegor är att de sitter inne på 
kunskap och erfarenheter som kan vara till hjälp, att man själv inte är så 
kunnig på Garp eller att man fysiskt kan kontrollera vissa saker. Det händer 
även att det blir fel när man skriver in uppgifter då det inte alltid är källan 
som skriver in det i Garp eller att anteckningar görs för specifika kunder som 
ska ha anpassade produkter. Slutligen kan det även vara så att all information 
inte finns tillgänglig i Garp, en av anledningarna till detta är att 
informationen ännu inte förts in och att det då kan vara enklare att fråga sin 
kollega.  

9.5.4 Arbetsmiljö 
88 procent av de tillfrågade uppgav att de utbytte idéer och diskuterade 
arbetssätt med sina kollegor. Detta görs av alla på Ekonomi/Administration 



 
 
 
 
 

Affärssystemet, varför ska jag använda det? 
En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag 

- 62 - 

och MPS medan det förekommer minst på Försäljning/Utveckling. Enligt 17 
tillfrågade har många diskussioner lett till förbättringar samtidigt som 
förändringar genomförts. Utbytet har lett till att det blivit lättare att hitta 
information, bredare kunskap, effektiviseringar i form av sitt eget arbetssätt. 
Samt att man fått förståelse för hur andra tänker och arbetar.  
 
67 procent uppger att de tycker om att jobba nära sina kollegor. Dock är det 
väldigt beroende av vilken avdelning den tillfrågade arbetar på, se figur 9.5. 
Inställningen till att den tillfrågade vill sitta själv är att det annars skulle 
störa ens arbete då de jobbar bättre när de inte blir störda. Andra menar att 
”det är trevligt, med det kan vara problem ibland om man behöver 
koncentrera sig eller vill ringa ostört”. Samtidigt jobbar vissa med 
sekretessrelaterade uppgifter. De som gillar det gör det för att det är socialt, 
roligt och ”det är lätt att utbyta erfarenheter”. Någon anser att man kan få 
information som man kanske missat annars eller som det tagit längre tid att 
få. Samtidigt menar de att problem som uppstår kan lösas tillsammans. En 
del anser även att arbetet blir mer effektivt och att ”dagen flyter på 
snabbare”. 
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Figur 9.5 - Hur upplever du att det är att sitta/stå nära andra när du arbetar? (Egen bild) 

 

85 procent av de tillfrågade uppger att ett behov finns att prata om annat än 
jobbet på arbetet samtidigt som 80 procent anger att umgänget vid 



 
 
 
 
 

 
Empirisk studie 

- 63 - 

kafferasterna är viktigt. Den sociala kontakten är viktig samtidigt som 
stämningen mellan kollegor blir bättre. Det leder till en god gemenskap 
samtidigt som man får lite ”omväxling och inte bara arbetssnack”. ”Livet 
kretsar inte bara kring arbete” och ”vi har alla ett behov av att ventilera 
olika saker ibland”. Ibland när det är stressigt kanske man inte vill prata lika 
mycket, men det är ändå viktigt med det sociala umgänget menar en 
tillfrågad. En av de tillfrågade menar att umgänget på kafferasten inte spelar 
någon roll då ”kaffet smakar lika bra ändå!!!”. 
 
Ibland kan det vara svårt att veta vad ens kollegor har för arbetsuppgifter. 22 
tillfrågade vet vad alla kollegor gör, samtidigt som 17 vet vad de flesta gör. 
Det är endast Produktion/Godshantering som kan känna att de inte vet vad 
kollegorna gör.  
 
88 procent uppger att de tycker spontana möten och samtal är viktiga. Detta 
eftersom de anser att ”mycket information kommer denna väg” samtidigt 
som en del idéer uppkommer. Det kan även leda till ett effektivare arbete 
både vad gäller snabbare utfört samt en förbättring av arbetssättet. En 
tillfrågad påpekar att man vid dessa tillfällen får en förståelse för vad man 
kan göra för att underlätta arbetet för sina kollegor och en annan menar att 
”det är smidigt att arbeta så”. Även problem löses på detta sätt samt att man 
byter erfarenheter och att man kan få andra att känna sig viktiga. En anställd 
menar dock att det planeringsmässigt är bättre med tidsbestämda möten 
samtidigt som andra anser det bättre att jobba på. 

9.5.5 Utbildning 
Sju personer uppger att de genomgått en organiserad utbildning i Garp, 
vilket innebär knappt 20 procent, se figur 9.6. Inte någon på MPS, där alla 
uppgett att de arbetar i Garp nästan hela tiden, har genomgått en organiserad 
utbildning. På Ekonomi/Administration har endast en person genomgått 
utbildning, och även här används Garp mycket. Nästan hälften på 
Försäljning/Utveckling har genomgått utbildning, och tre av 25 på 
Produktion/Godshantering. Sex av de sju som genomgått utbildning 
använder Garp några gånger per dag eller nästan hela tiden. Av de sju som 
genomgått utbildning anser fyra att den resulterade i att de vet vad de kan 
göra och hur, tre tyckte alltså inte det.  
 
Kommentarer från dem som genomgått utbildning visar att utbildningen 
delvis gav ett bra resultat, men att den genomfördes för tidigt så att den 
anställda inte visste så mycket om sitt arbete. Någon person har bytt 
arbetsuppgifter och därför glömt mycket eftersom det inte ingår i 
arbetsuppgifterna längre. När det gäller de som inte genomgått någon 
organiserad utbildning är det några som uppger att de inte vet varför de inte 



 
 
 
 
 

Affärssystemet, varför ska jag använda det? 
En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag 

- 64 - 

erbjudits någon utbildning. En del tror inte att det erbjudits någon utbildning 
alls, medan andra inte anser sig ha behov av det eller att det inte är aktuellt 
för deras arbetsuppgifter. 
 
70 procent av de anställda tror att de använder Garp på rätt sätt. De som 
uppger att de inte tror att de använder Garp på rätt sätt tror i de flesta fall att 
det finns stora möjligheter och många funktioner i Garp som de inte känner 
till och därmed inte tror att de använder systemet på rätt sätt. En anställd 
uppger att anledningen till nej-svaret är att personen inte vet vad som händer 
i olika steg före och efter medan en annan vet att det går att göra mycket mer 
i Garp och på ett bättre sätt. På Produktion/Godshantering anges brist på 
kunskap och för lite utbildning som skäl till att de tror sig göra fel. Det finns 
även fem anställda som inte vet om de gör rätt eller fel. Bland dessa är brist 
på kunskap den vanligaste orsaken. De flesta tror ju dock att de använder 
Garp på rätt sätt. Vissa påpekar dock att de gör rätt på de områden de känner 
till, men även många som svarat ja på frågan tror att det finns fler 
möjligheter i Garp som de inte känner till. Andra menar att vissa 
arbetsmoment endast kan utföras på ett sätt och att om det blir fel så ges 
feedback så att man kan rätta till det. En av de anställda försöker att hålla sig 
uppdaterad på vilka möjligheter som finns. 
 
Ungefär 20 procent av de anställda tycker att det är svårt att anpassa sitt 
arbetssätt till det som Garp kräver. De som tycker att det är svårt anger 
otillräcklig utbildning, för lite information och för lite datakunskap som 
orsak. Två personer anser att det är fel på funktionerna i Garp, exempelvis 
att analysverktyg saknas och att materialplaneringen vid speciella situationer 
är svår, exempel kan vara ersättningsmaterial och personlig storlek på 
skyddsvästar. De ca 80 procent som inte tycker det är svårt att anpassa sitt 
arbetssätt till Garp berömmer systemet. De skriver bland annat ”Jag tycker 
det är ett bra system”, ”Jag tycker det är användarvänligt” och ”Det är lätt 
och går fort”. Visserligen förekommer kritik även här, men det handlar mer 
om att vissa typer av artiklar inte var genomtänkt hur de skulle läggas upp 
från början, att all information inte finns i Garp och att det tar mycket tid att 
söka information där på grund av bristande datorvana och att mer utbildning 
skulle underlätta så att man inte behöver springa och fråga någon annan om 
man inte vet. 
 
75 procent av de anställda använder varken en pappersmanual eller hjälpen 
som finns i Garp. Anledningen till det är i många fall att de inte visste om att 
möjligheterna fanns eller att de inte kan använda hjälpfunktionen, de vet inte 
hur den fungerar. Andra uppger att de inte hinner eller att det bara inte har 
blivit av. Vissa menar att de aldrig har känt behov av det eller att de bara 
använder de funktioner de känner till och bemästrar. En anställd uppger att 
pappersmanualen användes i början, men att personen nu lärt sig och istället 
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frågar någon om det uppstår problem. Alla som använder manualen eller 
hjälpen tycker att den hjälper dem att lösa problemet, vissa uppger att den 
hjälper delvis, ibland eller oftast. Hjälpen i Garp används av sex anställda, 
medan pappersmanualen används av två. Tre anställda använder både 
hjälpen i Garp och pappersmanualen. 
 
