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Abstract:
This report is written in the Swedish language. 

The purpose of this research is to increase the apprehension of the factors influencing IT-
usage. We wish to find out what factors which are included in the process of influencing users 
and what distinction that has for the real usage. To be able to achieve this, we have chosen to 
exit from an already existing model by Thompson et al. (1991). During the research, we have 
interviewed a number of different IT-users with different work tasks and backgrounds. By 
embracing users' experiences we have been able to convey new knowledge about IT-usage. 
This by further development of Thompson's et al. (ibid.) model of behavioural factors. 

In  our  empirical  investigation  we  have  met  with  a  number  of  individuals  who  use  their 
computer in their work. To have a nuance in our interviews the respondents' professions varies 
and their use of computers differs in use. Two of them are nurses; out of one is head of 
activity. We have also met with two IT-consultants and an accounting clerk who, also educates 
new user  of  IT-applications.  This  will  give  us  knowledge  and  understanding  about  what 
factors which influence IT-usage.

In our  literature review we highlight  a number  of  influential  factors  which,  according to 
previously research have an affect on IT-usage. Examples of such influential factors are social 
factors, affect and job fit. Our research harmonizes with the existing theories and we have 
chosen to further develop Thompson's et al. (ibid.) model. by including a number of relations 
between the different influential factors. These relations have an indirect impact on IT-usage.

Keywords: Information system, IT-usage, evaluation, influential factors.
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Sammanfattning:
Syftet med denna rapport är att öka förståelsen för de faktorer som påverkar IT-användning 
hos dess användare. Vi vill ta reda på vilka faktorer som är med och påverkar användarna och 
vilken betydelse det har för den verkliga användningen. För att kunna uppnå detta har vi valt 
att utgå från en redan befintlig modell av Thompsons  et al (1991). Vi har intervjuat en rad 
olika användare, med olika arbetsuppgifter och bakgrunder. Genom att ta till oss användarnas 
erfarenheter och upplevelser, har vi kunnat testa modellen och förmedlat ny kunskap om IT-
användning. Detta genom att vidareutveckla den modell med påverkansfaktorer som vi använt 
oss av.

I vår empiriska undersökning har vi träffat ett antal personer som använder datorn som ett 
hjälpmedel i sitt arbete. För att få nyans i intervjuerna har respondenterna olika arbeten och 
använder  datorn  i  olika  utsträckning  och  till  olika  arbetsuppgifter. Två är  sjuksköterskor, 
varav en är verksamhetschef på ett vårdboende. Vi har också träffat två IT-konsulter, samt en 
ekonomiassistent  som  vid  sidan  av  sitt  ekonomiarbete  också  fungerar  som  utbildare  för 
användare av nya applikationer. Detta ger oss kunskap och förståelse om vilka faktorer som 
påverkar datoranvändning.

I vår litteraturgenomgång tar vi upp ett antal påverkansfaktorer som enligt tidigare forskning 
påverkar datoranvändning. Exempel på sådana påverkansfaktorer är sociala faktorer, affekt 
och jobbanpassning. Vår egen forskning stämmer väl överens med teorin och vi har då valt att 
vidareutveckla Thompsons et al. (ibid.) modell genom att inkludera ett antal viktiga relationer 
mellan påverkansfaktorer. Dessa relationer har en indirekt påverkan på IT-användning.

Nyckelord: Informationssystem, IT-användning, utvärdering, påverkansfaktorer
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BAKGRUND

1 BAKGRUND
1.1 Bakgrundsbeskrivning

”Det är inte givet att IT-system kommer till nytta”
(Fagerström, 2003:1)

Ovan citat inleder Birgitta Fagerströms doktorsavhandling som undersöker vilka faktorer som 
hjälper till att öka eller minska den upplevda IT-nyttan. Med denna enkla, men betydelsefulla, 
mening konstaterar  Fagerström att  det  finns  problem med dagens  sätt  att  arbeta  med IT-
system. Syftet med många IT-system är att förenkla arbetet i verksamheterna och göra det 
effektivare. Men blir det inte använt, faller tanken om den ökade effektiviteten. Fagerström 
(2003:2) visar även på exempel där IT-system installerats och efterföljande utvärdering visat 
att endast 12 av 100 funktioner använts. Detta scenario innebär att för konsulter som levererar 
IT-system ute hos kunder, finns det en risk att deras system inte kommer till  användning. 
Resultatet för kunden blir att de köper ett system som de, eventuellt, bara använder en tiondel 
av. 

McKay och Marshall (Grembergen, 2001) diskuterar problem med IT-investeringar. De påstår 
att så mycket som 49 % av företagen i en studie (Kempis et al., 1999) brister i effektiviteten 
och förmågan av IT-användningen. De drar slutsatsen att ”…IT assets…are very significant,  
and therefore entitled to thoughtful  management  and careful  attention to their  value and  
contribution,  and  return  to  the  organisation.”.  Detta  betyder  att  företag  behöver  vara 
försiktiga med hur de sköter sina IT-satsningar och hur IT styrs. De pratar om en ”productivity 
paradox” vilket menas svårigheten för IT att i  praktiken leverera de fördelar  som lovas i 
teorin. Enligt dem är det svårt att mäta vart, och om, effektivitet uppstår i samband med IT-
investeringar. Utvärdering av IT i företagen blir ett medel för att uppnå denna försiktighet, 
som McKay och Marshall anser vara av stor vikt.

För enkelhetens skull kommer vi att ställa orden IT-system, applikation, datorprogram och 
informationssystem jämlikt, det vill säga, de har samma betydelse i rapporten. 

För att exemplifiera ovan diskussion följer nedan ett scenario (eget påhittat förslag).

Jens jobbar som konsult på ett företag som implementerar informationssystem ute 
hos  kunder.  Hans  jobb  består  i  att  ta  reda på  och  tillgodose kundens  behov. 
Baserat på detta, ska han tillhandahålla det informationssystem kunden behöver. 
Det kan handla om att bygga ett lönesystem eller kanske ett system som hjälper  
kunden med sin bokföring.  Efter  att  Jens  har  installerat  systemet  hos  kunden 
följer oftast en tid av utbildning. Detta fixar Jens med glädje och han ser till att  
tilltänkta användare hanterar de funktioner som de ska. Exempelvis visar han IT-
chefen  Lennart  hur  man  administrerar  nya  användarkonton  och  controllern 
Lisbet blir utbildad i hur systemet kan generera kvartalsrapporter. Jens avslutar  
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utbildningen och kunden är igång med deras nya system. Tillbaka på kontoret får  
Jens ett nytt uppdrag av sin chef och processen är igång igen. Men, vad händer 
ute hos Jens föregående kund? Hur fortskrider arbetet med deras system? Får  
Lisbet ut sina kvartalsrapporter? Fungerar det för Lennart att administrera nya  
konton? Kan det vara så att Lisbet har glömt hur vissa funktioner görs eller till  
och  med  inte  vet  om  vissa  funktioner.  Eller  har  användandet  tagits  över  av  
ekonomichefen, då han/hon tyckte det blev bättre så. Detta är högst relevanta  
frågor för konsulten Jens och hans chef, då svaren kan hjälpa till att förbättra 
deras arbete med informationssystemen och utbildningen av kunderna.

Vad ovan diskussion,  scenario syftar  till  är  att  ge  ett  motiv till  varför  IT-system behöver 
utvärderas. Det vill säga, efter att en IT-konsult genomfört en systemutveckling, bör det ske 
en  uppföljning där  systemet  utvärderas.  Vikten av att utvärdera IT-system stärks  av  Irani 
(2002): ”...the high rate of IT/IS failure is partly attributable to a lack of solid but easy to use  
management tools for evaluating, prioritizing, monitoring, and controlling IT investments”. 
Det vill  säga,  grunden till  att  en stor del av IT/IS-satsningar misslyckas är  att  det saknas 
verktyg för att utvärdera och kontrollera investeringarna. Irani & Love (2001) argumenterar 
vidare för vikten av utvärderingar:  ”...an alarming proportion of organisations are under-
performing with regard to the efficiency and effectiveness of IT utilisations.”. Kanungo et al.  
(1999) säger att ”there is also evidence that IT investments do not necessarily provide the  
expected leverage to organizations” och för att inte ”CEOs, CIOs, and IS managers too had 
to rely on 'faith', 'gut instinct' and 'management advice'” (ibid.) ligger det något i att utvärdera 
IT-system och komma fram till konkreta resultat av vad som kan göras bättre. 

Jerkedal (2005) beskriver utvärdering som att beskriva och värdera ett program. Program kan, 
enligt Cronholm och Goldkuhl (2005), betyda process, exempelvis en systemutveckling, eller 
produkt,  som  i  ett  IT-system.  Han  fortsätter  med  att  beskriva  två  sorters  utvärderingar, 
formativ och summativ. Formativ utvärdering är framåtriktande och kan exemplifieras med att 
användarna  får  vara  med  i  systemutvecklingsprocessen.  Exempelvis  genom  att  de  får 
möjlighet att förklara flödet av funktioner i deras verksamhet. Summativ utvärdering syftar 
bakåt och ställer frågan ”blev det som vi önskade?”. Det är även viktigt att ta hänsyn till att 
det kommer en nytta ur en utvärdering, att mottagaren kan ta till sig den (trots allt så är ju inte 
en  utvärdering  gratis).  Irani  (2001:12)  tillägger  att  det  finns  relativt  lite  forskning  kring 
utvärdering av IT-system. Detta på grund av att organisationer sällan vill lämna ut information 
om brister eller misslyckanden. 

Om resultatet av en utvärdering är att skaffa sig underlag för beslut, med mera, (se ovan). Vad 
är då själva utvärderingen resultatet av? Det vill säga, vilken komponent är underlaget för 
utvärderingen? Svaret,  i  vårt  fall,  blir  användningen av datorer  och dess applikationer. Vi 
anser att det är viktigt att om en utvärdering ska göras, i vårt fall av IT, måste kopplingen ses 
mellan de olika komponenterna. Litteratur om IT-utvärdering saknar, till stor del, ingående 
beskrivningar  om komponenten användning i  försöken  att  beskriva  ämnet.  Nedan modell 
illustrerar hur relationen mellan användning, utvärdering och resultat, enligt oss, hänger ihop.
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Figur 1. Modellen visar relationen mellan IT-användning, utvärdering av 
IT och resultatet.

När en utvärdering genomförs är det för att få ett resultat över något. Utvärderingar sker på ett 
visst sätt och bestämda delar undersöks. Givet är att resultatet av en utvärdering påverkas av 
utvärderingen  i  sig,  men  vi  ser  även  att  utvärderingen  påverkas  olika,  beroende  på  hur 
användningen  av  IT  ser  ut.  Håller  IT-användningen  en  ”hög  klass”,  borde  resultatet  av 
utvärderingen bli bättre. Exempelvis, om ett affärssystems effektivitet utvärderas i syfte att ta 
fram  beslutsunderlag  för  en  ekonomifunktion,  är  det  den  faktiska  användningen  av 
affärssystem som ligger till grund för resultatet av utvärderingen.

I denna rapport ser vi det som att när en utvärdering av IT ska genomföras, bör ovan modell 
finnas i åtanke för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

Grundat på ovan diskussion om utvärdering av IT och organisationers relation till det, vågar 
vi dra slutsatsen att det finns ett behov att utvärdera IT och att se vad det är som påverkar IT-
användningen  ute  i  verksamheter.  Diskussionen  ger  också  studien  en  förankring  i  det 
vetenskapliga området informatik, vilket ger den en relevans bland dagens forskning.

Thompson et al. (1991) har arbetat fram en modell över påverkansfaktorer på IT-användning. 
Det är denna modell som vi kommer utgå från i denna studie. Modellen syftar till att se vilka 
faktorer som, och på vilket sätt, påverkar användares användning av IT. Det kan exempelvis 
handla om vilka sociala förhållanden som utbildning, vilka uppfattningar användare har om 
datorer eller om användare anser att datorer hjälper dem i sin arbetssituation. En utförligare 
beskrivning av modellen sker  i  kapitel  4. En testning och utveckling av denna modell  är 
intressant av den anledningen att öka insikten av människors IT-användning och se om en 
vidareutveckling kan leda till en större förståelse av samma.

1.2 Problemdiskussion
För en IT-konsult består en del av arbetet med att möta kundens behov och mål, och tolka 
dem. Görs  inte detta  korrekt,  finns det  risk att  produkten konsulten säljer,  inte motsvarar 
kundens behov. Men lyckas IT-konsulten med sitt uppdrag och implementerar ett IT-system 
som fyller kundens behov ses ofta uppdraget som slutfört. Det är här vår studie tar vid. För 
hur kan IT-konsulten med säkerhet veta, exempelvis 12 månader efter implementeringen, att 
systemet används som det var tänkt och byggt för. Det ligger således i konsultens intresse att 
veta hur systemet används med tanke på att användningen står i relation till hur systemet är 
designat.  Med  all  säkerhet,  har  kunden  satt  upp mål  när  de  beställde  ett  IT-system.  Ska 
kvalitet uppnås av kunden, krävs det ju att systemet används på rätt sätt för att målen ska 
uppnås.  Ett  exempel är ett  administrationssystem för löner är  byggt  för  en specifik kund. 
Dock förankrades  inte  användningen  hos  kunden efter  införandet  (tvärtom vad  konsulten 
tror), så i själva verket används lönesystem som ett personalregister, där telefonnummer och 
andra personuppgifter kontrolleras vid behov. Nyttan med systemet har sjunkit avsevärt mot 
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vad som egentligen hade kunnat uppnås och sannolikt har inga mål uppnåtts. Denna effekt, 
eller kanske defekt, ligger i IT-konsultens intresse att minimera. 

Det vill studera är vad som påverkar användningen av IT. Vi vill gå ut i verksamheter och 
studera vilka faktorer som är av betydelse för användningen av IT.

1.3 IT- och affärsnytta
En utvärdering vill ofta leda till att kunskap genereras om en artefakts nytta. Det finns olika 
sorters nyttor eller en sorts nytta som en investering eller utvärdering kan bidra med. Vi tycker 
att det är viktigt att även reda ut dessa begrepp då de har såpass olika betydelser. Affärsnytta 
består  av  två  olika typer  av nyttor, nytta  i  verksamheten som sådan och nytta  i  form av 
minskade IT-kostnader. I teorin definieras också affärsnytta som summan av fyra olika delar: 
kostnadsbesparingar  (kostnaden  för  att  driva  en  verksamhet  före  införandet  av  IT minus 
kostnaden efteråt),  intäktsökning (intäkterna efter  införandet av IT minus intäkterna före), 
kvalitativ nytta (förbättringar i kvalitativa nyckeltal som används i verksamheten, till exempel 
personalomsättning) och IT-nytta (kostnader för IT före förändringen minus kostnaden efteråt) 
(Lundberg. 2004). 

1.4 Målgrupp
Avsikten är att denna uppsats skall generera kunskap om hur informationssystem används i en 
verksamhet  efter  avslutad  implementation.  Av den  anledningen  blir  vår  målgrupp  på  ett 
praktiskt  plan  personer  som arbetar  som IT-konsulter,  systemutvecklare,  systemerare  och 
liknande. I övrigt hoppas vi att den uppsats skall stimulera och intressera personer som i sin 
profession på något sätt kommer i kontakt med informationssystem.

Vidare är det vår avsikt att inom den akademiska världen visa en ytterligare målgrupp. Denna 
målgrupp  kan  innefatta  studenter,  lärare  eller  forskare.  Kunskapen  i  denna  uppsats  kan 
komma till användning i kurser som till exempel behandlar systemering, förändringsanalys 
och design av informationssystem eller systemutveckling. I framtiden tycker vi att det hade 
varit  roligt  om  denna  uppsats  kan  användas  som  en  inspirationskälla  för  studenter  som 
behöver uppslag till sitt eget uppsatsskrivande.
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2 FORSKNINGSFRÅGA OCH SYFTE
2.1 Studiens problemställning
IT-konsulter som arbetar med att implementera och utveckla informationssystem har idag lite 
kunskap hur systemen de implementerar ute hos kunderna egentligen används och vad som 
påverkar användningen. Det innebär att förbättringsarbetet för konsulterna blir svårare. Hade 
de haft information om hur och av vilka roller i verksamheten systemen används, skulle de 
kunna göra mer effektiva och bättre anpassade system åt sina kunder. Effekten av detta blir att 
systemanvändarna uppfyller de intentioner som de har på systemet och systemens potential 
kommer i högre grad till uppfyllelse. 

2.2 Studiens forskningsfråga
IT-konsulter behöver få reda på hur de kan förbättra sina informationssystem för sina kunder. 
För att göra detta behöver de få reda på vad det är som påverkar hur användarna använder 
informationssystem.

Det är därför relevant att pröva de teorier inom området IT-användning i verkligheten för att 
se om det är sanna.

Uppsatsen forskningsfråga är:

1. Överensstämmer  Thompsons  et  al. (1991)  modell  över  påverkansfaktorer  på  IT-
användning med verkligheten? 

Ovan problem är ursprunget ur frågeställningar från Pector IT Konsult och de författare som 
refererades till i kapitel 1.1.

2.3 Studiens syfte
Vi vill öka förståelsen för de faktorer som påverkar användning/bruket av IT. Vi vill ta reda på 
vilka faktorer  som är  med och  påverkar  användarna  och vilken betydelse de har  för den 
verkliga användningen. 

Studien ska  också  leda till  en  testning och  vidareutveckling av  Thompsons  et  al. (1991) 
modell över faktorer som påverkar användningen av datorer.

2.4 Avgränsning 
I vår undersökning kommer vi att  avgränsa oss ifrån att göra en teknisk undersökning av 
användning.  Det  vill  säga,  vi  kommer  inte  studera  praktisk  datoranvändning,  exempelvis 
genom att  analysera loggar, utan vi  kommer fokusera på  de  kvalitativa  faktorerna  av IT-
användning. Vi har också avgränsat oss till användare av datorsystem.
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2.5 Studiens förväntade resultat
Efter studien är avslutad förväntar vi oss att ha testat och vidareutvecklat Thompsons  et al 
(1991)  modell  över  påverkansfaktorer  på  IT-användning  i  verksamheter.  Vi kommer  ha 
utvecklat  ny  kunskap  om  relationerna  mellan  påverkansfaktorerna  och  vad  det  har  för 
betydelse för IT-användning. 
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3 METODDISKUSSION
3.1 Kunskap och vetenskap
Studien som vi kommer att göra innebär att vi måste ta till oss information om IT-användning 
men  också  att  vi  bekantar  oss  med  handlingsrepertoaren  hos  informationssystem som vi 
kommer i kontakt med under uppsatsskrivandet. Detta innebär att vi måste tolka och skaffa 
oss en egen förståelse för dessa fenomen, vilket då kan ge uttryck för en hermeneutisk ansats i 
kunskapandet. 

Gilje & Grimen (2004:177) skriver att ”Hermeneutiken i sina moderna varianter består både 
av försök att skapa en metodlära för tolkning av meningsfulla fenomen och att beskriva de  
villkor som gör det möjligt att förstå meningar”. För att förtydliga ovan citat skriver Gilje & 
Grimen (2004:178) om meningsfulla fenomen som ”…exempelvis beteendemönster, normer, 
regler, värderingar, förväntningsmönster osv.”.

Med ovan diskussion i åtanke, anser vi att en hermeneutisk ansats är det som passar vår studie 
bäst och vi kommer följa de tankar och riktlinjer som synsättet kräver.

3.2 Kunskapande
Deduktion och induktion tolkar vi som ytterligheter och vi tror att abduktion är en princip 
som kan hjälpa oss  att  på ett  bra sätt  svara  på  vår  forskningsfråga och  på så  sätt  nå ny 
kunskap. Det finns forskare som tidigare har gjort studier på det området som vi avser att 
undersöka och självfallet tar vi del av den, för att skapa oss en bild utav problematiken. Dessa 
vedertagna  teorier  kommer  vi  att  ta  med  oss  ut  när  vi  möter  våra  respondenter  under 
uppsatsskrivandet. I ett senare skede kommer denna kandidatuppsats att vara en utveckling av 
dessa teorier och vi anser av denna anledning att vi förhåller oss till abduktion som princip, 
vilken vi tillägnar oss ny kunskap igenom.

Abduktion kan sägas vara en kombination av induktion och deduktion. Alvesson & Sköldberg 
(1994:42) skriver att enskilda fall tolkas med hypotetiskt övergripande mönster, ungefär som 
en förklaring av fallet i fråga. Efter detta så styrks denna tolkning genom att göra iakttagelser 
på nya fall. Detta är en process som hela tiden justerar och förfinar teorin.

3.3 Forskningsstrategi
Vi vill sätta etiketten kvalitativ forskning på vår studie, då vi avser göra en intervjustudie. 
Genom den strategi som den kvalitativa forskningen erbjuder kommer vi kunna tillgodogöra 
oss den empiri vi behöver för att svara på vår forskningsfråga. Undersökningar av denna typ 
har  även  genomförts  med kvantitativa metoder,  men vi  anser att  den kvalitativa ansatsen 
bättre passar studiens natur, då den är mindre tidskrävande och tillåter en mer djupgående 
dykning i empirin.

Bryman  (2001:35)  beskriver  kvalitativ  forskning  som  att  den  ”i  huvudsak  betonar  ett 
induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där tyngden läggs på generering av 
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teorier” eller  ”tar  avstånd  från  den  naturvetenskapliga  modellens  normer  och 
tillvägagångssätt…och istället  föredrar att  lägga vikten vid hur individerna uppfattar och  
tolkar sin sociala verklighet”.

3.4 Empirisk insamlingsmetod
I  denna rapport vill  vi  undersöka  hur  datoranvändning ser  ut  i  verkligheten.  Vi anser  att 
datoranvändning  bör  ses  som  en  högst  personlig  upplevelse.  Vad  som  påverkar 
datoranvändningen  är  enligt  teorin  en  rad  olika  komponenter  som  vi  tar  upp  i  vår 
litteraturgenomgång. Av den anledningen tycker vi att, som ovan nämnt, en intervjustudie är 
en  bra  väg  att  gå  för  att  fånga  upp  våra  respondenters  tankar  och  funderingar  kring 
datoranvändning, än vad fallet hade varit med en kvantitativ enkätundersökning.

Vi har valt att göra en strukturerad intervju, vilkets mål enligt Bryman (2001) beskriver som 
”The aim is for all interviewees to be given exactly the same context of questioning.  This 
means that each respondent receives exactly the same interview stimulus as any other”.

Intervjustudien är en datainsamlingsmetod som går att använda under både kvantitativa och 
kvalitativa  studier. Anledningen till  att  intervjustudien  är  så  pass  välanvänd  beror  på  att 
ställandet av frågor, samt inspelningen av svaren är standardiserat. Med detta menas att, om 
intervjustudien görs på rätt sätt, kan skillnaderna eller variationerna i respondenternas svar 
kopplas till sanningen och inte till omständigheter under intervjun (ibid.).

3.4.1 Utgångspunkt
Vi har som tidigare nämnt fått möjligheten att arbeta utifrån ett konsultföretag i Göteborg. 
Detta för med sig att ett antal av deras kunder kommer att fungera som respondenter samt att 
företaget  kommer att  komma med önskemål avseende vilka dessa kunder  skall  vara.  Här 
finner  vi  skäl  för  kritik  eftersom Pector  IT har  chansen att  styra  undersökningen i  ”rätt” 
riktning. Vi tror dock inte att detta är sannolikt eftersom vi har gjort oss medvetna om denna 
risk samt att möjligheten att möta verkligheten i uppsatsarbetet är en chans som vi vill ta del 
av. 

Gummesson (2003) talar om vikten av access vid studier av företag. Han ger exempel på att 
det  inte  alltid,  behöver  vara  ”forskaren  som väljer  fallen,  utan fallen  väljer  forskaren…” 
(Ibid:127). I sådana fall genereras, enligt Gummesson, ofta en mycket god access. Detta är 
fallet för oss, då vi har blivit kontaktade av ovan företag med en förfrågan. 

Det teoretiska urvalet kommer, vid behov, ske iterativt. Vi kommer göra en litteraturinsamling 
där relevant data samlas in. Mycket av litteraturen kommer bestå av vetenskapliga artiklar på 
områdena IT-utvärdering och IT-användning, då detta är kärnan i studien. Thompson et al.  
(1991) kommer till största del vara grunden i litteraturinsamlingen, då det är deras artikel vi 
bygger vidare vår studie på.
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3.4.2 Intervjuer
En kvalitativ undersökning i form utav personliga intervjuer har genomförts. Vi utgick från 
våra frågeställningar som är preciserade i denna rapport. Fördelen med intervjuer är att vi 
kunde styra vilka frågor som tas upp och vi kunde även styra in intervjuerna i nya spår om vi 
märkte att det behövdes Vi fick en större kontroll över situationen. Detta ökade vår chans att 
få tillgång till mer data, som inte hade upptäckts om, exempelvis, en enkät hade skickats ut.

Enligt Straub  et al. (1993) finns det två olika sätt att  mäta "system-usage" på.  Det ena är 
”subjective,  self-reported  measures” och  det  andra  är  ”objective,  computer-recorded 
measures”.  Förstnämnda innebär att insamling av data sker genom enkäter eller intervjuer 
medan det sistnämnda är datainsamling genom olika mjukvaror som observerar användarens 
interaktion med informationssystemet.  Fördelar  och nackdelar  finns med båda metoderna. 
"Self-reported  measures”  får  kritik  (ibid.)  för  att  metoden  inte  reflekterar  verkligheten 
tillräckligt bra och "computer-recorded measures" kritiseras för att vara för tidskrävande och 
etiskt ifrågasättbart, då forskaren får tillgång till användarens data från systemet.

Ekman (2004) utgår i sin avhandling från fyra element för att beskriva intervjusituationerna. 
Elementen är tema, roll, aktör och kuliss. Detta har vi också gjort i denna studie för att stärka 
metoddiskussionen.  Temat i  vår studie är  användning av informationssystem.  Rollen  avser 
våra respondenter och vi själva och de förväntningar vi kommer ha på varandra. Här är det 
mycket viktigt att vi som forskare var ödmjuka och lyhörda inför respondenterna eftersom de 
annars kan välja att säga det ”vi vill höra”.  Angående  aktörerna menar Ekman (ibid.) det 
samspel som sker under intervjuerna. Om detta blir bra eller dåligt. Vad gäller kulissen, bestod 
den av respondentens egna arbetsplan, även deras egna kontor. Detta för att respondenten 
skulle  känna  sig  så  trygg som möjligt  i  situationen.  Om respondenten tillät  valde  vi  att, 
förutom anteckna för hand, spela in intervjun för att vara säkra på att inget missas. 