När det gäller önskemål om hur utbildningen ska organiseras vill tre av fyra 
vara kvar på företaget och lära sig. Anledningar som uppgetts är att man kan 
testa med sådant man känner igen, man direkt kan se hur det fungerar i 
praktiken, det är ofta svårt att omsätta externa kurser i praktiken, det är 
lättare att sitta på sin egen arbetsplats i lugn och ro, man är i den miljö där 
problemen uppstår, det är bekvämt, det är onödigt att åka iväg och att det är 
onödigt dyrt. De som vill åka iväg anger anledningar som att utbildning 
utanför företaget blir mer fokuserad, att det är lättare, man kan koncentrera 
sig ordentligt, att det inte går att utbildas och arbeta samtidigt, det är kul att 
träffa nya människor och att det är trevligare. En anställd skrev: ”Jag lär 
mig mest med praktisk användning, men en utbildning utanför företaget är 
inte fel, det blir mer fokuserat.” Några anser att det inte spelar någon roll var 
utbildningen sker. 
 
Jämför man hur de anställda vill lära sig med hur de har lärt sig Garp så har 
de flesta som genomgått utbildning varit kvar på företaget. 65 procent 
uppger dock att de inte genomgått någon organiserad utbildning. Alla dessa 
har därmed även de varit kvar på företaget när de lärt sig Garp. Vi ser inget 
samband mellan vilka som vill åka någon annanstans på utbildning och ålder 
eller avdelning.  
 
87 procent av respondenterna uppger att de vill lära sig ett nytt datorsystem 
genom att testa själv samtidigt som någon instruerar. Vanligt är även att de 
vill lära sig av eller genom att diskutera med en kollega. Dessa två sätt 
dominerar även när de uppgett sättet de anställda har lärt sig Garp på, med 
en övervikt på att lära sig av eller genom att diskutera med en kollega. Se 
tabell 9.5 för en jämförelse mellan hur de anställda vill lära sig och hur de 
har lärt sig Garp. Varför de anställda vill lära sig på det sätt de uppger är för 
att man minns bättre om man får prova genast, man lär sig bäst genom att 
pröva, det är bra att testa samtidigt som någon instruerar och man övar på de 
egna arbetssätten. Att lära sig av kollegor är bra för att man kan bolla 
funderingar då. 
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87,2% 62,2%

12,8% 35,1%

7,7% 5,4%

12,8% 21,6%

66,7% 70,3%

Testa själv samtidigt som någon
instruerar mig
Testa själv utan hjälp
Testa själv med hjälp av manual,
film, CD-rom eller Internet
Endast instruktioner och sedan
testa själv efteråt
Lära mig av eller genom att
diskutera med en kollega

Hur föredrar du att
lära dig ett nytt
datorsystem?

Hur har du
lärt dig
Garp?

Procent av anställda

 
 

Tabell 9.5 - Jämförelse mellan hur de föredrar att lära sig och hur de lärt sig (Egen bild) 
 
De anställda har även gett synpunkter på den utbildning de fått, eller inte 
fått. Både negativa och positiva kommentarer har framkommit. De flesta 
anser att det sätt de lärt sig på inte är optimalt. En person som testat själv 
tycker inte att det var det bästa sättet men att man får göra det bästa av 
situationen. En del anser att det varit för lite utbildning och tror att 
anledningen helt enkelt är att ingen tagit tag i det. När kollegor lär varandra 
tror de anställda att en hel del funktioner missas och en person påpekar att 
det tar tid att lära sig själv. Många skriver att de lärt sig efterhand som ett 
behov har uppstått. En person påtalar att det är viktigt att komma ihåg att 
systemet uppdateras och att de då inte får information om uppdateringarna. 
Positiva kommentarer däremot är att om man kommer fram till något själv så 
glömmer man det inte. De flesta som varit på extern utbildning anser att den 
var bra, men en person menar att frågorna kom när man började arbeta 
hemma och att utbildningen därför inte vad så bra. 
 
De fem personer som har hört talas om Garps användarförening arbetar 
antingen på Ekonomi/Administration eller på Försäljning/Utveckling. Tre av 
fyra på Ekonomi/Administration har hört talas om den, men endast en 
uppger att hon använder den. En anställd har uppgett att det inte är personens 
arbete att använda användarföreningen, däremot anser den som använder den 
att den är jättebra. Hon träffar andra och kan se hur de använder Garp. 
 
Ekonomi/Administration är de som till största del använder den support som 
Microcraft och DTS-Solutions erbjuder. Där använder tre av fyra denna typ 
av support. På övriga avdelningar är det endast tre personer som uppger att 
de använder extern support. Ingen på MPS, där alla använder Garp i stor 
utsträckning, använder extern support. De allra flesta frågar alltså någon 
annan inom företaget om de får problem i Garp, vanligast är att fråga en 
kollega eller arbetsledaren. Det finns även tre namngivna personer som fler 
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än två anställda frågar. Samtliga som väljer att fråga någon annan än 
Microcraft och DTS-Solutions har angivit interna personer. 
 
Majoriteten av de anställda, 78 procent, tror att en utbildning skulle göra att 
de utförde sitt arbete mer effektivt. Det är framförallt de som använder Garp 
mer än en gång per dag som tror att en utbildning skulle effektivisera. De 
anställda på Produktion/Godshantering är mest negativa i frågan även om 
majoriteten även här är de som anser att utbildning skulle effektivisera. De 
som är positiva i frågan tror att ytterligare utbildning skulle leda till ökad 
förståelse för systemet och andras arbete, att man lär sig mer om 
möjligheterna och att all kompetens gör att man blir mer effektiv.  ”Det blir 
lättare att använda Garp om man vet hur det fungerar.” Två anställda har 
angett att utbildningen har känts otillräcklig. De som inte tror att 
utbildningen skulle göra arbetet mer effektivt anger anledningen att de kan 
det som behövs, att det är en liten del av arbetet och att andra har större 
behov av utbildning. 
 
11 av 20 som skapar listor utanför Garp, se fråga 7 i bilaga 1, skulle inte 
använda funktionen att skapa listor automatiskt i Garp om den fanns. Bland 
dem som inte skulle vilja det ingår samtliga på Försäljning/Utveckling. De 
sex som skulle använda det tror alla att det skulle fungera och skulle vilja ha 
utbildning eller manual för att lära sig det. Anledningar de uppger är att det 
är lättare att lära sig, de kan inte testa sig fram. Det som vore bra med sådana 
listor är att all information skulle finnas på samma ställe, att man slipper 
skapa listor i Excel och att funktionen att välja ut vilken information man vill 
arbeta med borde finnas i affärssystemet. Tre av dem som skapar listor har 
inte besvarat om de skulle använda Garp istället om funktionen fanns. 

9.5.6 Några avslutande frågor 
88 procent av de anställda håller med eller håller helt med om påståendet 
”Jag tycker det jag gör i Garp är viktigt”. De två personer som är något 
negativa arbetar på Produktion/Godshantering. Det påstående som allra flest 
av respondenterna håller med om ”Jag har tillräckligt nära till en dator jag 
kan använda”, snittet är 4,39 där 5 betyder håller helt med. Samtliga på 
Ekonomi/Administration, MPS och Försäljning/Utveckling har tillräckligt 
nära, medan den person som inte håller med arbetar på 
Produktion/Godshantering.  
 
Ytterligare ett påstående de flesta håller med om är ”Jag är motiverad att 
lära mig mer i Garp”. Även här är det endast Produktion/Godshantering 
som är negativa till påståendet, men 72 procent även på dessa avdelningar är 
motiverade att lära sig mer i Garp. Att de vill ha mer utbildning visar även 
påståendet ”Jag känner inget behov av mer utbildning i Garp” där snittet är 
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2,22 och ett betyder håller inte alls med. 22 procent håller dock med om 
påståendet, dessa jobbar främst på Produktion/Godshantering, men även en 
på Försäljning/Utveckling och en på MPS. 
 
Ytterligare något respondenterna tycker är att de inte kan se vem som gjort 
vad i Garp, detta har tidigare även framkommit i avsnitt 8.5.2, samt att de 
saknar funktioner och inte anser sig kunna göra det de önskar att de kunde 
göra i Garp. De anställda är nöjda med Garp även om fler är ganska nöjda än 
mycket nöjda. Två anställda uppger att de inte är nöjda med Garp. Tabell 9.6 
visar i vilken grad de anställda håller med om påståendena i fråga 35, se 
bilaga 1, i snitt. 
 
 Snitt 
m. Jag har tillräckligt nära till en dator jag kan använda 4,39 
j. Jag tycker att det jag gör i Garp är viktigt 4,22 
q. Det jag gör i Garp känns viktigt 4,18 
l.  Jag är motiverad att lära mig mer i Garp 4,07 
o.  Jag tycker att vi behöver ett affärssystem 3,89 
d. Jag litar på Garp 3,63 
k. Jag behåller gärna Garp som affärssystem 3,50 
a. Garp är lätt att använda 3,46 
i. Jag trivs med att arbeta i Garp 3,34 
p. Jag är nöjd med Garps utseende och uppbyggnad 3,33 
n. Jag är van att arbeta vid en dator 3,29 
e. Jag litar på information som finns i Garp 3,23 
r. Informationen i Garp är mer lättillgänglig än i andra former 3,16 
f. Jag känner inget behov av att kontrollera att det jag gjort i 
Garp verkligen registrerats/gjorts 2,97 
s. Hur nöjd är du med Garp 2,80 
c. Jag saknar inga funktioner i Garp 2,72 
b. Allt jag skulle vilja kunna göra i Garp kan jag göra 2,51 
g. Jag vet vem som gjort vad i Garp 2,33 
h. Jag känner inget behov av mer utbildning i Garp 2,22 
Snitt på alla 3,33 

 
Tabell 9.6-  Snitt för övriga påståenden (Egen bild) 

 
Kommentarer till frågorna är bland annat att mänskliga faktorer påverkar hur 
väl man litar på informationen i Garp och att Garp är lätt att använda till det 
respondenten själv gör. 
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9.5.7 De som inte använder Garp 
Vi har även delat ut enkäter till de anställda som inte använder Garp, se 
bilaga 2. Det visade sig vara sju personer. Av dessa arbetar sex på 
Produktion/Godshantering och en på MPS. Den vanligaste anledningen till 
att de inte använder Garp är att de inte känner sig så säkra på datorer. En 
besvarade inte frågan och en vill inte eftersom han inte har tid att lära sig 
Garp innan övriga arbetsuppgifter behärskas. Denna respondent är ny på sin 
nuvarande position. De som inte använder Garp vill inte ta ställning till Garp 
som affärssystem, samtliga kryssade i ”ingen uppfattning”. 
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10 Analys 
I detta kapitel presenteras en jämförelse mellan teori och empiri. Teorin och 
den empiriska data vi samlat in ligger därmed till grund för analysen. För 
att få en genomgående struktur har vi utgått från teorikapitlens rubriker. 
Analysen har genomförts enligt den metod som presenterats i avsnitt 2.6. 

10.1 Handlingar och handlingsbarhet 
Ur ett handlingsbarhetsperspektiv är ett affärssystem ett verktyg för 
användare att kommunicera med hjälp av. Även om informationssökning, 
som är en läshandling, är det som flest anställda använder Garp till, så 
framgår det ur den empiriska studien att det finns mycket information som 
kommuniceras utanför Garp. 
 
Garp är ett affärssystem som riktas till företag som Industri-Textil. Att 
relationerna mellan användare, verktyg, arbetsuppgift och omgivning passar 
ihop är avgörande för hur handlingsbart ett system är. Teorin menar även att 
affärssystem är en integrerad del i det dagliga arbetet, vilket enligt vår 
empiriska studie skiljer sig mellan olika avdelningar. En del anställda 
använder affärssystemet i stor utsträckning och utför många olika handlingar 
där. Det finns även en del anställda som endast utför en eller ett par olika 
handlingar i affärssystemet vilket är ganska naturligt eftersom flertalet av 
dessa arbetar på Produktion/Godshantering. 
 
Det faktum att många anställda sparar papper i pärmar eller arkiv hämmar 
handlingsbarheten eftersom mycket information därför inte finns tillgänglig i 
affärssystemet och därmed inte kan användas som underlag för andra 
handlingar, åtminstone inte av andra än den person som har tillgång till 
pärmen. Att information anges på papper istället för i Garp beror i vissa fall 
på att det inte finns tillräckligt utrymme för egna anteckningar i 
affärssystemet, användaren kan inte ”säga” det den vill. Användarna kan 
heller inte utföra alla handlingar i affärssystemet. I vissa fall rör det sig om 
handlingar som inte kan utföras med hjälp av ett IT-system, men det 
framkommer även en del handlingar som skulle kunna göras i affärssystemet 
men där funktionen inte finns. Andra anledningar till att affärssystemet 
kanske inte utnyttjas så bra som det skulle kunna göras är för att användarna 
inte vet vilka funktioner som finns. Dock vet användarna varför de gör som 
de gör, vilket tyder på att de är medvetna om affärssystemets kommunikativa 
roll. Kommunikation sker enligt teorin genom att människor uttrycker 
meddelanden till varandra, vilket användarna är medvetna om att de gör när 
de använder Garps funktioner.  
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Samtliga typer av interaktioner, läsa, formulera och navigera, är något som 
kan förbättras när det gäller användningen av affärssystemet. Läshandlingar 
på så sätt att all information bör finnas tillgänglig i Garp, 
formuleringshandlingar på så sätt att användarna kan skriva det de vill och 
navigeringen kan förbättras så att allt som handlar om samma sak finns på 
samma ställe. Ett problem som uppges är att artikelnumren är inkonsekventa, 
vilket tyder på brister i en av de principer som finns för handlingsbarhet, 
nämligen begrepps- och handlingskonsistens. Detta är även en av de 
principer som kommer långt ner på listan över hur väl Garp uppfyller de 
olika principerna. Dock har detta inte med själva affärssystemet att göra utan 
snarare användarna. Användarnas kompetens uppges i teorin som något som 
påverkar handlingsbarheten. Utbildning, erfarenhet och motivation är vad 
som påverkar kompetensen, men även manualer, som diskuteras i avsnittet 
om användarutbildning nedan. Ett problem som framkommit i empirin är att 
en del användare inte förstår hela kedjan och konsekvenserna av en utförd 
handling i Garp. Detta kan kopplas ihop med principen intentionellt tydligt 
som även den kommer långt ner på listan.  
 
Ett IT-systems handlingsbarhet innebär hur bra systemet är på att hjälpa till 
att utföra de handlingar som användarna vill utföra i verksamheten. Tabell 
10.1 visar det empiriska resultatet på fråga 12, se bilaga 1, där vi utgått från 
handlingsbarhetsprinciperna. Topp tre tyder på att det är lätt för användaren 
att arbeta i Garp och vara säker på att den gör rätt eftersom användaren vet 
var i processen den befinner sig, den vet vad handlingen som utförts skapar 
för konsekvenser samt att de får tydlig feedback på vad det gjort. Även 
empirin har visat detta resultat, majoriteten tror att de använder Garp på rätt 
sätt. Det kriterium som inte uppfylls i Garp är aktörstydlighet, vilket innebär 
att användarna inte vet vem som gjort vad. Även handlingstillgängligheten 
har fått mindre bra omdömen av användarna, vilket innebär att de funktioner 
som efterfrågas i vissa situationer inte finns där användaren befinner sig i 
systemet när funktionen efterfrågas.  
 Snitt 
Handlingsöversiktlighet (Fråga 12n) 4,06 
Handlingstransparent (Fråga 12d) 4,00 
Tydlig feedback (Fråga 12e) 3,94 
Adressatrelevant och adressatanpassad kommunikation (Fråga 12s) 3,69 
Relevanta kommunikationskrav (Fråga 12p) 3,67 
Stöd för efterföljande handlingar (Fråga 12k) 3,66 
Tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne (Fråga 12g) 3,53 
Goda kommunikationsförutsättningar (Fråga 12r) 3,39 
Lättnavigerbart (Fråga 12c) 3,37 
Tydlig handlingsrepertoar (Fråga 12a) 3,36 
Tillgodosedda kommunikationsbehov (Fråga 12b) 3,34 
Känd och begriplig vokabulär (Fråga 12i) 3,33 
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Ändringsbart (Fråga 12o) 3,33 
Relevanta kommunikationskrav (Fråga 12q) 3,32 
Intentionellt tydlig (Fråga 12j) 3,31 
Begrepps- och handlingskonsistens (Fråga 12l) 3,29 
Handlingstillgänglighet (Fråga 12m) 2,86 
Aktörstydlighet (Fråga 12h) 2,26 

 
Tabell 10.1 - Principer för handlingsbarhet (Egen bild) 

10.2 Information och informationsbeteende 
På Industri-Textil används information på olika sätt. De anställda behöver 
presentera data på olika sätt, beroende på syftet. Teorin pratar om att 
information är en väldigt viktig del av företaget och om denna visar sig vara 
felaktig kan det få stora konsekvenser. Många av respondenterna har påpekat 
att lagersaldo oftast varit fel i Garp tidigare och att de därför har svårt att lita 
på allt som står i affärssystemet. Fem procent av de tillfrågade påstod att en 
av andledningarna till att de sparar papperskopior är att de inte litar på 
systemet. Samtidigt visar enkäten att 35 av 41 tycker att informationen från 
kollegor är mer tillförlitlig än den de får från Garp. Att de anställda inte litar 
på informationen som finns i Garp kan ses som ett problem. 
 