Vi hade inte som avsikt att förbereda intervjupersonerna genom att i förväg skicka ut frågorna 
som vi ställde till dem. Vi ville inte ha de svar som intervjupersonerna ”tror” att vi ville höra, 
utan snarare spontana och ärliga svar. Då tror vi det är bättre att inte i förväg skicka ut våra 
frågor. 

Efter att vi samlade in datan behövde vi tolka, analysera och sammanställa de svar som vi har 
fått.  För  att  inte  missa  några  vitala  delar  i  intervjuerna  valde  vi,  med  respondenternas 
godkännande, spela in dessa på band och transkribera ner på papper efteråt. Detta kommer, 
förhoppningsvis,  att  leda  till  att  resultatet  fick  en  högre  validitet.  Innan  vi  genomförde 
intervjuerna skickade vi ut ett brev (se bilaga 1.) där vi förklarar vilka vi är och vad studien 
går ut på. Förhoppningsvis minskade detta den ”överraskningseffekt” som respondenterna kan 
få, om de inte blir förberedda på vad vi vill diskutera med dem. 

Vi har intervjuat fem yrkesverksamma personer. De är följande:

1. En samordnare vid Attendo Care. 
2. En verksamhetschef vid Casparssons Vårdhem.
3. En medicinskt ansvarig sjuksköterska vid Casparssons Vårdhem.
4. Två IT-konsulter hos Pector IT konsult.
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Gemensamt för alla ovan, är att de är dagliga användare av IT, vilket gör att de passar som 
respondenter i vår studie.

Inspirerade av Thompsons et al. (1991) artikel om personlig datoranvändning, tog vi fram ett 
antal intervjufrågor under varje komponent av påverkansfaktorer (se nedan) som presenteras i 
artikeln.  Med  dessa  frågor  som utgångspunkt  i  intervjuerna,  diskuterades  respondenternas 
situation och vi bildade oss en uppfattning av vad som påverkar deras IT-användning.

Frågorna vi ställde under intervjuer presenteras i nedan tabell.
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Komponent Fråga
Sociala 
faktorer

Vad har du för utbildning/ar och när gick genomförde du den/dem?

Har du gått någon data/IT-utbildning?
Vilken yrkeserfarenhet har du?
Vilka är dina nuvarande arbetsuppgifter?

Affekt Hur upplever du att det är att arbeta i en datorbaserad arbetsmiljö?
Hur upplever du att datoranvändning påverkar din arbetssituation?

Komplexitet Upplever du att applikationer generellt är svåra att förstå och använda?
Hur tror du att datoranvändares attityder till applikationers användbarhet ser 
ut?
Hur skulle olika applikationer kunna göras mer användarvänliga?

Jobbanpassnin
g

Upplever du att applikationer eller datorprogram underlättar ditt arbete, eller 
har du stött på situationer då dessa har försvårat din arbetssituation?

Långsiktiga 
konsekvenser

Tror du att användandet av olika applikationer ger dig kunskaper som kan 
vara av betydelse i framtiden?

Underlättande 
omständigheter

Hur vet du hur du ska gå tillväga för att använda en applikation rent 
praktiskt?
Hur hade du föredragit att lära dig de funktioner som finns i en applikation?

Tabell 1. Intervjufrågorna som ställdes till respondenterna.

3.5 Analysmetod
Den analysmetod vi har valt att använda oss av är komparativ analys. I analysen kommer vi 
utgå  från  Thompsons  et  al.  (1991)  modell  och  använda  deras  resultat  som underlag  för 
jämförelsen med vår empiri. För att kunna vidareutveckla deras modell, behöver vi analysera 
vidare vårt resultat och se vilka skillnaderna är mellan Thompsons  et al. resultat och vårt. 
Baserat på analysen kommer vi kunna skapa den vidareutveckling av modellen som vi syftar 
till. Analysen kommer att ske iterativt, för att säkerhetsställa resultatets validitet. 

3.6 Presentationsmetod
Resultatet av denna studie kommer att presenteras i form av den vidareutvecklade modellen 
av Thompsons et al. (1991) modell. Vi kommer även textuellt beskriva vidareutvecklingen. 

3.7 Utvärdering av resultat
Vi har valt att titta på de grundläggande bedömningsnormer som Institutionen för Data- och 
Affärsvetenskap  presenterar  i  Krav  på  magister-  och  kandidatuppsatser (2003)  på  sin 
hemsida. De kriterier som tas upp är följande: relevans, originalitet, kreativitet, vetenskaplig 
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förankring, generalitet, kongruens, metod vad gäller val, argumentation och genomförande, 
kommunicerbarhet och kumulativitet.

Med  relevans menas att forskningsfrågorna måste vara inomvetenskapliga och att det skall 
finnas  en  god  argumentation  för  detta.  Det  kan  till  exempel  betyda  att  goda  skäl  ska 
presenteras för att studien berör ämnesområdet informatik samt att kunskapen som uppsatsen 
genererar skall vara till nytta för någon annan än oss själva. Originalitet betyder att det tydligt 
skall framgå vad som är författarnas bidrag i uppsatsen. Detta gör vi för att säkerställa att 
uppsatsen  exempelvis  inte  är  ett  plagiat.  Kreativitet  betyder  att  uppsatsämnet  skall  vara 
väsentligt inom forskningsområdet, i detta fall informatik. Om uppsatsen kan användas som 
ett  uppslag  för  vidare  forskning  är  det  ett  bra  mått  på  kreativiteten.  Med  vetenskaplig 
förankring menas att uppsatsen skall vara baserad på tidigare forskning. På detta sätt uppnår 
uppsatsen en hög trovärdighet. 

Inom informatikområdet är det speciellt viktigt med  generalitet  av analytisk karaktär. Detta 
betyder att kunskapstillskottet som uppsatsen genererar inte bara skall vara till värde för just 
det  område  som  uppsatsen  behandlar  utan  också  bidra  med  ett  värde  utanför  studien. 
Kongruens betyder att det skall finnas en röd tråd genom uppsatsen. Det är viktigt att läsaren 
får en uppfattning utav att uppsatsen alla delar tillsammans bilar en helhet. De metoder som 
finns med i metodavsnittet, oavsett vad de gäller (till exempel insamling eller analys), skall 
också täcka de olika delarna i uppsatsen. Frågan bör ställas om valda metoder är baserade på 
det kunskapsbehov som finns i uppsatsen. Enligt bedömningsnormerna är kommunicerbarhet 
viktigt. De begrepp som vi använder kan vara svåra för läsaren att förstå och det är viktigt att 
vi förklarar dessa. Vidare så är det lika viktigt att ett lättförståligt språk används, samt att 
uppsatsen inte är för lång. Detta är egenskaper som gör att kongruensen eller den röda tråden 
kan  gå  förlorad.  Med  kumulativitet menas  att  uppsatsen  skall  vara  en  del  av  pågående 
forskning.  Detta  styrks  genom  att  uppsatsen  tar  avstamp  och  relaterar  till  tidigare  gjord 
forskning.

Då  vårt  syfte  delvis  går  ut  på  att  vidareutveckla  Thompsons  et  al.  modell  över 
påverkansfaktorer av IT-användning, är en viktig del av vårt arbete att värdera kvaliteten på 
vår vidareutveckling. Denna värdering kommer att grundas på tre punkter:

1. Integration
2. Relevans
3. Förklaringsförmåga

Med integration menar vi hur modellens komponenter hänger ihop, hur de olika delarna är 
relaterade  till  varandra.  Relevans betyder  vilken  roll  modellen  kommer  ha  i  teorin  och  i 
praktiken, vad den kan användas till. Med förklaringsförmåga syftar vi på hur väl modellen 
förklarar påverkansfaktorer av IT-användning och vad den förklarar som inte Thompsons et 
al. modell gör. 
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3.8 Etiska frågor
Då vår undersökning ligger nära ren uppdragsforskning, behöver, efter genomförd studie, ha 
en diskussion kring de etiska frågor detta innebär. Har vi tagit hänsyn till att vi inte blir styrda 
av  Pector  IT  i  vår  undersökning?  Vilka  fördelar  och  nackdelar  innebär  detta  för  vår 
undersökning?

13



LITTERATURGENOMGÅNG

4 LITTERATURGENOMGÅNG
4.1 Teoretiskt urval
Eftersom denna studie fokuserar på IT-användning och utvärdering är det dessa områden som 
kommer behandlas nedan. 

Litteraturen  är  blandad  mellan  engelsk  och  svensk,  dock  med  tyngden  på  engelska,  då 
områdena vi undersöker är för lite behandlade i den svenska litteraturen. 

Delen om IT-användning kommer till stor del bestå av en redogörelse för Thompsons et al.  
(1991) artikel.  Detta då den ligger till  grund för vår studie.  Redogörelsen för utvärdering 
består av generell litteratur på ämnet och mer nischade undersökningar och avhandlingar på 
IT-utvärderings, exempelvis Langsten (2005) och Jerkedal (2005).

4.2 Utvärdering
Teoridelen av denna rapport kommer att behandla begreppet utvärdering. En del av resultatet 
kommer således vara en utvärdering av datoranvändning. Vår uppfattning är att utvärdering är 
så pass generellt att vi inte behöver göra någon skillnad mellan utvärdering och utvärdering av 
IT specifikt. Av den anledningen kommer vi bara att beskriva utvärdering generellt.

4.2.1 Inledning

”Att utvärdera är ett mänskligt drag”
(Langsten, 2005:4)

Intresset för utvärdering av IT har under de senaste årtionden snabbt ökat. Intresset är inte 
bara tydligt på den akademiska fronten, utan även praktiker intresserar sig för ämnet. En av 
anledningarna till detta är att IS/IT i många organisationer är direkt affärsavgörande och tar 
upp  en  stor  del  av  organisationernas  samlade  kostnader. Från  forskningsområdet  ges  det 
signaler om att det finns ett pressande behov av utvärdering på IS/IT-området. Samtidigt görs 
det många utvärderingar hos företag och organisationer. Resultaten från dessa är allt oftare 
mörka. Många IT-projekt slår fel och tvingas lägga ner. (Langsten, 2005)

När litteratur på området utvärdering studeras, fås intrycket av att flera tidigare forskare och 
författare drar sig för att definiera begreppet. Åke Jerkedal (2005:19) hävdar att det inte finns 
något ”rätt” sätt att definiera utvärdering. Anledningen till detta är enligt Jerkedal (2005) ”De 
vill  hellre  se  utvecklingen  på  utvärderingsområdet  som  en  pågående  process,  där  olika  
utvärderingsgenerationer  avlöser  varandra  med  en  allt  mera  sofistikerad  syn  på  vad  
utvärdering är”.  I denna uppsats kommer dock utvärdering att spela en central roll och det är 
på  sin  plats  med  en  bra  definition  av  begreppet.  Enligt  Jerkedal  (2005)  definierar  vi 
utvärdering som: ”Utvärdering är att beskriva och värdera ett program”.
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4.2.2 Syftet med utvärdering
Varför ska egentligen utvärdering ske? Enligt Jerkedal (2005) är detta inte alltid självklart. 
Ofta kan det vara så att beställaren av en utvärdering inte riktigt vet vad han eller hon skall 
använda  resultatet  till.  Enligt  Jerkedal  (2005:37)  är  de  mest  dominerande  eller  rationella 
anledningarna till utvärdering följande:

1 Få underlag för beslut om genomfört program ska fortsätta att  
genomföras i sin nuvarande form, vidareutvecklas, läggas ned.

2 Ge ett pågående program stöd och hjälp.

Langsten (2005) har identifierat olika roller för utvärdering av informationssystem. Exempel 
på sådana roller för utvärderingen kan vara att: skapa kvalitativa eller kvantitativa mått på 
värdet av IT för organisationen och dess tillväxt, ranka olika alternativ, bidra till formulering 
av affärs- och IS-strategi, agera feedback för organisatoriskt lärande, samt ge förståelse för 
interaktioner med mera. 

Vad som kan vara intressant för denna rapport är vad Jerkedal (2005:83) kallar summativ 
utvärdering.  Med  summativ  utvärdering  menas  att  en  beskrivning  och  bedömning  av  en 
artefakt görs.

4.2.3 Olika synsätt på utvärdering
Jerkedal  (2005)  behandlar  frågan  om  utvärdering  skall  ses  ur  en  positivistiskt  eller 
hermeneutisk  synvinkel.  Han  menar  att  utvärderingsforskningen,  likt  mycket  annat  inom 
samhällsvetenskapen, haft en tendens att efterlikna naturvetenskapen genom olika mätningar 
och  experiment.  Dock  så  får  allt  fler  som  arbetar  med  utvärdering  svårigheter  med  att 
applicera naturvetenskapliga metoder ute i verkligheten. Jerkedal (2005) menar att det inte ska 
ses som en ”antingen eller” situation och skriver  ”Det är utvärderingens frågor som skall  
styra valen/valet så långt det är möjligt”.

Utvärdering kan också vara pragmatisk eller  vetenskaplig.  Jerkedal (2005) beskriver  detta 
som att den pragmatiska utvärderingen ger största möjliga nytta och den vetenskapliga största 
möjliga precision. Dessa ska inte ses som motpoler till varandra, men en medvetenhet ska 
finnas om att det kan skapa problem. Jerkedal (2005) talar av egen erfarenhet då han menar att 
det akademiska samhället ibland ställer sådana krav på precision att nyttan delvis går förlorad.