Hur människan går tillväga och vilka kanaler som används vid 
informationssökning tas upp inom teorin kring informationsbeteende. På 
Industri-Textil används olika kanaler olika mycket, detta eftersom de olika 
avdelningarna har tillgång till kanalerna i olika utsträckning. Dock söker 68 
procent av de tillfrågade i Garp i första hand. Produktion/Godshantering är i 
stort sett den enda avdelning där informationssökningen går till på ett 
varierat sätt, detta kan ha att göra med att tillgången på datorer inte är lika 
stor eller att all information inte finns att hämta i Garp. Annars är det vanligt 
att sätta papper i pärm då det blir lättillgängligt, vilket anges som skäl hos 
Ekonomi/Administration. Telefonen är populär samtidigt som det varierar 
huruvida anställda ber andra ta reda på information som de själva vill ha. 
Teorin menar att den vanligaste informationskällan är människan själv, de 
anställda på Industri-Textil verkar hålla med om att telefon eller att prata öga 
mot öga med någon är det bästa sättet. 66 procent av de tillfrågade får besök 
eller samtal från sina kollegor, eftersom de vill ha information. Enkäten visar 
att de anställda väljer ovan nämnda informationskällor eftersom de vill få 
information snabbt. De vill ha snabba svar så att de inte måste göra längre 
avbrott i sina arbetsuppgifter.  
 
Teorin menar att individen behöver ett mål eller behov för att hon ska 
motiveras till att söka information. Dock menar teorin att det inte alltid är så 
att informationssökningen startar, en anledning till att den kanske uteblir är 
på grund av stress. 36 av 41 menar att de känner stressen ibland eller ofta. 
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Då de anställda känner stress kan detta bero på den tidsbrist som råder inom 
företaget, vissa uppgifter kräver även att en prioritering sker och att akuta 
saker då måste gå före och hanteras på ett snabbt sätt. Enkäten visar att MPS 
och Ekonomi/Administration ofta tycker att stress förekommer. I dagsläget 
finns mycket av kunskapen inom den anställde så att andra måste störa 
denne för att få informationen. Teorin visar att stress är en vanligt 
förekommande orsak till varför informationssökning inte sker. Detta 
stämmer överens med situationen på Industri-Textil då enkäten visar att 40 
procent av de tillfrågade hoppar över moment eller söker mindre information 
då de känner sig stressade. Hur ofta förekommande det är varierar mellan 
avdelningarna. Det har påpekats att genom att eventuellt hoppa över saker i 
sina arbetsuppgifter får negativa konsekvenser för företaget, därav ses det 
som en självklarhet att göra allt på ett korrekt sätt. Enligt teorin är det vanligt 
att människan söker information för att bekräfta det hon redan vet eller för 
att hon är osäker, men likväl visar teorin att människan ibland avstår från att 
söka information om något som de redan anser sig ha kunskap om. Enkäten 
visar att 40 procent söker information för att de känner en osäkerhet medan 
knappt 68 procent vill dubbelkolla den information de redan har. Nio av tio 
stressade känner ett behov av att kontrollera att information stämmer. 

10.3 Socialpsykologi och det sociokulturella 
perspektivet 

I dagsläget har Industri-Textil ett arbetssätt som innebär stor kontakt med 
sina kollegor. Det är många som lämnar papper till varandra eller utbyter 
information på olika sätt. Teorin understryker vikten i att låta organisera 
arbetet så att anställda får möjligheten till personlig kontakt. Teorin ser den 
sociala kontakten som en nödvändighet eftersom människan idag spenderar 
så mycket tid på jobbet. 85 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt 
med sociala relationer och att anställda har chansen att prata om sådant som 
inte är jobbrelaterat. Människan söker sig till arbete för att tillfredsställa sina 
sociala behov, vilket tillfrågade på företaget anser är helt korrekt. De menar 
att gemenskapen och trivseln ökar och de känner sig mer motiverade till att 
arbeta. Kafferasterna är för många viktiga då det ger tillfälle att ta en paus i 
arbetet och enligt teorin är det viktigt att vårda de sociala relationer som 
finns på arbetsplatsen, vilket kafferasten är ett ypperligt tillfälle till.  
 
Att ha människor i sin närhet påverkar individen positivt då det stimulerar 
individen till att prestera bättre. På företaget tycker 67 procent att det är 
positivt att jobba nära andra. Dock är det väldigt varierande på de olika 
avdelningarna då merparten på Ekonomi/Administration anser att det skulle 
störa dem och de behöver koncentrera sig för att få sina saker gjorda. 
Personalen på MPS gillar närheten till sina kollegor och ser det som positivt 
då de kan bolla idéer och utbyta erfarenheter med varandra. Det är även 
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enklare att lösa problem på detta sätt, i teorin beskrivs den proximala 
utvecklingszonen där individen kan påverkas och lösa problem snabbare om 
andra finns till hands. Det finns en skillnad i inställning hos de på 
Produktion/Godshantering då vissa anser att de blir mer effektiva av 
närheten och de känner att dagen flyter på snabbare. Spontana möten har 
däremot uppfattats mer positivt då det är flera som anser att arbetet blir mer 
effektivt samtidigt som mycket information fås på detta sätt. I teorin tas även 
upp att elektronisk media, såsom e-post, kan påverka de sociala kontakterna 
på arbetet negativt. Individen kan känna sig isolerad samtidigt som det är ett 
opersonligt kommunikationsmedium. Om det är på detta sätt ges det inget 
svar på genom enkäten, dock kan vi se att e-post inte är en vanligt 
förekommande informationsskälla på Industri-Textil. 

10.4 Användarutbildning 
Den empiriska studien visade att endast 20 procent av de anställda har 
genomgått en organiserad utbildning i Garp. Det vanligaste sättet att lära sig 
har varit genom kollegor. Teorin menar dock att utbildning av användarna 
gör att IT-systemet används effektivt och på rätt sätt, vilket är viktigt för att 
informationen i systemet ska vara tillförlitlig. Tillförlitlig information är 
viktigt för att processer ska kunna effektiviseras och beslutskvaliteten 
förbättras. Även majoriteten av de anställda på Industri-Textil tror att 
utbildning skulle effektivisera deras arbete. En av källorna för teorin menar 
att det största problemet med implementering av ett system är brist på 
utbildning, men att användarna trots det är nöjda med systemet. Dessa 
resultat visar även vår studie där endast 22 procent anser att de inte behöver 
mer utbildning, men de allra flesta är ändå nöjda med systemet. Anledningen 
till att respondenterna ansåg sig behöva mer utbildning var i många fall att 
de tror att det finns många fler funktioner som skulle vara användbara och 
som de skulle vilja lära sig i Garp. Att de ändå är nöjda med systemet tyder 
på att de ändå känner att de behärskar och är nöjda med de funktioner de 
använder. Redundans bör enligt teorin undvikas för att informationen i 
affärssystemet ska vara tillförlitlig och därmed kunna användas effektivt i 
arbetet. Empirin har visat att det finns mycket information utanför Garp som 
gör att den totala informationstillgången blir redundant. 
 
En av de teoretiska källorna menar att användarutbildning bör fokusera på 
affärsprocesserna och arbetssätten, vilket även en del av de anställda på 
Industri-Textil menar är viktigt. De tror att det krävs större förståelse för 
stegen före och efter det den egna uppgiften för att säkerställa noggrannhet 
och motivera användarna att göra rätt. Exempelvis krävs att de på 
Försäljning vet anledningen till att de ska använda samma förkortningar för 
att de ska vara noggranna när de registrerar en order på det sätt som vi 
föreslår i kapitel 11. De anställda som tror att utbildning skulle göra deras 
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arbete mer effektivt menar bland annat att anledningen till det är att 
utbildningen skulle leda till ökad förståelse för systemet och andras arbete. 
Teorin påpekar även vikten av kontinuerlig utbildning, något även de 
anställda påpekar. Bland dem som genomgått organiserad utbildning, men 
inte tycker att den gett ett önskat resultat uppger en del att orsaken var att de 
inte längre har samma arbetsuppgifter som när de genomgick utbildningen 
och därför inte längre använder de funktioner de lärde sig. En annan orsak 
var att den genomfördes för tidigt, vilket var negativt eftersom de inte visste 
så mycket om sitt arbete och de processer de skulle vara en del av. 
 
Målet med utbildning är enligt teorin att göra användarna motiverade och se 
till att de har grundläggande kunskaper och att användaren sedan fortsätter 
att lära sig på jobbet. De anställda på Industri-Textil har i de flesta fall lärt 
sig av sina kollegor, vilket då antagligen gör att de känner sig låsta till att 
göra på ett visst sätt eftersom de inte vet bakgrunden till varför de gör så. 
Möjligheten till att fortsätta lära sig på jobbet begränsas då eftersom 
användarna kanske inte känner till systemet tillräckligt väl för att våga testa. 
En utbildning med fokus på Industri-Textils processer och affärssystemets 
roll vore att föredra för att skapa förståelse för på vilket sätt affärssystemet 
kan användas. Om nya moduler köps in bör berörda få specifik utbildning i 
hur dessa fungerar. Ytterligare en åtgärd som bör vidtas är att informera de 
anställda om att en hjälpfunktion finns tillgänglig och informera om hur den 
fungerar. 
 
Manualer är enligt teorin en viktig del av användarsupporten. Vår empiriska 
undersökning har dock visat att det vanligaste sättet att söka hjälp om ett 
problem uppstår i affärssystemet är att fråga en kollega. En stor del av de 
anställda kände inte ens till att det fanns en manual eller hjälpfunktion de 
hade tillgång till, vilket tyder på dålig handlingsbarhet. Teorin menar att en 
handlingsbar hjälpfunktion ska finnas tillgänglig när användaren behöver 
den. Problemet på företaget är att många anställda inte vet hur de ska 
använda hjälpfunktionen. Att de som ändå använder manualen eller hjälpen 
anser att de alltid eller oftast får hjälp av den visar på dess höga 
användbarhet, som teorin påtalar vikten av. Endast 15 procent av de 
anställda kontaktar Microcraft eller DTS-soultions om de får problem. 
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11 Resultat 
I detta kapitel beskrivs de effektiviseringsåtgärder som vi kommit fram till 
utifrån vår kartläggning av verksamheten, de förslag till förbättringar som 
framkommit i den empiriska studien samt den analys vi gjort. 

11.1 Effektiviseringsåtgärder 
Med effektivisering avser vi tidsbesparingar och kortare ledtider. Att 
använda affärssystemet i större utsträckning leder till att information som 
berör företagets verksamhet blir tillgänglig för alla och att den i större 
utsträckning är korrekt. Effektiviseringsåtgärderna tror vi även skulle leda 
till mindre stress bland dem som ofta känner sig stressade eftersom de då 
skulle få mer tid, vilket i sin tur skulle leda till att de blir mer noggranna i sitt 
arbete. Nedanstående är endast förslag på åtgärder och vissa anser vi mindre 
viktiga än andra. 
 
Kundhantering 
Om företaget skulle börja använda sin CRM-modul skulle det innebära stora 
effektiviseringar eftersom alla på företaget som ska kunna ha tillgång till och 
kunna ändra kundinformation kan göra det genom Garp. Det skulle 
underlätta för säljarna på så sätt att de inte behöver ha pärmar sorterade på 
kunder utan all denna information skulle kunna anges och hämtas direkt i 
Garp. Det skulle även underlätta för alla som har kundkontakt eftersom de då 
exempelvis kan se vad som sagts samt vilka orders, offerter, anteckningar 
och överenskommelser som finns för respektive kund. Samtal från kunder 
kan med hjälp av en CRM-modul i större utsträckning hanteras direkt av den 
som svarar. Förfrågningar noteras direkt i Garp istället för att sättas i en 
pärm och är på så sätt lättare för alla att hitta. Det skulle även underlätta om 
säljarna fick lov att ändra exempelvis adresser själva i systemet. Det finns 
kunder som ringer direkt till Nålning med förfrågningar. Dessa förfrågningar 
kan då Nålning notera direkt i Garp så att säljaren kan se vad som sagts. 
 
Idag sparas offerter och orderunderlag på den gemensamma arean för att alla 
ska ha tillgång till dem. Istället skulle de nu finnas tillgängliga i Garp och 
vara knutna till specifika kunder. Offerter som skickas till kund följs upp 
med ett telefonsamtal efter en vecka. Läggs offerterna in i Garp skulle 
systemet kunna påminna säljaren efter en vecka att det är dags att ringa. 
Säljarna skulle åtminstone kunna se en lista över vilka offerter som skickats 
och när. 
 
Försäljningsbesök 
Det skulle underlätta för utesäljarna att ha tillgång till Garp direkt vid deras 
besök hos kunder. Möjligheter som skapas är att de direkt kan ändra 
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kundinformation om det behövs, de kan se vilka orders kunder lagt tidigare 
samt att de kan se kan se information som exempelvis lagersaldon. Detta gör 
att de direkt kan skapa en order hos kunden och direkt skicka den till MPS. 
Detta ställer dock andra krav på hårdvara och nätverksanslutningar. Detta 
ger en mycket snabb ledtid från ordern är lagd till planeringen är påbörjad. 
Förmodligen är order då redan planerad när säljaren är tillbaka på företaget 
efter sitt besök. Om kunden inte vill lägga en order direkt kan åtminstone en 
offert skapas som då kan lämnas till kunden direkt. 
 
Garp skulle även underlätta för utesäljarna då de kan skriva besöksrapporter 
direkt i Garp och koppla dem till en kund i CRM-systemet. Även om 
rapporten skrivs utanför Garp så skulle den kunna göras sökbar via Garp. 
Det skulle göra rapporterna mycket enklare att hitta. Även de anteckningar 
säljarna gör när de är hos kunden kan skrivas i Garp och därmed på ett enkelt 
sätt vara kopplad till rätt kund direkt. 
 
Service 
Service skulle kunna ha sin planering i Garp. En förutsättning för detta är 
dock att även teknikerna har tillgång till en dator eftersom även de ska kunna 
ändra i planeringen. Ytterligare en möjlighet för dem skulle vara att skriva 
arbetsrapporterna direkt i Garp, de skulle då bara kunna hämtas av 
Kundreskontra när de behöver dem.  
 
Ytterligare ett förslag är att serviceteknikernas erfarenheter av hur lång tid 
olika typer av service tar att utföra kunna dokumenteras i Garp så att det 
finns nedskrivet. Detta skulle vara smidigt vid skapande av offerter, siffror 
skulle då bara kunna hämtas i Garp när offert eller order ska skapas istället 
för att som idag sköta denna information muntligt. Som kommer att nämnas 
senare skulle även Service kunna skapa sina offerter och orders direkt i 
Garp. 
 
Produktutveckling 
I dagsläget sköts produktutvecklingen i projektmappar, inget sker i Garp 
utan artikeln läggs in där först när den är färdigutvecklad. I enkäterna har det 
framkommit önskemål om att Garp skulle kunna användas vid 
produktutveckling. 
 
Offerthantering 
Offerter skulle kunna skapas direkt i Garp, men det skulle kräva ett 
strukturerat arbetssätt som säljarna kommit överens om samt utbildning. Om 
offerter skapades i Garp skulle det underlätta för MPS och Väveri då de 
planerar utifrån förhandsorder och då själva kan se vilka offerter som 
skickats. På offerterna skulle säljarna eventuellt kunna ange hur stor 
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sannolikheten är att en offert leder till beställning för att underlätta 
planeringen.  
 
Förkalkyler uppges dock att säljarna vill göra i Excel för att de ska ha full 
kontroll. Detta kan vara smidigare att göra i Excel på det sätt som görs idag 
eftersom säljarna då kan har kontroll på beräkningarna, de kan ändra precis 
hur de vill och testa sig fram. Ett problem är att statistik inte kan skapas på 
förkalkyler då informationen inte finns i Garp.  
 
Kundorderhantering 
Istället för att skapa ett orderunderlag i Excel skulle dessa kunna läggas in 
direkt i Garp som en order eller konverteras från en offert. Säljarna skulle då 
på ett strukturerat sätt ha kontroll på sina orders. Detta skulle leda till att 
steget där Kundreskontra skapar en order utifrån det tidigare orderunderlaget 
skulle elimineras. Ett problem som framkommit i enkäterna är att det i vissa 
fall inte går att skriva all information de anställda vill i Garp. Om det ska 
fungera att skapa en order direkt i Garp, utan orderunderlag, så är det viktigt 
att det går att skriva all information som bör finnas tillgänglig på ordern. 
 
För att säljarna själva ska kunna skapa en order direkt i Garp krävs 
utbildning för att säkerställa att det går till på rätt sätt och att de vet 
konsekvenserna om de gör något fel. Anledningen till att de idag lägger in 
order på Kundreskontra är för att alla ska se likadana ut, exempelvis 
förkortningar och översättningar. Säljarna borde kunna lära sig detta och ha 
en lista över hur allt ska fyllas i. Det är dock viktigt att säljarna förstår 
betydelsen av att alla orders läggs in på samma sätt. 
 