En utvärdering kan också, enligt Jerkedal (2005), vara värderingsfri eller värderingspåverkad. 
Han menar att objektiva utvärderingar ofta är ett krav från olika beställare. Dock är det så att 
en utvärdering som helt  befrias från kontroversiella frågor, ofta blir  betydelselös.  I  själva 
definitionen av en utvärdering anges det att värdeutlåtanden ska tas fram, dock skall de vara 
fri från värderingar.

En central fråga när det kommer till utvärderingar är vilka olika personer eller roller som skall 
ha inflytande över arbetet. Jerkedal (2005) menar att olika personer kan komma att försöka 
påverka  utgången av  en  utvärdering.  Självklart  ska  inte  en  manipulering  ske,  men enligt 
författarens uppfattning ska det vara ett etiskt krav att låta den som utvärderingen berör också 
få en chans att få inflytande över den. Detta på grund utav att accepterandet av utvärderingens 
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utgång ofta ökar och att de kan komma att utnyttja resultatet, istället för att se det som inte 
legitimt. Engagemang bidrar till större allsidighet enligt Jerkedal (ibid.).

4.3 System usage/IT-användning
Enligt  Straub,  et  al. (1993),  är  det  en  allmän  hållning  bland  många  IT-forskare  att 
systemanvändning  (eng.  system  usage)  primärt  påverkar  tjänstemän  i  deras  arbete. 
Systemanvändning ses samtidigt som kärnan i forskningen om informationssystem och dessa 
resultat har ett praktiskt värde för personer som arbetar strategiskt med IT.

Historiskt sett, till slutet av 1970- eller början av 1980- talet, finns en brist på data som stödjer 
olika hypoteser angående attityder kopplade till datoranvändning eller nyttjandegraden av en 
dator, alltså i vilken utsträckning datorn används i relation till  vad som är möjligt.  Enligt 
Thompson,  et al. (1991) härstammar framför allt det empiriska stödet från socialpsykologin 
och  flera  forskare  medger  att  det  finns  brister. Även  om det  har  funnits  forskning  inom 
psykologin  angående  datoranvändning,  har  densamma  varit  svår  att  applicera  inom  IS-
området.

En känd metod för att analysera IT-acceptans är TAM (technology acceptans model). Denna 
modell kunde varit ett alternativ till Thompsons et al. men på grund av den kritik som finns 
mot modellen valde vi att utesluta den i vår rapport. Kritiken går ut på att modellen styr bort 
forskarens uppmärksamhet från vad som finns bakom uppfattningarna om komponenten som 
ska undersökas. Modellen tar inte hänsyn till IT-artefakten eller dess design, vilket gör att 
resultat från IT går miste om. (Benbasat & Barki, 2007). 

Thompson et al. (ibid.) presenterar i sin artikel Personal Computing: Towards a Conceptual  
Model of Utilization en teori, där ett antal relevanta teorier har lånats från den psykologiska 
forskningen  och  applicerat  dessa  direkt  på  datoranvändning.  Fokus  ligger  speciellt  på 
effekterna  av  social  factors,  affect,  perceived  consequences  och  facilitating  conditions. 
Översatt  blir  samma  faktorer  sociala  faktorer,  affekt,  uppfattade  konsekvenser  och 
underlättande omständigheter. I  denna uppsats har vi valt att  nedan presentera dessa olika 
faktorer.

4.3.1 Sociala faktorer
Thompson, et al. diskuterar sociala faktorer som kan komma att påverka användandet av IS 
på en arbetsplats. Med sociala faktorer menar Thompson et al, bland annat, hur individerna tar 
till sig specifika ”interpersonal” överenskommelser i sociala situationer. De sociala 
faktorerna består, enligt författarna, av normer, roller och värden. Med normer menas ”self-
instructions to do what is perceived to be correct and appropriate by members of a culture in 
certain situations”. Det vill säga, ens agerande baseras på uppfattningarna om vad gruppen 
hade tyckt vara “rätt” sätt. Med roller menas vilken position som en individ tar i en grupp 
eller samhälle. Med värden menas “abstract categories with strong affective components”, det 
vill säga, värdeladdade ämnen som är kopplade till individers känslor. Thompson et al. hävdar 
att det finns ett positivt förhållande mellan sociala faktorer och användandet av IS. Det vill 
säga, att de sociala förhållandena, exempelvis på en arbetsplats, kommer att påverka 
användandet av IS på ett positivt sätt. 
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4.3.2 Affekt
Enligt Thompson  et al.  (ibid.)  är  affekt,  tillsammans med den kognitiva komponenten två 
delar av det större sammanhanget  attitudes.  Affect beskriver han som  ”the feelings of joy, 
elation, or pleasure, or depression, disgust, displeasure, or hate associated by an individual  
with a particular act”  och det har en “like/dislike connotation”, det vill säga, en bibetydelse 
av gilla/ogilla.  Den kognitiva komponenten beskrivs som informationen en person har om ett 
objekt, ett ämne eller en annan person.

4.3.3 Uppfattade konsekvenser
Uppfattade  konsekvenser  kan,  enligt  Thompson,  et  al.  (ibid.),  beskrivas  som  förväntade 
konsekvenser av ett visst handlande. Forskare inom psykologin tänker att olika konsekvenser 
har olika värde och sammanfogar detta med teorier om förväntningar. Individer bedömer olika 
konsekvenser av ett handlande och grundar då sitt resonemang utifrån potentiella belöningar 
eller önskvärda belöningar. Ett sådant exempel skulle kunna vara att ökad datoranvändning 
ökar chansen till ett attraktivt arbete i framtiden. Thompson et al. tittar i sin artikel på tre olika 
dimensioner av uppfattade konsekvenser. Dessa är (1) complexity, (2) job fit och (3) long-term 
consequences  of  use.  Översatt  blir  det  komplexitet,  jobbanpassning  och  långsiktiga 
konsekvenser.

Med komplexitet menas enligt Thompson, et al. (ibid.) ”the degree to which an innovation is  
perceived as  relatively  difficult  to  understand  and  use”.  Här  menas  hur  olika  användare 
föreställer sig att ett program eller dylikt skall vara att använda, till exempel om det är befriat 
från olika ansträngningar eller uppoffringar. 

Jobbanpassning är en komponent som relaterar till om en dator kan underlätta arbetet för en 
person. Thompson,  et al., (1999), definierar också detta som en uppfattning och menar då i 
positiv mening att en individ föreställer sig att datorn underlättar dennes arbete, till exempel, 
att  man på ett bättre sätt kan skaffa sig bra information som underlag till beslutsfattande. 
Thompson menar också att olika innovationer inom datoranvändning har större chans att bli 
accepterade, om de stödjer olika individers ansvarsområden inom arbetet.

Med långsiktiga konsekvenser  menar Thompson (ibid.) olika sorts resultat som kan vara av 
betydelse i  framtiden.  Exempelvis att  användandet av en dator eller ett  specifikt program 
nödvändigtvis inte  behöver vara direkt  relevant i  dagsläget,  men att  användandet  ger nya 
möjligheter,  som  till  exempel  ett  nytt  arbete.  Alltså  kan  olika  individer  acceptera  olika 
användarsituationer, även fast de vet om att det inte är en förbättring i nuläget.

4.3.4 Underlättande omständigheter
Detta kan beskrivas som ett sätt att förhindra att ett visst handlande uppstår. Thompson, et al. 
(ibid.),  exemplifierar  detta  med den vanligt  förekommande supporten som datoranvändare 
använder sig utav. Genom att utbildas eller få hjälp på ett visst sätt influeras det sätt som 
datoranvändningen sker på. Dessa insatser kan även eliminera alternativa sätt att arbeta med 
sin dator på.
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4.3.5 Habits
Habits, det vill säga  vanor, är enligt Thompson et al.  sekvenser av situationsbeteenden som 
utförs utan att instruktioner från sig själv. Aktiviteterna sker, så att säga, utan att individen har 
tagit ett beslut om att de ska göras och oftast är personen inte medveten om dem. 

4.3.6 Påverkansfaktorer
Resultaten  av  Thompsons  et  al.  studie  visar  vilka  av  ovanstående  faktorer  som påverkar 
användningen  av  datorer.  Thompson  et  al.  (1999:138)  skriver  ”Specifically, the  findings 
showed that social factors, complexity, job fit, and long-term consequences had significant  
effects on PC use. There was no evidence that affect and facilitating conditions influenced PC  
use”.

Att  sociala  faktorer  påverkar  datoranvändning  stämmer  enligt  Thompson,  et  al. (1999), 
överens med liknande forskning på området. Dock så skiljer sig studien från annan forskning 
när det gäller attityder eller känslor. Här finns inte något samband. En tänkbar förklaring till 
detta skulle kunna vara att datorer inte framkallar några känslor hos sina användare, vare sig 
positiva eller negativa, då de endast ses och fungerar som verktyg eller redskap. Thompson, et 
al. (1999:139), tror dock att situationen skulle vara annorlunda om istället enskild mjukvara 
som olika personer använder studerades. ”This result is inconsistent with Davis, et al. (1989),  
who  find  a  significant,  positive  relationship  between  affect  (attitude)  and  behavioural  
intentions. The differences may be a result of the varying contexts being studied. Davis, et  
al.'s  research  looked  at  affect  to  a  particular  software package,  while  we  examined  the  
like/dislike component to using PCs in general”. 

Enligt  Thompson,  et  al.,  finns  det  ett  samband mellan  komplexitet och datoranvändning. 
Detta  stämmer  överens  med  tidigare  forskning  och  sambandet  beskrivs  som  negativt. 
Sambandet mellan jobbanpassning och datoranvändning är likt tidigare forskning klart, men 
istället för som ovan är detta samband positivt förknippat.

Thompson, et al., fann samband mellan både långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser, dock 
så är det senare sambandet starkare. Anledningen till detta motiverar Thompson, et al. (ibid.), 
”A key component of this theory states that payoffs that occur closer to the behaviour are 
more motivating the payoffs in the future”.

Den sista av de nämnda faktorerna är underlättande omständigheter, vilken i Thompsons et al. 
studie visar på en negativ relation med datoranvändning eller nyttjandegraden av en dator. 
Detta stämmer inte alls överens med tidigare forskning på området. Enligt artikelförfattarna 
kan de olika resultaten mellan olika forskning bero på vad som väljs att titta på. Det medges 
att andra saker hade behövts ses över i sin undersökning.  ”…other measures of facilitating 
conditions should have been used…” (Thompson, et al., 1999). Nedan presenteras modellen 
och de olika påverkansfaktorerna.
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     Figur 2. Thompsons et al. (1991) figur över påverkansfaktorer på användning av IT (vår översättning).

4.3.7 Konceptuella element
Ekman (2006) pratar om två sorters konceptuella element vid "enterprise system utilization"; 
system  features  och enacted  use.  "System  features"  beskriver  Ekman  som  operational,  
monitoring  and  control,  planning  and  decision,  communication  och  interorganizational. 
Dessa kännetecken för informationssystem är tekniskt obundna och fri att användas i hela 
organisationen, det vill säga i alla nivåer av organisationer.  Enacted use menar Ekman, är 
användning sett  från den enskilda individens perspektiv. Denna typ av användning kan se 
olika ut beroende på, som Ekman (ibid.) säger, hur ansatsen har sett ut. Har fokus legat på ett 
användarperspektiv blir  resultatet  på ett sätt  och från ett  systemperspektiv ett  annat.  Rent 
konkret kan ett resultat vara att användaren inte använder system alls, det vill säga ett "use" 
eller "no-use".

Straub  et al. (1993) säger att de vanligaste formerna att mäta "system usage" är  objective,  
computer-recorded measures och subjective, self-reported measures. Det senare sättet att mäta 
användning på, sker datainsamlingen genom enkäter, eller som i vårt fall, intervjuer. 

Ekman presenterar en interaktionsteori som går ut på att ett IT-system måste ”...support the 
given task or activity, it must fit the prevailing culture” (ibid., s.41). Han menar att IT-system 
måste  vara  kopplade  till  användarnas  vardag,  det  sociala  sammanhanget  och  deras 
föränderliga  och  dynamiska  situation.  Denna  teori  skulle  mycket  väl  kunna  kopplas  till 
Thompsons et al. resonemang om påverkansfaktorer på användning av datorer. 

4.3.8 Workarounds
En användare som inte får sina behov mötta av informationssystemet kan komma att utveckla 
andra sätt  att  använda systemet på. Ekman (ibid.)  pratar  om  workarounds,  vilka kan vara 
manuella eller datorstödda.  Workarounds innebär att  användaren ”går runt” exempelvis ett 
problem eller arbetsmoment genom att använda sig av andra applikationer, till exempel Excel. 
Detta kan vara motiverat av att användaren finner vissa delar av en applikation för krånglig 
eller att den inte är tillräckligt bra anpassad till deras arbete. Man kan kalla det ett "no-use", 
då applikationen helt struntas i. Ett annat sätt för användaren att använda en applikation är ett 
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såkallat  "wrong-use".  Då används,  helt  enkelt,  applikationen,  på ett  felaktigt  sätt.  Ofta  är 
användaren omedveten om detta eller så vet han/hon inte hur rätt sätt går till och nöjer sig 
med felaktiga. 
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5 EMPIRI
5.1 Fallbeskrivning

5.1.1 Attendo Care
Attendo  Care  är  enligt  deras  hemsida  (www.attendo.se)  Nordens  ledande  vård-  och 
omsorgsföretag. De erbjuder sina tjänster till kommuner i Sverige, Danmark och Norge och 
de arbetar  inom tre segment;  äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade  och individ och 
familjeomsorg.  Det  är  inom  äldreomsorgssegmentet  som  systemet  CareDeb  finns 
implementerat. Inom dessa segment erbjuds tjänster som hemtjänst och dagligverksamhet till 
funktionshindrande.