När säljarna skapat ordern i Garp så blir den planeringsbar för MPS. Denna 
effektivisering skulle innebära att MPS inte behöver gå och hämta och lämna 
orders till Kundreskontra. Ett problem som många angett är att det inte går 
att se i Garp vem som gjort vad, om ordern skapas direkt i Garp så är det 
viktigt för personalen på MPS att det finns en signatur på ordern så att MPS 
vet vem de ska kontakta vid frågor om ordern. Samtidigt är det viktigt att det 
finns en signatur så det går att se vem på MPS som planerat den. Ekonomi 
får tillgång till ordern först när den är färdigplanerad för att kunna skicka ut 
orderbekräftelse och arkivera de papper som krävs samtidigt som MPS 
skriver ut arbetsorder och arbetskort. Följesedel är här onödigt att skriva ut, 
det kan Packen göra när det är dags för leverans och de skrivit ut fraktsedel. 
Det är dock nödvändigt att skriva ut ordern eftersom alla på Produktion inte 
har en dator vid sin arbetsplats och att det vore onödigt omständigt att hela 
vägen ha ordern i Garp. Enligt enkäterna tycker produktionspersonalen ofta 
att det är lättare att titta på en order på ett papper. När ordern sedan gått 
samma väg genom produktionen som den gör idag kommer den till Packen 
som sedan ger ordern till Kundreskontra för fakturering.  
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Inköpshantering 
I dagsläget kommer information om vad som ska köpas in i många olika 
former till Inköp, effektivt vore om behovslistorna skapades på samma sätt. 
Detta skulle underlätta hanteringen av de inköpsorders som ska registreras. 
Som det är nu kommer behoven in genom exempelvis handskrivna lappar, 
via telefon eller e-post. I nuläget läggs en order till leverantören via fax eller 
telefon, ett effektivt sätt att skicka inköpsordern till leverantören vore om det 
gick att göra via Garp så det automatiskt blir ett e-postmeddelande. När en 
order lagts och leverantören skickar en orderbekräftelse kan personalen på 
Inköp istället för att ringa, skicka e-post eller på annat sätt meddela aktuell 
beställare när beräknad leveranstid ska ske, lägga detta i Garp så att 
beställaren själv kan se detta, vilket skulle leda till en effektivisering av 
hanteringen av inköpskopior som ska byta ägare. Detta skulle även 
underlätta för MPS då de är beroende av att få leveransbesked så fort som 
möjligt eftersom planeringen annars stannar upp. Ytterliggare en detalj som 
skulle underlätta för alla inblandade är att Godsmottagningen kan gå in och 
uppdatera registret när godset ankommit till företaget. Att göra på detta sätt 
underlättar även för Godsmottagning då de kan se aktuell mottagare av 
godset direkt i Garp samtidigt som de uppdaterar att godset anlänt. 
Inleveranspärmen som idag används skulle därmed inte längre behövas. 
Skulle hanteringen ske på detta sätt skulle det innebära att 
Godsmottagningen har en bättre framförhållning då de på ett enkelt sätt kan 
se vad som ska levereras till företaget baserat på den information om 
leveransbesked som Inköp lagt in i Garp. Även Väveri och Tillskärning 
skulle kunna nyttja detta arbetssätt då de kan se när beställt gods kommer till 
företaget och slipper hålla reda på kopior. Eftersom de på Montering inte har 
en dator för de in sitt lagersaldo i en loggbok, vilket gör dem till den enda 
avdelning på Industri-Textil som inte hanterar sitt lager i Garp. Det skulle 
underlätta för säljarna att veta vad Montering har i lager då de har kontakt 
med sina kunder. När Montering gjort klart en order går de till Packen för att 
få den in- och utstämplad. Eftersom vissa av Monterings produkter läggs på 
lager för avrop vore det en fördel att ha dessa i Garp så att alla kan komma 
åt informationen.  
 
Lager 
Till underlag för inköp om varor skrivs veckovis bristlistor på varugrupper 
där beställningspunkter angetts eller där minussaldo existerar. Bristlistor 
skulle kunna skapas automatiskt på de beställningspunkter eller varugrupper 
där minussaldo finns, alternativt att det går att ange en minimumnivå när en 
behovslista ska skapas och skrivas ut. På så sätt underlättas hanteringen av 
lagersaldo och det faktum att artiklar alltid finns i lager skulle effektivisera 
verksamheten. 
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E-Attest 
På Leverantörsreskontra kan e-attester användas. Idag går arbetet till som på 
många andra företag, det sker manuellt. Alla som beställt något eller är 
ansvarig för en avdelning som beställt varor måste attestera den faktura som 
ska betalas till leverantören, detta innebär att det vanligtvis är många olika 
anställda som ska attestera dem. Denna hantering kan effektiviseras av e-
attester, vilket gör att Leverantörsreskontra inte behöver söka upp den som 
har fakturan för att skynda på processen.  
 
Rapporter/listor 
Många anställda på Industri-Textil gör egna listor på olika sätt. Arbetet 
skulle underlättas och effektiviseras om dessa gick att skapa i Garp. På MPS 
skulle det underlätta arbetet om det gick att skriva ut en lagersaldolista med 
utvalda artiklar då tillverkningsorders ska planeras. I dagsläget måste det 
skrivas ut en lista för varje artikel. Liknande problem återfinns även i andra 
situationer.   
 
De sändningslistor och ”avgående gods”-listor som Packen skapar skulle 
kunna göras i Garp. LogTrade är ett system som de flesta av de företag som 
använder Garp borde använda vid sidan av och därför borde det vara 
intressant även för Garp att koppla ihop dessa system så att informationen 
går direkt in i Garp. Då skulle antagligen inte en ”avgående gods”-lista 
behöva skapas. Ett alternativ är att ”avgående gods”-listan skulle kunna 
genereras direkt i Garp eftersom Packen stämplar ut de orders som levereras. 
Information finns alltså redan i Garp om vilka orders som skickats och när. 
Finns information på listan som inte idag anges i Garp skulle detta kunna 
göras samtidigt som ordern uppdateras och stämplas ut.  Listan skulle då inte 
behöva varken skapas eller sparas utan kan hämtas direkt i Garp av 
Kundreskontra i slutet av dagen.  
 
Ansvarig på Konfektion är en av få som använder de listor som finns i Garp. 
Varje vecka skriver ansvarig ut de olevererade produkter som finns. Listan 
används dock endast som ett underlag för att skapa en egen lista i Word med 
anteckningar. Anledningen till att en egen lista måste göras är att det 
antecknas på den, dock är ansvarig på Konfektion positivt inställd till att 
lägga till anteckningar direkt i Garp om det skulle vara möjligt. 
 
I arbetet med att hantera lagersaldon ingår även lagersammanställningar som 
ska lämnas till redovisningsansvarig. I dagsläget gör Lager denna 
sammanställning i Excel då varje varugrupps in- och utgående balans ska 
registreras. Arbetet med detta kan effektiviseras då Garp skulle kunna hämta 
denna information automatiskt. I nuläget finns all information i Garp men då 
den inte finns på samma ställe måste manuella listor skapas. Om 
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lagersammanställningar skulle finnas tillgängliga i Garp skulle 
redovisningsansvarig själv kunna gå in och skriva ut dessa.  
 
Arbetet med att framställa rapportpaket till VD kan anses vara mödosamt då 
resultatuppföljning och produktmix i dagsläget inte finns att skriva ut i Garp. 
För att underlätta för redovisningsansvarig skulle det uppskattas om egna 
listor och diagram skulle kunna genereras i Garp. I dagsläget sammanställs 
information, tagen från Garp, i Exceldokument för att det ska presenteras på 
ett pedagogiskt sätt. Önskvärt vore om det gick att välja vilken information 
som ska finnas med på den rapport som skrivs ut. 
 
Rapporteringen av IntraStat till SCB kan göras på ett mer effektivt sätt. Den 
information som krävs för att sammanställa listorna återfinns i Garp och 
logiskt vore att Garp kunde hämta denna information själv tillsammans med 
de aktuella orders som gått mellan Sverige och andra EU-länder. 
 
Planering 
Planeringen som MPS gör i Garp fungerar bra. Kanske kan Nålnings interna 
planering underlättas av Garp. De orders som ska göras en viss vecka skulle 
kunna planeras i Garp, exempelvis skulle en order kunna kopplas ihop med 
respektive operatör. Detta skulle göra att den lista som delas ut till 
operatörerna skapas i och skrivas ut direkt från Garp. När det gäller 
användningen av affärssystemet på Tillskärning och Konfektion fungerar det 
bra som det är idag. 
 
Orderlista till Försäljning 
Det borde kunna finnas funktioner i Garp där små kommentarer angående en 
order kan läggas till. Det skulle göra att MPS inte behöver skapa en lista 
varje vecka över aktuella orders med tillhörande kommentarer om läget. 
MPS skulle istället kunna lägga in information om orders direkt i Garp. En 
förutsättning för att skapa handlingsbarhet i detta är att signaturer används 
men även tidpunkt för när kommentaren lades in. Alla säljare kan då gå in 
och kolla på den order som de vill kolla på och då alltid se den senaste 
informationen som finns om ordern, det vill säga det som står på den 
orderlista som skapas av MPS idag plus historiska kommentarer. 
Kommunikation om en order skulle delvis kunna gå genom denna 
information. 
 