Som organisationsschemat nedan visar, är Attendo Care utspritt i stora delar av Norden.

         Figur 3. Organisationsschema över Attendo Care 2008.

5.1.2 Casparssons Vårdhem
Casparssons Vårdhem är ett vårdhem vars verksamhetsidé är att bedriva korttidsboende för 
äldre som behöver vård och omsorg hela dygnet (www.casparssons.se). Verksamheten består 
av  ett  vårdboende  och  en  måltidsverksamhets  med  storkök.  Deras  målgrupp  består  av 
personer över 65 år som beviljats bistånd i form av korttidsboende och personer som själva 
står för boendekostnaderna.

5.1.3 Pector IT Konsult AB
Pector IT Konsult AB är ett konsultföretag med sex anställda. De anställda består av civil-, IT- 
och  affärsekonomer. Enligt  hemsidan  (www.pector.se) arbetar  de  med  ”...att  stödja  Era 
affärsprocesser med effektiva informationssystem”. De tillhandahåller affärssystem och olika 
kringsystem till sina kunder. Pector IT är Visma Gold Partner och de arbetar mycket med 
Vismas olika affärssystem. 
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Pector startades 2002, då arbetades främst med ledningsinformation och IT-strategi. Dessa 
arbetsområden  har  senare  kompletteras  med  i  stort  sätt  hela  Vismakoncernens  utbud  av 
administrativ programvara. 

Pectors affärsidé är att ”stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem 
och ett engagerat och kompetent konsultarbete” (Dan Schreiber, konsult på Pector) . Pector 
ägs av fyra av de sex personer som arbetar i företaget.

5.2 Resultat av intervjustudie

5.2.1 Sociala faktorer
Respondent  1  jobbar  som verksamhetschef  för  Casparssons  vårdhem och  är  har  en  lång 
utbildning  och  karriär  bakom  sig.  Efter  sjuksköterskeutbildningen  läste  hon  vidare  till 
distriktssköterska  och  hon  har  även  läst  många  ledarskapsutbildningar  sedan  hon  började 
inom äldreomsorgen. De kurser hon har gått inom data/IT är mestadels endagars Microsoft 
Office kurser och resten är självlärt. Hennes yrkeserfarenhet sträcker sig från mitten av 80-
talet.  Hon  började  som  sjuksköterska  på  distriktssjuksköterskemottagning  och  efter  det 
jobbade hon som distriktssköterska. Sedan hamnade hon i hemsjukvården och äldreomsorgen 
och där har hon jobbat från 2002. Arbetsuppgifter har sen dess mest bestått av administrativa 
uppgifter  och  inte  som sjuksköterska.  I  rollen  som verksamhetschef  ansvarar  hon för  all 
fakturering, hon sköter lönerna, personalrekrytering och semesterplaneringen. Hon delar det 
högsta ansvaret med en kollega, men egentligen så är det hon som har det. Sedan säger hon att 
hon ser sig själv som en ”allt i allo” i sitt yrke. 

Respondent 2 utbildade sig tidigt till undersköterska. Under senare tid har hon vidareutbildat 
sig  till  sjuksköterska  och  ytterligare  ett  antal  specialistutbildningar  som  påbyggnad, 
exempelvis distriktssköterska. Respondent 2 har gått ett antal grundläggande datautbildningar 
internt  under  sin  yrkeskarriär.  Sedan  1981  har  hon  arbetat  som  sjuksköterska  på  olika 
inrättningar, exempelvis på sjukhem, inom akutsjukvården, primärvården och hemtjänsten. År 
2001 valde respondent 2 att lämna den kommunala verksamheten för den privata sjukvården 
och en tjänst som MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Hon har efter det arbetat som 
verksamhetschef  och  kvalitetsutvecklare.  Idag  driver  respondent  2  tillsammans  med  en 
kollega den privata vårdinrättningen Casparssons och ansvarar för hälso- och sjukvården. Vid 
sidan av det klassiska omvårdnadsarbetet har respondenten även en hel del administrativa 
arbetsuppgifter.

Respondent  3  har  gymnasial  utbildning  och  har  sedan  utbildat  sig  intern  hos  olika 
arbetsgivare. Hon har fått lära sig olika system och hänvisar då till utbildning på program och 
datorer  under  1980-talet.  Sedan  har  hon  lärt  sig  olika  redovisningssystem.  Idag  arbetar 
respondent 3 som ekonomiassistent på Attendo Care och har varit anställd i 10 år. Hon har 
tidigare  arbetat  med  ekonomi  inom  olika  branscher,  till  exempel  säkerhets-  och 
fiskeribranschen.  Respondent  3  huvudsakliga  arbetsuppgifter  idag  är  att  leda 
leverantörsreskontra,  samt  att  hon  tar  hand  om  IT-system  i  både  leverantörs-  och 
kundreskontra och utbilda alla nya användare på dessa.
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Respondent  4  arbetar  som IT-ekonom på  Pector  IT konsult.  Hennes  utbildning består  av 
Dataekonomiska programmet vid Jönköpings högskola. Där läste hon i fyra år och avslutade 
med en magisterexamen. Utbildningen hade en internationell inriktning, med många kurser på 
engelska och en termin förlagd utomlands. I respondentens fall var det London. Exempel på 
kurser som hon läst är datakommunikation, webbdesign, och ekonomikurser. Efter att hon 
började  på  Pector  har  hon  gått  en  utbildning  i  affärssystemet  Visma  Global,  vilket  ska 
resultera i en certifiering. Tidigare yrkeserfarenhet består av kassaarbete på ICA och arbete på 
byten och återköp på IKEA. På IKEA säger hon sig ha fått stor erfarenhet av att möta kunder 
och sätta sig in i deras situation. Hennes nuvarande arbetsuppgifter består av att ta hand om 
supportärenden. Exempelvis kan det handla om kunder som har kört fast i deras system eller 
så kan det handla om anpassningar av system. En del av supporten sker ute hos kund också. 
Det  upplever  respondenten  som något  positivt,  då  hon  bättre  kan  sätta  sig  in  i  kundens 
situation. 

Respondent  5  har  en  treårig  ekonomisk  gymnasial  utbildning,  samt  en  påbyggnad  till 
redovisningskonsult.  Utöver  detta  så  har  han  olika  nätverksutbildningar,  Microsoft-
certifieringar och lite utbildning i databaser och SQL. Respondent 5 har tidigare arbetat som 
mentalskötare, innesäljare och säljare. 1997 började han som IT-ansvarig på ett medicinskt 
företag och arbetade där fram till 2006. Han arbetade sedan 1,5 år som stenläggare för att 
sedan  återvända  till  IT-branschen  som  IT-konsult  på  Pector  IT  Konsult  AB.  Hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att  verka som applikationskonsult inom VISMA Business. 
Det går enligt honom ut på att underhålla kundsystem, problemlösning och nyinstallationer.

5.2.2 Affekt
På frågan hur respondent 1 upplever hur det är att arbeta i en datorbaserad arbetsmiljö, svarar 
hon att använder sig mycket utav mail-funktionen. Hon säger att hon gör det mesta i datorn; 
lägger schema med mera, vilket hon tycker är behändigt och bra. Det är dock frustrerande när 
hennes kunskaper möter sina begränsningar. Hon upplever det mycket positivt att hon kan 
skriva och spara dokument på datorn, men hon brister i kunskaper i, till exempel Excel, där 
hon känner att hon skulle ha nytta av mer kunskaper. Hon är medveten om att med vissa saker 
hon gör, finns det betydligt enklare sätt att göra det på. Hade hon varit bättre på Excel så hade 
hennes arbete förbättrats, säger hon, och hon skulle inte vilja arbeta på något annat sätt.

Respondent 2 menar att hon inte har reflekterat särskilt mycket över hennes datoranvändning. 
Dock trivs hon bra med att arbeta med datorer och tycker inte att det är krångligt. Respondent 
2 menar att tillgången till datorer i arbetet underlättar väldigt mycket och att information kan 
fås på ett snabbt och enkelt sätt. Då hon har ett medicinskt ansvar är datorn ett snabbt och 
enkelt hjälpmedel att  söka information med. Respondent 2 skulle inte föredra något annat 
arbetssätt och tycker att Internet är ovärderligt i hennes arbete.

Respondent 3 upplever det som positivt att arbeta i en datorbaserad arbetsmiljö. Hon påpekar 
att allt blivit mer elektroniskt och att hon inte längre är så platsberoende som hon tidigare 
varit. Nu kan hon arbeta hemma och även när hon är ute på utbildning. Det tycker hon är 
positivt. Hon påpekar att företaget har 10 000 anställda och att kommunikation genom datorer 
är  det  enda  tänkbara.  Respondent  3  tycker  att  datoranvändning  påverkar  hennes 
arbetssituation positivt.  Hon ser det  dock som negativt  att  det är  svårt att  hinna med allt 
eftersom nu kommer mycket mer information än tidigare, då mycket av kommunikationen 
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skedde brevledes. Hon tycker att detta kan vara ett stressmoment, att hela tiden tro att man ska 
hinna. 

Respondent 4 svarar på frågan att hon upplever det som ”både och”. Hon säger att det är 
”skrämmande hur mycket man...att man inte skulle klara sig utan de här datorerna”. Hon 
pratar mycket vilket effektivt verktyg datorn är. Hur hon inte behöver vara på plats för att lösa 
problem ute hos kunder. Att hon kan ”sitta hos en annan kund och fortfarande hjälpa till hos  
andra”. Hon upplever en stor flexibilitet. Men samtidigt känner hon sig något begränsad, på 
det  viset  att  datorn, numera,  alltid måste stå påslagen. Detta för att  kunna ha tillgång till 
information snabbt, som tidigare gick att få fysiskt, exempelvis att slå upp telefonnummer på 
datorn  jämfört  med  papperskatalogen.  I  fallet  om  datoranvändning  påverkar  hennes 
arbetssituation  på  något  sätt  nämner  hon  som  exempel  att  hon  fortfarande  skriver  sina 
anteckningar för hand på papper. Detta ser hon som ett dubbelarbete då hon sedan skriver in 
det på datorn. Men hon tar det onda med det goda och har inga planer att endast anteckna 
digital. 

Respondent 5  menar  att  han inte  tänker  på  att  han arbetar i  en datorbaserad arbetsmiljö, 
eftersom han gör det jämt och det är en stor del av arbetet. Han tänker i alla fall inte att det är 
tråkigt. Respondent 5 menar att datoranvändning påverkar hans arbetssituation på ett bra sätt. 
Han menar att meningen med IT är att den skall hjälpa oss genom att lägga mindre tid på 
administration. Programvaror hjälper oss att hålla ordning på verksamheten. Respondent 5 
säger att hans arbete inte hade funnits utan datorer och att det på så sätt är positivt. 

5.2.3 Uppfattade konsekvenser

5.2.3.1 Komplexitet
Vid frågan om respondent 1 tycker det, generellt, är svårt att förstå och använda applikationer 
som Excel och CareDeb (program som skapar faktureringsunderlag) svarar hon att så länge 
hon får tid att lära sig programmet, så är det inga problem. Hon tar upp ett exempel där hon 
medverkat i utvecklingen av ett system. I det fallet kände hon att hon fick en mycket bättre 
förståelse  för  systemet.  Hon tycker  även  att  det  underlättar  att  förstå  program om de  är 
likadant uppbyggda, exempelvis Windowsgränssnittet. Respondent 4 svarar på samma fråga 
att hon känner att hon har en grundförståelse för hur de flesta programmen ska användas. 
Eftersom hon säger att hon inte är rädd att lära sig, har hon inga problem med att prova nya 
program. Hon tycker det är positivt att program förändras och utvecklas. Dock känner hon att 
det kan finnas tillfällen då hon går in i ett program och inte alls har koll på vart man ska börja.

Respondent  2  tycker  inte  att  de  applikationer  som hon  stöter  på  är  svåra  att  förstå  och 
använda.  Samtidigt  tror  hon  inte  att  hon  behärskar  applikationer  och  datorprogram  det 
speciellt bra. Hon tror att det finns många funktioner som hon inte använder. Respondent 2 
menar återigen att hon inte upplever det som svårt. Dock så tror hon att många av hennes 
kollegor inte upplever detta på samma sätt.  Många är ovana och tycker det är  jobbigt att 
använda applikationer och datorprogram. Respondent 2 har själv varit med och utvecklat olika 
datorprogram som är anpassade till sjukvården. Hon tycker att en applikation skall vara så 
enkel som möjligt så att alla kan använda den. Det skall inte vara för mycket klickande fram 
och tillbaka.
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Respondent 3 tycker inte att  de applikationer och program som hon stöter på är svåra att 
använda och förstå. En anledning till detta kan vara enligt henne själv att hon arbetat länge 
inom ekonomi. Även om programmen ser olika ut så vet hon hur flödena går och det flyter på 
bra. Respondent 3 uttrycker att hon är väldigt nöjd med detta. Respondent 3 upplever att det 
är  väldigt  individuellt  hur  personer  omkring henne upplever  datoranvändning.  Detta  med 
tanke  på  att  en  del  program är  mer  komplicerade än  andra.  Respondent  3  använder  och 
utbildar i främst två olika system där det ena är väldigt enkelt. När hon skall utbilda i detta 
blir  användarna  glada  och  ser  det  som positivt.  Andra  system är  mer  komplicerade  och 
respondent  3  uttrycker  att  det  med  vissa  personer  inte  spelar  någon  roll  vad  du  sätter  i 
händerna på dem, det funkar bara inte. Respondenten tror att de inte har det logiska tänkandet. 
Dock så har respondent 3 inte stött på ovilja att lära sig bland användarna. Hon menar att vi är 
framme i den tid då det inte finns några alternativ till datorn, det måste finnas kunskaper, helt 
enkelt.  Respondent 3  har  inget  förslag på  hur  program eller  applikationer  kan göras  mer 
användarvänliga.