In- och utstämpling av order 
Ett problem på Nålning och Montering är att order stämplas in och ut 
samtidigt vilket gör att tid inte kan följas upp. Om dessa avdelningar istället 
skulle stämpla in ordern när den påbörjas och stämpla ut den när den är 
färdig skulle underlätta då MPS och andra intresserade kan se om en order är 
påbörjad eller ej.  
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Lagerhantering 
Ett problem som framkommit är att lagersaldon ofta inte stämmer. Detta kan 
lösas exempelvis med hjälp av streckkodsavläsning. Detta skulle leda till att 
artiklarna kan spåras, de har sin bestämda lagerplats. Denna lagerplats skulle 
då även finnas i Garp så att inte enbart den som är ansvarig för lagret vet var 
artiklarna finns.  
 
Väveri 
Väveri har i dagsläget endast lagerhanteringen i Garp. Här finns mycket som 
skulle kunna göras i Garp, men enligt den empiriska studien finns inget 
större intresse av det och arbetssättet fungerar bra som det gör idag. Att 
Väveri inte behöver använda Garp beror till stor del även på att de är relativt 
frikopplade från övriga avdelningar. Skulle intresse finnas att använda Garp 
på Väveri bör arbetssättet likna det som finns på Nålning. 
Tillverkningsjournalerna skulle då kunna ersättas med arbetskort istället och 
därmed finnas i Garp som vilka andra tillverkningsorders som helst. Ett litet 
frågetecken finns för den råväv som skickas externt för beredning. Rutinen 
här bör förbättras. Idag arkiveras en följesedel och en kopia hängs på en 
tavla på Godsmottagning. Det händer dock att den som tar emot väven 
missar att ta ner följesedeln när godset kommit vilket skapar förvirring. 
Problemet är att det inte finns någon information om orders som skickats 
iväg i Garp och att det därför inte går att se där vad som är hos leverantören 
för beredning.  
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12 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen samt 
det resultat vi kommit fram till. Slutsatsen besvarar våra frågeställningar. I 
kapitlet redogörs även för våra egna reflektioner. Metoden och studien 
utvärderas och förslag ges till vidare forskning.  

12.1 Slutsats 
Vi presenterar här de slutsatser vi kommit fram till utifrån vår frågeställning. 
Först besvaras delfrågorna, som direkt besvarar vår huvudfråga. 
 
Hur utförs handlingar idag? 
Huvuddelen av de handlingar som idag utförs i affärssystemet genomförs på 
ett tillfredsställande sätt. Många handlingar utförs dock idag utanför 
affärssystemet vilket leder till att informationen inte finns tillgänglig för alla 
anställda. Det leder även till merarbete eftersom de anställda sammanställer 
information som finns i affärssystemet men presenteras på fel sätt för dem. 
Att de inte sparar information i affärssystemet utan i pappersform leder till 
merarbete eftersom den blir svårare för andra att hitta. En effekt av att 
många anställda inte gör information lättillgänglig för andra är att de 
anställda ofta muntligen behöver fråga kollegor. Ytterligare en orsak till att 
kollegor avbryter varandra är för att information som finns i affärssystemet 
inte är korrekt. Mycket kunskap och information finns ej dokumenterat utan 
finns i huvudet på anställda.  
 
Vilka är orsakerna till att handlingar utförs som de gör idag? 
En stor del av de handlingar som utförs både i och utanför systemet har blivit 
rutinmässiga. Orsaken till detta är bland annat att kollegor lärt upp varandra. 
Bristande kunskaper samt dålig förståelse för systemet och företagets 
processer har gjort att affärssystemet inte utnyttjas till fullo. En annan orsak 
är att lämplig funktionalitet saknas. Vissa handlingar som idag utförs utanför 
affärssystemet är dock inte möjliga att utföra på något annat sätt.  
 
Hur kan handlingar utföras mer effektivt? 
Genom att öka de anställdas förståelse för sina och andras handlingar kan 
verksamheten effektiviseras. För att kunna utföra handlingar effektivt krävs 
kunskap om hur, vad och varför handlingar utförs. Information måste finnas 
tillgänglig på ett smidigt sätt för dem som efterfrågar den. För att undersöka 
hur en verksamhet kan effektiviseras krävs att företaget ser över sina 
informationsflöden och de handlingar som ingår i dessa. Sedan måste varje 
handling ifrågasättas. Hur flödena ser ut är specifikt för varje individuellt 
företag.  
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Huvudfråga: På vilket sätt kan ett affärssystem underlätta användarens olika 
handlingar? 
Affärssystemets roll är att göra all information tillgänglig för berörda parter 
samt att underlätta då handlingen ska genomföras. För att kunna använda 
affärssystemet på rätt sätt krävs kunskap. Även att affärssystemet passar det 
företag som ska använda det är viktigt för att det ska underlätta 
handlingarna. Viktigt är även att vissa funktioner ska kunna anpassas till 
olika användares behov. För att åstadkomma detta krävs en helhetssyn över 
företagets processer så att de olika handlingarna som utförs bildar en effektiv 
helhet. 

12.2 Egna reflektioner 
Att studera ett företag på det sätt vi gjort i denna studie kräver ett 
helhetstänkande och en förståelse för hur de anställda utför sina handlingar. 
De utför handlingar på ren rutin och för att de tycker att det fungerar bra, 
även om många har förslag till förbättringar. De reflekterar alltså inte över 
sitt arbetssätt. När någon utifrån kommer och ska utvärdera ett företag och 
ifrågasätta deras metoder kan det bli lite krystat. De förslag vi kommit fram 
till gäller hur de ska kunna utnyttja sitt affärssystem bättre. Vårt fokus ligger 
på affärssystemet och det finns säkert anställda som inte alls håller med om 
våra effektiviseringsåtgärder då de tycker det fungerar bra idag. Alla 
problem går inte lösa genom att använda IT, vilket vi är medvetna om. Dock 
ser vi att verksamheten skulle effektiviseras om det skulle vara möjligt för 
dem att ha mer information i affärssystemet, detta skulle bland annat leda till 
säkrare lagersaldo och att även annan information blir mer tillförlitlig samt 
mindre stress. Samtidigt inser vi vikten av allt det spring på företaget då man 
inte ska förkasta det inflytande sociala relationer har. Avdelningarna jobbar 
på olika sätt och har olika mycket kontakt med sina kollegor. Att 
effektivisera företaget genom att genomföra våra föreslag skulle innebära att 
mer information finns att hämta i affärssystemet och anställda inte behöver 
ringa eller gå att lämna information. 
 
Om mer tid hade funnits skulle vi kunnat genomföra djupare intervjuer med 
några anställda. Vi hoppas dock att personerna på företaget själva kommer 
att diskutera de olika förslagen vi presenterar så att alla för och nackdelar 
med de olika förslagen kommer upp. Vi vet att en del förslag redan 
diskuterats. Eftersom vi ska genomföra en presentation på företaget kommer 
tillfälle för diskussion att finnas då. Alla anställda kommer inte att delta, 
men de som har många förslag och är intresserade kommer att delta. Även 
DTS-Solutions kommer att närvara, vilket vi tycker är mycket kul. Det visar 
att företaget tycker att vi gjort något vettigt och intressant.  
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Beträffande vårt resultat var det inte svårt att hitta flöden som kan 
effektiviseras, vilket inte heller var förvånande. Vi tror att många företag kan 
effektiviseras mycket när det gäller användandet av affärssystemet och hade 
fått indikationer på att så var fallet i vårt fallföretag redan innan vi började 
studera det. Slutsatserna var relativt väntade. Att användarnas 
kunskapsbehov påverkar hur effektiv användningen av systemet är anade vi 
redan innan och detta var en bidragande orsak till att vi tog upp detta i det 
teoretiska fundamentet. Vi blev dock förvånade när vi fick reda på att 
exempelvis säljarna registrerat orders tidigare men att företaget, istället för 
att utbilda dem och få dem att göra på samma sätt, valde att lägga all 
orderregistrering på en person.   

12.3 Generaliserbarhet 
För att uppnå generaliserbarhet ska resultatet av studien kunna appliceras på 
andra liknande situationer. Det företag studien genomförts på är 
representativt för medelstora företag. Våra kriterier var att företaget skulle ha 
ett affärssystem, vara svenskt, finnas i vår närhet samt vara lagom stort. 
Kriterierna begränsar generaliserbarheten till svenska företag. Dock spelar 
storleken och det faktum att det specifika företaget är ett tillverkningsföretag 
inte så stor roll, även om vissa aspekter inte är aktuella i samma utsträckning 
som för medelstora tillverkningsföretag. Exempel på sådana aspekter är att 
produktionsplanering inte förekommer i serviceföretag.  

12.4 Utvärdering av metod 
I detta avsnitt utvärderar vi hur vi tycker de metoder vi använt oss av 
fungerat, även hur vi har använt oss av dem och vad som kunnat göras 
bättre. 