På  frågan  om  respondentens  tankar  om  datoranvändares  attityder  till  applikationers 
användbarhet menar respondent 4 att det handlar huvudsakligen om personens bakgrund. Om 
de har erfarenhet av olika applikationer och om de är öppna för att lära sig mer. Hon drar 
referenser till affärssystemet Visma Global, som enligt henne ska ta ett halvår att lära sig. Där 
är  det  essentiellt  att  personen  är  öppen  för  att  lära  sig.  För  att  göra  program  mer 
användarvänliga föreslår  respondent 4 att  man skulle kunna ha förklaringar som beskriver 
nästa steg som användaren tar, exempelvis kommandot ”spara”. Tydliga manualer är en annan 
punkt som hon efterfrågar. Respondent 4 säger att felmeddelandena ska vara tydliga och visa 
vad  som  är  felet,  exempelvis,  ”error  code  1040”.  Även  en  bra  och  pedagogisk  hjälp 
efterfrågas förutom den i applikationen. Hon pratar också om att fält ska förklaras tydligt med 
hjälptexter och gärna beskriva vart värdet som fylls i hamnar någonstans.

Respondent 5 tycker inte att applikationer och datorprogram generellt är svåra att förstå. Han 
tycker  att  de flesta  programmen strävar  efter  att  vara enkla,  men det  beror  också på ens 
bakgrund.  Respondent  5  menar  att  om kunskaper  finns  av  Windows,  så  är  ju  de  flesta 
programmen standard. Han tycker också att det har skett en förbättring genom åren. Generellt 
sett så finns det en liknande grund i de flesta program. Vad gäller datoranvändares attityder till 
användbarhet så menar respondent 5 att en del hatar det och andra ”gör vad man säger”. Som 
exempel tar respondent 5 en person som snart skall gå i pension och inte alls vill lära sig 
något nytt, för andra är det världens självklaraste grej. Han menar vidare att en del ifrågasätter 
allt och del ingenting.

5.2.3.2 Jobbanpassning
Respondent 1 svar på frågan om applikationer och liknande har försvårat arbetssituationen 
någon gång, är att det, nuförtiden, mest handlar om småsaker. Men när hon var ny användare 
kände hon en stor rädsla att  något skulle försvinna så fort  fel  knapp trycktes på. Men så 
småningom upptäckte hon fördelarna med att behandla information på datorn.  

Respondent  2  upplever  att  de  applikationer  och  datorprogram  som hon  använder  på  sin 
nuvarande arbetsplats underlättar hennes arbete. Om det finns applikationer som är jobbiga att 
använda låter hon bli att använda dem. Respondent 2 menar att hon tidigare, då hon varit 
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anställd,  blivit  påtvingad  att  använda  vissa  datorprogram.  Till  exempel  minns  hon  ett 
schemabokningsprogram som fungerade som en stämpelklocka. Respondent 2 tyckte att det 
var omotiverat att använda detta program och att det tog upp onödigt mycket resurser och tid.

Respondent  3  tycker  generellt  att  de  applikationer  som hon  använder  underlättar  hennes 
arbete, framför allt blir det mindre pappersarbete vilket är skönt. Respondent 3 påpekar dock 
att arbetet låser sig hel då kommunikationen ligger nere eller vid serverproblem.

Respondent  4  säger  att  elektroniska  kalendrar  har  försvårat  datoranvändningen.  Det  gick 
långsammare  och  resulterade  att  hon  skrev  både  i  sin  elektroniska  kalender  och  i  den 
”fysiska”. Däremot så önskar hon att hon hade använt sig av en elektronisk på rätt sätt och 
hon ser fördelarna med det.

Respondent  5  tror  säkerligen  att  det  funnits  situationer  då  olika  datorprogram  eller 
applikationer försvårat hans arbete, men kan inte komma på något för tillfället. Generellt så 
tror han dock att det underlättar och i de flesta fall kan han inte se att det skulle fungera utan.

5.2.3.3 Långsiktiga konsekvenser av användning
Här ställde vi frågan om respondent 1 såg några fördelar inför framtiden med att skaffa sig 
kunskaper  inom  IT-området,  till  exempel  karriärmässiga  möjligheter.  Där  såg  hon  inga 
konkreta möjligheter för sin karriär utan det fokuserades mest på kortsiktiga lösningar, till 
exempel tidsvinsterna som användandet av datorer innebar.

Respondent 2 menar att hon alltid har tyckt att datoranvändning ger henne nya möjligheter. 
Under 1980-talet började hon att arbeta med ett forskningsprojekt och använde då datorer för 
första gången. Då kunde hon se datoranvändningen som en merit och att det skulle kunna ge 
henne nya möjligheter i framtiden.

Respondent  3  tycker  det  är  svårt  att  svara  på  om  användningen  av  olika  program  och 
applikationer gett henne nya möjligheter. Hon tror dock att hennes kunskap har gett henne 
möjligheter att hitta nya arbetsuppgifter i tider då framtiden varit oviss i företaget.

Respondent 4 svarar  att  hon ser endast  kortsiktigt framåt på de konsekvenser hennes nya 
kunskaper medför. Hon tänker inte att kunskaperna kommer kunna hjälpa henne i framtida 
jobb, utan fokuserar på hennes nuvarande situation. 

Respondent  5  tycker  alltid  att  nya  kunskaper,  som  användning  av  datorprogram  och 
applikationer för med sig, är av stor betydelse. Han menar att det alltid är en merit att kunna 
behärska  olika  programvaror.  Respondent  5  tänker  sig  en  annan  arbetssituation  som 
lagerarbetare och menar även där att exempelvis arbetet med ett lagersystem är meriterande.

5.2.3.4 Underlättande omständigheter
I detta tema undrade vi hur respondent 1 går till väga för att använda sig av en applikation, 
rent  praktiskt.  Svaret  blev  att  i  ”viktigare”  program,  som  ekonomisystemet,  chansar 
respondent 1 ogärna och kollar alltid med en personlig support innan hon gör något som hon 
är osäker på. Manualer har inte hjälpt. I exempelvis mailprogrammet finns det dock utrymme 
för mer chansningar och där är hon inte lika rädd att prova sig fram. Hade respondent 1 fått 
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välja sätt att lära sig utbildningsform hade hon valt att sitta ner i lugn och ro med en person 
som pedagogiskt lär ut funktionerna för att sedan ha en tydlig skriftlig manual. 

Respondent 2 försöker att ta sig fram själv genom att tänka logiskt. Hon tittar väldigt lite i 
manualer, men kan tänka sig detta om det är svårare program. Respondent 2 tycker om att lära 
sig ett program eller en applikation med hjälp utav utbildning och känner ofta att hon skulle 
behöva mer av det. Det är svårt att ta till sig så mycket information på en gång. Respondent 2 
säger att det är bra med utbildning och tycker att det är bättre än manualer, eftersom de kan 
vara svåra att  förstå.  Respondent  2 föredrar  utbildning på nya program och applikationer 
eftersom det är mest pedagogiskt.

Respondent 3 är inte den person som slänger sig in i ett nytt program och klickar runt för att 
lära sig. Hon vill ha en genomgång av någon som lär upp henne. Annars ringer hon gärna till 
en support, om det inte finns en manual, i så fall använder hon den. Respondent 3 föredrar att 
lära sig en ny applikation eller ett program genom utbildning. Hon menar vidare att många 
personer som hon utbildar gärna använder sig utav manualer. Då blir det ofta fel i jämförelse 
med dem som har gått en utbildning. Respondent 3 kallar det handhavande fel och tror det 
beror på att allt inte står i manualer.

Respondent  4  svarar  att  i  ett  program  som  Excel,  där  hon  tidigare  har  haft  begränsade 
kunskaper, går hon via hjälpdelen eller söker information på Internet. Hon brukar även fråga 
kollegor  om  hjälp.  Till  viss  del,  klickar  hon  även  runt  i  programmen.  Sättet  hon  hade 
föredragit att lära sig på är övningar. Det vill säga, pedagogiska böcker som säger ”det här 
kan man göra” och sedan övningar som ”man kan klicka runt med”. 

Respondent 5 möter en ny applikation genom att sätta sig ner och testa. Annars läser han en 
manual eller deltar i en utbildning. Han föredrar att testa själv genom att klicka runt. Han tror 
dock  att  utbildning  kanske  är  det  bästa  alternativet,  för  att  få  en  bra  grund,  men  menar 
samtidigt att det är väldigt tidskrävande. Han tror att man snabbare kommer in i ett system om 
man sätter sig ner med det. Samtidigt tror han att det kan vara tidsödande.
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5.3 Tabell över empiri
Figur 4. Tabellen visar resultatet av intervjuerna. Den visar hur påverkansfaktorerna är kopplade till de olika respondenternas svar.

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5
Sociala faktorer
(1) arbetstitel 
(2) utbildning 
(3) arbetsuppgifter

(1) verksamhetschef 
(2) sjuksköterska, enstaka 
datakurser 
(3) administrationsarbete

(1) sjuksköterska
(2) sjuksköterska ett antal 
datakurser
(3) omvårdnadsarbete

(1) ekonomiassistent 
(2) gymnasial utbildning, 
flera datakurser 
(3) systemägare, utbildar 
användare

(1) IT-konsult 
(2) dataekonom, intern 
kompetensutbildning 
(3) applikationskonsult

(1) IT-konsult 
(2) gymnasial utbildning, 
datautbildningar och 
certifieringar 
(3) applikationskonsult 

Affekt
hur upplever respondent 
arbetet med datorer 
respondents attityd till 
datoranvändning

Positivt: behändigt, bra 
och positivt, vill inte 
arbeta på något annat sätt
Negativt: sina 
begränsningar, underlättar 
med mer kunskap

Positivt: trivs med 
datorer, underlättar arbete, 
inte krångligt, ovärderligt, 
vill inte arbeta på något 
annat sätt

Positivt: positiv 
upplevelse, flexibelt, inte 
platsberoende
Negativt: stressmoment

Positivt: effektivt 
verktyg, flexibelt 
arbetssätt
Negativt: känner sig 
begränsad, datorn skall 
alltid vara på

Positivt: påverkar arbetet 
på ett bra sätt, mindre 
administration, hans arbete 
hade inte funnits utan 
datorer

Komplexitet
(1) att förstå och 
använda program 
(2) kollegors attityder 
till användning 
(3) förslag till 
användarvänlighet

(1) om hon får tid att lära 
sig brukar det inte vara 
några problem 
(1) det finns tillfällen då 
hon inte har någon koll, 
inte rädd för att lära sig

(1) tycker inte de är svårt 
att förstå och använda 
program 
(2) tror att hennes 
kollegor känner det 
motsatta 
(3) skall inte vara för 
mycket klickande

(1) tycker inte de är svårt 
att förstå och använda 
program, likadana flöden 
(2) tror det är väldigt 
individuellt hur andra 
känner

(2) tror att attityder till 
användning kan kopplas 
till erfarenhet 
(3) tydliga förklaringar 
som beskriver nästa steg, 
tydliga felmeddelanden.

(1) tycker inte de är svårt att 
förstå och använda program 
(3) strävar efter att vara 
enkla, en likadan grund i 
många program 
(2) attityder kopplas till 
erfarenhet

Jobbanpassning
underlättar 
datoranvändning arbetet

som ny datoranvändare 
var det jobbigt, småsaker 
kan försvåra 
arbetssituationen idag

underlättar hennes arbete, 
om det är jobbigt låter hon 
bli att använda, har blivit 
påtvingad att använda 
program tidigare 

underlättar hennes arbete, 
upplever vid tekniska 
problem att hon blir helt 
låst

viss användning försvårar 
hennes arbete, gör ibland 
dubbelarbete, ser dock 
fördelar, ska lära sig

underlättar hans arbete, kan 
inte se hur det skulle 
fungera utan, tror att det 
funnits situationer då det 
försvårat

Långsiktiga 
konsekvenser
fördelar i framtiden som 
datoranvändning för 
med sig

inga långsiktiga 
konsekvenser av 
datoranvändning, dock 
kortsiktiga som sparande 
av tid

tycker alltid att 
datoranvändning ger 
henne nya möjligheter, 
även karriärmässiga

tror att hennes kunskap 
har gett henne nya 
möjligheter inom företaget

ser inga långsiktiga 
vinster på grund utav 
datoranvändning, 
fokuserar på dagsläget

tror att alla människor som 
använder datorer har en 
meriterande fördel

Underlättande 
omständigheter
(1) hur man går till väga, 
använda ett program 
praktiskt
(2) bästa sätt att lära sig 
nya program

(1) chansar ogärna, kollar 
med support om hon är 
osäker
(2) personlig utbildning i 
lugn och ro, tydlig 
skriftlig manual

(1) ta sig fram själv 
genom att tänka logiskt, 
gillar inte manualer 
(2) föredrar utbildning på 
nya program

(1) kastar sig inte in i nya 
program, använder 
support eller manual 
(2) föredrar utbildning på 
nya program

(1) använder ”hjälp” i 
program eller söker på 
Internet 
(2) föredrar övningar för 
att lära sig nya program

(1) sätter sig ner och testar, 
läser manualer 
(2) föredrar utbildning fast 
det är tidskrävande. 
(2) testar mycket på egen 
hand
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6 ANALYS
Vi har  i  denna  rapport  utgått  ifrån  Thompsons  et  al.  (1991)  modell  över  vilka  olika 
komponenter som påverkar datoranvändning. De komponenter som de tar upp är följande:

1. Sociala faktorer
2. Affekt
3. Komplexitet
4. Jobbanpassning
5. Långsiktiga konsekvenser
6. Underlättande omständigheter

Ovanstående har vi använt som underlag för att utforma egna intervjufrågor som vi utgått från 
och låtit fem respondenter senare svara på.

6.1 Analys av empiri
De sociala faktorerna visar att respondenterna har en blandad bakgrund. Tre stycken har högre 
utbildning på högskola eller universitet och övriga två har en gymnasial utbildning i grunden. 
Gemensamt är att samtliga respondenter har deltagit i någon form av datautbildning, dock i 
varierande grad, vilket också är  kopplat till  deras yrkesutövning.  Från mer grundläggande 
utbildningar  som  behandlar  ordbehandling  etc.  till  mer  avancerade  certifieringar  i  olika 
program. 

Alla respondenter som deltagit i våra intervjuer är överens om att det är positivt att arbeta i en 
datorbaserad arbetsmiljö. Detta tar sig uttryck i exempelvis att, det är behändigt och bra, en 
positiv upplevelse, jag trivs med datorer, ett effektivt verktyg och att det påverkar arbetet på 
ett bra sätt. Två respondenter menar också att det är positivt att datorn gör en platsberoende 
och att man kan vara flexibel i sitt val av arbetsplats. 

Under intervjuerna har det endast framkommit ett antal negativa faktorer. Det har att göra med 
bristande kunskap som försvårar användandet hos en respondent, samt att två respondenter 
upplever datorn som ett stressmoment emellanåt. Genomgående kan konstateras att ingen av 
respondenterna skulle kunna tänka sig att arbeta på något annat sätt som ersätter datorn.

När det kommer till komplexitet är respondenternas svar genomgående likadana. De uttrycker 
att de inte upplever att applikationer, generellt sett är svåra att förstå och använda. Dock så 
uttrycker två av respondenterna att de inte kan utnyttja applikationernas fulla potential.

Respondenternas uppfattningar om andra människors attityder till användbarhet gav skiftande 
svar. Två respondenter  tror  att  detta  kan kopplas  till  erfarenhet.  Desto  mer erfarenhet  av 
datoranvändning,  desto enklare uppfattar  användaren användningen.  En av respondenterna 
menade att attityder till datoranvändning är individuellt, från person till person, vilket ligger 
nära de tidigare två svaren.
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Respondenterna har olika eller inga uppfattningar om hur datorprogram eller applikationer ska 
göras användarvänliga. De uppfattningar som finns handlar till stor del om att användaren ska 
få hjälp när de står inför ett steg i en applikation, där de inte vet vad som ska ske i nästa steg.

Alla  respondenter  uttrycker  att  användningen  av  olika  datorprogram  och  applikationer 
underlättar  deras  arbete.  Dock  så  framkommer  detta  inte  lika  tydligt  hos  alla.  En  av 
respondenterna ser hur en speciell sorts användning skulle kunna underlätta arbetssituationen, 
men använder inte det själv.

Genomgående är också att alla svarande upplevt situationer då datoranvändning har försvårat 
arbetssituationen. Dessa situationer är av helt olika slag.

Tre av de fem respondenterna ser att datoranvändning för med sig långsiktiga konsekvenser. 
Två av dessa tre respondenter kopplar dessa konsekvenser till karriärmässiga framsteg. De två 
respondenter som inte kan se några långsiktiga konsekvenser kan dock se konsekvenser på 
mer kort sikt, till exempel sparande av tid.

Empirin visar att respondenterna väljer helt olika alternativ för att lära sig datorprogram och 
applikationer rent praktiskt. Dock återkommer alternativet att själv sätt sig in i programmet 
genom att ”klicka sig runt”, samt att använda sig av supporten om problem skulle uppstå.

Det är genomgående lika vad respondenterna föredrar när det kommer till att lära sig nya 
program.  Utbildning  väljer  fyra  av  fem  respondenter.  Den  respondent  som  inte  väljer 
utbildning är då ensam om att föredra övningar, som en väg att gå. Två respondenter kan 
också tänka sig att läsa manualer.

6.2 Komparativ analys
Thompson  et al. (1991:139) skriver angående sociala faktorer följande:  ”…the relationship 
between social factors and utilization is positive and significant…”. Studien visar således att 
sociala  faktorer  klart  påverkar  datoranvändning.  Vår  empiriska  undersökning  visar  att 
respondenterna  har  olika  nuvarande  arbetsuppgifter,  samt  skiftande  yrkes-  och 
utbildningsmässiga bakgrunder. Gemensamt är att de alla har gått någon form av data- eller 
IT-utbildning.

Vad gäller affekt så kommer Thompson (ibid.) fram till att,  ”…non-significant relationship 
between  affect  and  utilization…”,  vilket  betyder  att  sambandet  mellan  affekt  och 
datoranvändning är obetydligt.  Vår undersökning visar att respondenterna genomgående är 
positiva  till  att  arbeta  i  en  datorbaserad  arbetsmiljö  och  att  datoranvändning  påverkar 
arbetssituationen på  ett  bra  sätt.  Det  har  även framkommit  enstaka  negativa faktorer  som 
stressfaktorn.

Om komplexitet  skriver Thompson (ibid.),  ”The negative relationship between complexity  
and utilization is consistent with many previous studies”.  Enligt ovan har alltså komplexitet 
en  ingen  påverkan  på  datoranvändning.  Genomgående  i  vår  undersökning  är  att 
respondenterna inte upplever det som hämmande att förstå och använda olika datorprogram 
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eller  applikationer. Det  framkommer  olika  eller  inga  förslag  hur  datoranvändningen  kan 
underlättas.

Dock  så  framkommer  det  att  respondenterna  upplever  det  olika  hur  människor  i  deras 
omgivning upplever svårigheter med datoranvändning. En majoritet av de fem kopplar dessa 
upplevelser till tidigare erfarenheter av datoranvändning.

Nästa komponent är jobbanpassning om vilken Thompson (ibid.) skriver ”The strong positive 
relationship  between  job  fit  and  utilization  was  also  expected  and  supports  previous  
research”.  Thompson  menar  alltså  att  det  finns  ett  samband  mellan  jobbanpassning  och 
datoranvändning.  I  vår  undersökning framkommer det  att  respondenterna anser  att  datorn 
underlättar  deras  arbetssituation.  En  av  respondenterna  ser  hur  ett  visst  arbetssätt  kan 
underlätta för henne, men väljer ändå att arbeta på ett mer traditionellt sätt. 

Dock har alla också upplevt situationer då datoranvändning har försvårat deras arbete.

Enligt Thompson (ibid.) finns det också ett samband mellan datoranvändning och långsiktiga 
konsekvenser. Detta samband går att notera, dock är det svagare än det samband som finns 
mellan datoranvändning och mer kortsiktiga konsekvenser. Thompson et al. skriver att, ”The 
relationship between long-term consequences and utilization was also significant but weaker  
than the path from near-term consequences to utilization”. Vår undersökning visar att tre av 
de fem respondenterna kan se långsiktiga konsekvenser, medan de två övriga kan se mer 
kortsiktiga konsekvenser.

Den sista komponenten är underlättande omständigheter, vilken Thompson et al. (ibid.) kallar 
för  facilitating  conditions.  Deras  studie  visar  att  det  inte  finns  något  samband  mellan 
underlättande omständigheter  och datoranvändning.  Thompson  et  al. skriver,  ”The small,  
negative relationship between facilitating conditions (operationalized as technical support)  
and PC utilization is inconsistent with most previous studies”.  Vår egen undersökning visar 
att respondenterna föredrar olika alternativ för att använda datorprogram och applikationer 
rent praktiskt. Dock så föredrar en majoritet att lära sig nya datorprogram eller applikationer 
genom utbildning. 
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
I  denna  del  kommer  vi  att  diskutera  det  resultat  som  vår  studie  har  genererat  med 
utgångspunkt i vår forskningsfråga. Avsikten är att först diskutera de begrepp som påverkar 
datoranvändning, för att sedan titta på om det eventuellt finns relationer mellan dessa begrepp 
och vad de har för betydelse på IT-användning.

Forskningsfrågan vi ställde var om Thompsons et al. (1991) modell över påverkansfaktorer på 
IT-användning överensstämmer med verkligheten? 

7.1 Påverkansfaktorer
Thompson et al. (1991) kommer, som tidigare nämnt, fram till att sociala faktorer påverkar 
datoranvändning. Det är även vi övertygade om, men vi ser ett annorlunda insteg. Thompson 
tittar exempelvis på hur sociala  normer påverkar datoranvändning. Ett exempel här skulle 
kunna vara att en medarbetare använder sin dator på ett sätt som han eller hon tror är rätt, 
genom att utgå från hur andra använder sin dator som är högre upp i en hierarki. Vi har valt att 
titta mer på respondenternas bakgrunder, vad gäller exempelvis utbildning och arbete under 
de sociala faktorerna. Vi tror nämligen att även detta påverkar datoranvändningen. Här är det 
egentligen  svårt  att  avgöra  om  Thompsons  et  al.  (ibid.)  modell  stämmer  överens  med 
verkligheten,  eftersom  vi  inte  har  tagit  samma  utgångspunkt.  Dock  tycker  vi  att  vår 
utgångspunkt har med sociala faktorer att göra och att slutsatser kan dras.

När vi tittar på vårt resultat konstateras det att datorvanan är blandad. De respondenter som 
har använt datorer i arbetet under längst tid, framför allt respondent 1 och 2, verkar också vara 
dem som har lägst IT-mognad. Respondent 4 är däremot yngst och är en av dem som verkar 
ha högst IT-mognad. Vi tror att detta resultat är en kombination av en rad olika saker. Dessa 
saker diskuteras nedan.

Datoranvändningen hos respondent 1 och 2 är relativt begränsad. Även om de använder olika 
program och funktioner är användningen är rutinmässig. Vi menar att de inte ställs inför några 
nya utmaningar och utför bara de operationer på sina datorer som arbetet kräver.

Respondenterna 3, 4 och 5 har istället en mer utmanande datoranvändning. Respondent 3 är 
delaktig i utbildning av nya användare på datorprogram, medan 4 och 5 arbetar som konsulter. 
Kanske är en möjlig ingång, att arbetet i sig, som en social faktor påverkar datoranvändning.

Vi kan inte bortse ifrån att respondent 4 och 5 har en gedigen IT-utbildning i bagaget och att 
detta självklart påverkar deras användning. Utbildning som en social faktor bör också påverka 
datoranvändning i högre grad än erfarenhetens längd.

Vi ser inte att ålder skulle påverka datoranvändning. Även om respondent 1 och 2 ger en bild 
utav att ha lägst IT-mognad så kan man inte generalisera detta. Visst kan man i många fall tala 
om nya IT-generationer, exempelvis författarna själva som upplevt Hem-PC. Dock är inte 
ålder i sig något som vi ser skulle kunna påverka datoranvändning. Vi tror att det har med 
vanor att göra och kan kopplas, som ovan nämnt, till arbete och utbildning.
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Som vi nämnde ovan så har vi och Thompson et al. (ibid.) inte tagit samma utgångspunkt i de 
sociala faktorerna. Vår studie visar att sociala faktorer är en stark påverkansfaktor och således 
har vi inte någon anledning att misstro det resultat  som Thompson och hans kollegor har 
kommit fram till i sin studie.

Våra respondenter var genomgående positiva till att arbeta i en datorbaserad arbetsmiljö, samt 
att datorer påverkar arbetssituationen på ett bra sätt. Thompson et al. (1991:139), kunde inte 
finna denna relation, men de påpekar samtidigt att deras resultat inte stämmer överens med 
tidigare forskning på området.

Vi är  inte  särskilt  förvånade  över  vårt  resultat.  Sedan  kan  frågan  ställas  om  man  som 
arbetstagare i  dagens läge har något  annat  val.  Vi har svårt  att  tänka oss något arbete på 
tjänstemannivå, där en viss interaktion med datorer inte sker. Av den anledningen är det också 
positivt att våra respondenter samtidigt tycker att datoranvändning påverkar arbetssituationen 
på ett bra sätt. Vi tror det är viktigt att datorprogram eller applikationer framkallar positiva 
känslor hos dess användare. Om datorn är ett stöd i arbetet, kommer den också att förknippas 
med något som är bra. Här känner vi ett kall som IT-studerande att arbeta för att IT-system 
som helhet skall fungera som ett stöd och vara till  hjälp. Thompsons  et al  (1991) resultat 
stämmer inte överens med vårt, då vi menar att jobbanpassning är en påverkansfaktor till IT-
användning. Vårt resultat får indirekt stöd utav Thompsons et al (ibid.), som menar att deras 
resultat inte stämmer överens med tidigare forskning.