12.4.1 Insamlingsmetod 
Vi har använt oss av litteraturstudier, intervjuer samt enkäter. 
Litteraturstudien bestod mestadels av vetenskapliga artiklar. Processcen att 
hitta relevanta artiklar har stundtals varit svår då vissa områden varit stora 
eller otillräckliga för vårt syfte. För att visa hur teorin kan tillämpas i 
praktiken valde vi att genomföra en grundlig empirisk studie. Intervjuer 
genomfördes för att kunna möjliggöra en fullständig kartläggning av 
företaget och identifiera de handlingar som förekom. Intervjuerna bestod av 
relativt öppna frågor. Detta gjorde det möjligt för oss att göra en korrekt 
kartläggning av de handlingar som utförs. De kvalitativa enkäter som delats 
ut gav oss förståelse för varför de anställda gör som de gör. Enkäten var 
omfattande och frågorna kunde ibland uppfattas som svåra att förstå. Men 
samtidigt anser vi att alla frågor bidragit till en bra förståelse. 
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12.4.2 Analysmetod 
Den litteratur som funnits inom vår valda studies område har varit 
beskrivande och detaljerad. Därför har det stundtals varit svårt att sätta sig in 
i texten samt krävande att analysera. Då en stor del av källorna endast varit 
på engelska har denna process blivit mer komplicerad. Samtidigt kan 
områdena anses vara lite nyare och då har processen att hitta varierande 
litteratur varit begränsad då det inte finns så många olika författare som 
publicerats. 
 
Arbetet med att kartlägga företaget med hjälp av intervjuer har gått bra, även 
om det varit tidskrävande. Intervjuerna gav intressant information som var 
lätta att analysera och sammanställa. Samtidigt var det ibland svårt att förstå 
respondenterna då våra bakgrunder skiljer sig från varandra. 
 
Sammanställningen av enkäterna underlättades genom användning av SPSS 
där relevanta grafer smidigt kunde genereras. Detta gjorde även 
analyseringsprocessen lätt. Enkäten var omfattande och vissa frågor kan nu i 
efterhand visat sig vara lite onödiga, onödigt komplicerade eller detaljerade. 
Dock bidrog de till en bra förståelse för helheten. 

12.5 Utvärdering av undersökningen som helhet 
För att utvärdera vår studie utgår vi från den utvärderingsmetod som 
beskrevs i avsnitt 2.8. Där beskrivs pålitlighet och giltighet som två 
huvudkrav på informationen samt nio kriterier för kvalitativa studier. 
 
Vi anser att vår studie är pålitlig eftersom vi under och efter intervjuer 
kontrollerat att vi uppfattat allt rätt om oklarheter uppkommit. Även den 
färdiga texten har kontrollerats av respondenterna. Vi har i vår empiriska 
studie använt de uttryck som används i verksamheten, för att sedan analysera 
informationen enligt vår analysmetod. Giltigheten anser vi vara uppnådd i 
den empiriska studien eftersom vi under arbetes gång haft närhet till 
studieobjektet. Vi har inte blivit påverkade av närheten eftersom de 
uppmuntrat oss i vår studie och eftersom de kontrollerat vår empiriska studie 
har de påpekat sådant vi missuppfattat. När det gäller det teoretiska 
fundamentet anser att vi gett en riktig bild av de olika områdena eftersom vi 
utgått från de mest tongivande författarna inom vissa områden. Vi har dock 
även tagit upp kritik som riktats mot dem.  
 
Trovärdighet uppnås med hjälp av fyra kriterier. Vår studie anser vi vara 
tillförlitlig eftersom vi endast i diskussionen knyter samman sådant som inte 
alldeles uppenbart kan knytas samman mellan teori och empiri. Bidragit till 
tillförlitligheten har även respondentvalidering gjort, vilket beskrivits ovan. 
På vilket sätt vi uppnått överförbarhet beskrivs i avsnitt 12.3 om 
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generaliserbarhet. Studien anser vi är pålitlig eftersom alla resultat och 
slutsatser är väl förankrade i teori och empiri. Respondenterna är de som bäst 
av alla känner till det arbetssätt som används eftersom det är de som utför 
arbetet, vilket gör att vi inte har någon anledning att tvivla på deras 
kompetens inom det område vi studerat. Studien är även styrkt och 
konfirmerad eftersom vi tydligt anger vilka källor informationen kommer 
från. Endast i diskussionen syns våra egna åsikter. 
 
För att studien även ska uppnå kriteriet för äkthet motiverar vi nu vilka 
kriterier för detta som uppnås. En rättvis bild har framkommit eftersom flera 
olika källor inom varje teoretiskt område använts. Många olika åsikter från 
respondenterna nämns, oavsett vad vi ansett angående dem. Att vi på ett 
tydligt sätt redogör för de olika teoretiska delar som krävs för att besvara 
frågeställningarna leder till att studien uppfyller ontologisk autenticitet och 
vår empiriska studie hjälper läsaren att förstå fenomenet varför även 
pedagogisk autenticitet uppnås. Vår förhoppning är att resultatet av denna 
studie kommer tas i beaktande på Industri-Textil vid kommande 
effektiviseringar. Vi hoppas även att andra svenska företag ska ha nytta av 
vår studie eftersom den visar exempel på hur ett representativt svenskt 
företag kan effektivisera sin verksamhet och samtidigt visar hur ett liknande 
projekt kan genomföras. Katalytisk autenticitet uppnås om företagen får nya 
idéer med hjälp av vår studie, dock kommer vi inte påverka företaget mer än 
att ge dem konkreta förlag på effektiviseringsåtgärder. Därför kan vi inte 
säga att taktisk autenticitet uppnås.  

12.6 Bortfall 
Vi fick en bra respons på den enkät som studien delvis baserats på, se bilaga 
1. Bortfallet på vissa frågor kan dock analyseras närmare. Frågorna sju och 
åtta står i relation till varandra och det var fem respektive sex respondenter 
som inte svarade på dessa frågor. Vi anser dock inte att frågorna var svåra att 
svara på då vi förklarat hur de hänger samman när vi gick ut med enkäten. 
Det var åtta tillfrågade som inte kände att de kunde svara på om 
affärssystemet eventuellt effektiviserat verksamheten. Vi kan även se att 
fråga tolv, angående handlingsbarhet, varit problematisk att fylla i. Vissa 
påståenden ansågs av respondenterna inte relevanta eller svåra att relatera 
till, exempelvis påståendet om att begrepp används konsekvent i 
affärssystemet. Vi försökte göra påståendena enkla att förstå men problemet 
kan ha varit att de anställda inte förstått frågans syfte. Vi anar att fyra 
tillfrågade missuppfattat fråga 30, det kan vara så att de inte läst frågan 
ordentligt och då missat att svara på fråga b om de inte fått någon 
organiserad utbildning. När fråga 26 skulle besvaras ansåg en del 
respondenter att de hade för lite kunskap för att kunna ta ställning till frågan.  
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Det var tre tillfrågade som inte lämnade in sin enkät, andledningen till att två 
av dem inte svarade var att de inte tyckte det var relevant då de skulle sluta 
på företaget, de arbetade på Produktion. Den tredje anställde hade vi gärna 
sett svarat på enkäten då vi tror att den skulle ha bidragit med bra 
information. Anledningen till att vi inte fick enkäten ifylld tror vi beror på 
tidsbrist. Det låga bortfallet tror vi beror på att vi åkte till företaget för att 
personligen lämna och hämta enkäterna, i och med att vi gjorde på detta sätt 
fick de även chansen att ställa frågor om det var något de undrade över. 
 
Ytterliggare ett problem med enkäter är att respondenterna inte alltid tar sig 
tid att tänka efter och motivera sina svar. En anledning kan vara att de 
känner att de inte har tid att tänka efter eller helt enkelt glömmer nämna 
vissa saker. Vi känner dock att vi fått många nyttiga svar från 
respondenterna. 

12.7 Förslag till fortsatt forskning 
Intressant vore att göra en liknande studie i ett annat företag, eventuellt 
skulle den kunna vara mer omfattande. Detta kan dock vara svårt då 
respondenterna har sitt arbete att sköta. I denna studie har därför endast 
effektiviseringsåtgärder framtagits men ingen undersökning har genomförts 
där användarna får möjlighet att ta ställning till förslagen. Djupare intervjuer 
skulle kunna genomföras i samtliga faser. 
 
Ett annat förslag är att genomföra studien ur ett annat perspektiv. Vi kan 
tänka oss att ett systemutvecklarperspektiv vore intressant. En sådan studie 
kan genomföras antingen av utvecklingsföretaget själva eller av forskare. 
Studien skulle kunna undersöka vad anställda inom en viss bransch tycker 
om det affärssystem som används. Detta skulle medföra att 
utvecklingsföretaget är mer ivriga att realisera de förslag på förbättringar 
som framkommer samtidigt som systemet ytterligare kan anpassas till 
användarnas behov.  
 
De olika teoretiska områdena och dess samband skulle kunna vara 
utgångspunkt i vidare forskning. Exempelvis hur handlingsbarhet påverkas 
av teorier inom informationsbeteende. Vidare studier skulle även kunna 
ändra perspektiv och då undersöka hur sociala relationer på arbetsplatsen 
påverkar handlingsbarheten. 
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