Thompsons  et  al. (ibid) studie  visade  att  komplexitet  inte  hade  någon  påverkan  på 
datoranvändning. Vårt resultat visade på att ingen av respondenterna upplevde datorprogram 
som svåra att använda och förstå. Skillnaden våra studier emellan är att Thompson och hans 
kollegor  tittat  på  användare  till  ett  program.  Respondenterna  i  vår  rapport  använder  inte 
samma program och deras användning skiljer sig åt. Utgångspunkterna på studierna skiljer sig 
därför åt och det är det svårt att påvisa om Thompsons et al. (ibid) modell stämmer överens 
med den verklighet som vi har observerat. 

Vi har svårt  att  se hur komplexitet  inte kan påverka datoranvändning. Dock så kanske vi 
måste se  detta  ur  ljuset  att  Thompsons  et  al. (ibid.)  studie  snart  är  tjugo  år  gammal.  Vi 
föreställer oss att situationen för dem som arbetar med datorer har underlättats avsevärt under 
dessa år. Med tanke på att alla våra respondenter inte upplevde datoranvändning som svårt, får 
vi utgå ifrån att de generellt använder användarvänliga program. 

Ett annat perspektiv skulle kunna vara att påstå att det inte vet vad ”svårt” betyder. Vi tänker 
oss att respondenterna använder ett ordbehandlingsprogram. Man klarar sig ganska långt på 
att  bra kunna skriva rakt  upp och ner  på ett  blankt dokument.  Således upplevs  inte detta 
ordbehandlingsprogram som svårt att förstå eller använda. Dock så använder respondenten 
bara en handfull av den potential som sannolikt finns inbyggd. Skulle en respondent utmanas 
med  olika  avancerade  operationer  i  samma  program,  skulle  säkerligen  inte  programmet 
upplevas som ”lätt” att använda. 

Vår empiri och Thompsons et al. (1991) stämmer väl överens när det gäller jobbanpassning. 
Vi är övertygande om att denna faktor klart påverkar datoranvändning. Samtidigt som våra 
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respondenter  genomgående  var  positiva,  kunde  de  alla  komma  på  situationer  då 
datoranvändning hade försvårat deras arbete. Vi tycker dock inte att detta är något konstigt. 
Datorn som stöd och redskap är i sig inte något allsmäktigt, utan upplevs och granskas utifrån 
de erfarenheter som varje enskild person har.

Dock så kan det vara intressant att diskutera varför respondent 4 väljer ett traditionellt redskap 
som kalendern framför ett modernt alternativ, att planera sin arbetstid med. Respondent 4 är 
som tidigare nämnt yngst av alla respondenter och har en färsk IT-utbildning i ryggsäcken. En 
möjlig ingång skulle kunna vara att tekniken ibland spelar ut sin roll som effektivt redskap. 
Respondent 4  kollegor planerar sina dagar elektroniskt,  men det  är  också bara den enkla 
skillnaden. Att bokföra sin tid med pekpenna istället för kulspetspenna är sig inte något som 
skulle kunna underlätta ur användningssynpunkt, utan snarare försvåra för den ovana. Kan 
den elektroniska kalendern sättas in i ett större sammanhang, till exempel att man centralt kan 
se över sina kollegors planering, blir syftet med datoranvändningen något helt annat, men så 
är inte fallet i nuläget. I ljuset av den tidigare diskussionen angående jobbanpassning saknar 
denna elektroniska planering relevans för att underlätta arbetet för respondent 4.

Thompson  et  al. (ibid.),  menar  att  både  kort-  och  långsiktiga  konsekvenser  påverkar 
datoranvändning. Vi kunde också finna detta samband i vår empiri. Vi tror att det finns en 
skillnad mellan synen på kort- eller långsiktiga konsekvenser med datoranvändning. Vi kan 
exempelvis  utgå  från  oss  själva  och den  bransch  som vi  utbildas  för  att  hamna i.  I  IT-
branschen  bör  man  kunna  se  användning  av  ett  visst  IT/IS-system  som  en  merit  eller 
långsiktig konsekvens. Om du till exempel fungerar som konsult till ett system kommer det ta 
lång tid innan du behärskar all den potential som finns att erbjuda dina kunder som en lösning. 
Det är således en merit att behärska ett specifikt IT-system om man i framtiden vill söka sig 
vidare mot nya utmaningar.

Om man istället tänker sig att man arbetar som lagerpersonal så behövs ett stöd för att kunna 
hantera de mängder av varor som finns i lokalen. Ett IT-system kan då vara till bra hjälp, men 
användningen bör så ses ur ett kortsiktigt perspektiv eftersom det löser olika problem just för 
tillfället. 

Självklart  kan man inte bortse ifrån att datoranvändning kan föra med sig både kort- och 
långsiktiga konsekvenser.

Vi tror vidare att underlättande omständigheter påverkar datoranvändning. Thompsons et al. 
(1991:139) resultat var inte liktydigt med tidigare forskning på området. De kunde inte hitta 
något  samband.  Vår  undersökning  visade  att  respondenterna  uppskattade  olika  sorters 
metoder för att kunna använda, samt att lära sig använda program eller applikationer.

Vi tror inte att alla människor är i behov av hjälp för att behärska använda olika program och 
applikationer. Det  är  en  rad  olika  aspekter  som  spelar  in,  men  en  av  anledningarna  är 
självklart att vissa personer bäst lär sig på egen hand. Om man väljer att se egen inlärning som 
en sorts underlättande omständighet, likaväl som utbildning eller support, så påstår vi att det 
påverkar användningen. 
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Att  våra  respondenter  föredrar  olika  sätt  att  lära  sig  nya  program  eller  applikationer  är 
intressant,  men  samtidigt  inte  särskilt  förvånande.  Vad  som fungerar  bäst  för  en  enskild 
användare borde vara väldigt individuellt. Innan den empiriska undersökningen startade hade 
vi en bild utav att utbildning var det självklara alternativet. Säkerligen är utbildning den mest 
praktiserade varianten av underlättande omständigheter av naturliga skäl. Om det finns många 
användare av ett system är det effektivare ur resurssynpunkt att utbilda flera på en gång. Dock 
så kan vi notera att det inte alltid är optimalt. 

7.2 Relationer mellan påverkansfaktorer
Studiens förväntade resultat är en vidareutveckling av Thompsons et al. (1991) modell över 
påverkansfaktorer  på  IT-användning.  Nedan  modell  visar  denna  vidareutveckling  och  vi 
förklarar vad som skiljer den från originalet.

Originalmodellen  visar  endast  relationer  (pilarna)  mellan  påverkansfaktorer  och  IT-
användning.  I  vår  modell  har  vi  identifierat  relationer  mellan  de  olika  faktorerna.  Dessa 
relationer gett modellen ökad betydelse för hur IT-användningen, i slutändan, påverkas.

Nedan visas vår vidareutveckling av modellen.

Figur 5.  Modellen visar vår vidareutveckling av Thompsons et al. modell över påverkansfaktorer 
av IT-användning.

De relationer vi identifierat mellan faktorerna är:

1. Sociala faktorer -> Långsiktiga konsekvenser
2. Sociala faktorer -> Underlättande omständigheter
3. Jobbanpassat -> Affekt
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Relationen sociala faktorer -> långsiktiga konsekvenser grundar vi på iakttagelsen att om man 
jämförde respondenternas utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter  såg vi att  de 
som ”såg” och förstod att IT-användning innebar långsiktiga konsekvenser (ofta positiva), var 
inte de som hade längst erfarenhet av IT-användning, utan de som hade mest utbildning inom 
IT. Det vill säga, erfarenhet behöver inte leda till att användare ser långsiktiga konsekvenser 
av IT-användning.

Sociala faktorer relaterat till underlättande omständigheter är ursprungen ur observationen att 
de respondenter med låg, eller ingen, högre utbildning inom IT, uttryckte ett mycket större 
behov av någon form av support  än de med utbildning inom IT. Här  verkade heller  inte 
längden av erfarenhet spela någon roll. Typen av behov var ofta någon form av mänsklig 
support, där användaren kunde interagera i realtid med supporten, gärna på plats.

Relationen mellan jobbanpassat och affekt är baserad på iakttagelserna att om respondenten är 
av  uppfattningen  att  datoranvändning  underlättar  arbetet,  har  det  en  positiv  påverkan  på 
användarens  attityd  till  datoranvändning.  Det  vill  säga,  att  upplever  datoranvändaren, 
exempelvis,  ett  schemaprogram  är  till  nytta,  kommer  förmodligen  attityden  till 
datoranvändning att öka och vice versa. 

Sammanfattat så resulterar dessa relationer mellan påverkansfaktorerna att IT-användning är 
mer beroende av en positiv relation mellan de olika påverkansfaktorerna än bara relationen 
mellan faktor och IT-användning. Vår vidareutveckling av Thompsons et al. (ibid.) modell är 
mer  nyanserad  än  originalet.  Vi  tycker  det  är  en  intressant  utgångspunkt  att  olika 
påverkansfaktorer inte bara skall ses ur ett ”påverkar eller påverkar inte” perspektiv. Olika 
påverkansfaktorer som går hand i hand kan möjligen också vara starkare tillsammans och 
också viktigare att ta hänsyn till.

7.3 Starkare påverkansfaktorer
Vi har även identifierat relationer mellan påverkansfaktor och IT-användning som är starkare 
än övriga i vår modell. Dessa relationer är markerade med tjockare pil i modellen ovan och är 
följande:

1. Sociala faktorer
2. Underlättande omständigheter
3. Jobbanpassat

Sociala faktorer är en starkare faktor eftersom den, enligt vår undersökning, påverkar andra 
faktorer och, har det visat sig, starkt påverkar IT-användning. Exempelvis, kan en relevant 
utbildning leda till att användaren inte är beroende av en personlig support och känner sig 
tryggare i en datorbaserad arbetsmiljö. En av respondenterna svarade angående problem med 
datorprogram  att  ”där  blir  jag  nästan  frustrerad  direkt  när  jag  går  in”  (läs:  startar 
programmet). Detta var en av respondenterna som saknade aktuell IT-utbildning och således 
kände hon en otrygghet i sin användning av ett IT-system, jämfört med en respondent som 
hade utbildat sig inom IT och ”...inte är rädd att klicka runt och försöka i alla fall”. 
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Relationen  underlättande  omständigheter  och  IT-användning har  vi  kommit  fram  till  är 
starkare därför att konsekvenserna av respondenternas handlande, påverkas mycket stort av de 
underlättande omständigheter. Det kan handla om att man är tvungen att avsluta användningen 
(det  vill  säga,  stänga  av  programmet)  vid  problem  eller  att  fortsätta  utan  svårigheter. 
Exempelvis säger en respondent att hon ”chansar ogärna” och hon kollar alltid först med en 
support om hon är osäker.

Jobbanpassat är starkare i sin relation till IT-användning på grund av att, som respondent 3 
säger angående tekniska problem med datorer, ”...då är man ju helt låst. Då kan man ju inte  
göra absolut någonting.”. Respondent 4 ser inte hur han skulle kunna sköta sitt arbete utan att 
ha hjälp av IT, han ser inte hur det skulle fungera. Dessa faktorer gör att jobbanpassning får en 
starkare relation till IT-användning.

Konsekvenserna av dessa starkare faktorer är att det uppstår en hierarki bland faktorerna, där 
dessa tre ställer sig på toppen. Dessa påverkar IT-användning och andra faktorer till den grad, 
att  om  de  inte  beaktas  vid  en  undersökning  av  IT-användning,  riskerar  resultatet  att  bli 
missvisande. Vidare om man vill få en sann bild av IT-användningen så är det dessa faktorer 
som bör tas utgång i, då de har relationer till andra faktorer. 

7.4 Slutsatser
Denna studie har varit ett försök i att se vilka faktorer som påverkar IT-användning och hur. 
Syftet var också att öka förståelsen för de faktorer som påverkar användning/bruket av IT. 
Studien skulle leda till en testning och vidareutveckling av en modell av Thompson  et al. 
(1991), vilken beskriver de komponenter som påverkar användning av datorer.

Vår forskningsfråga löd:

 Överensstämmer Thompsons et  al. (1991)  modell  över 
påverkansfaktorer på IT-användning med verkligheten?

Efter  genomförd studie har  vi  observerat  vilka faktorer  som påverkar  IT-användning,  och 
vilka  av  dem  som  är  starkare  än  de  andra.  Vi  har  även  identifierat  relationer  mellan 
påverkansfaktorerna  och  diskuterat  vad  de  har  för  betydelse  för  varandra  och  för  IT-
användningen. 

Konsekvenserna av  detta  blir  att  en  mer  tydlig  och ingående bild  kan  visas  av  vad som 
påverkar IT-användning, jämfört med den modell som Thompson et al (ibid.) presenterar. Ur 
ett  forskarperspektiv  tror  vi  att  det  viktigt  att  ytterligare  kartlägga  vad som påverkar  IT-
användning.  Genom  ett  sådant  arbete  får  de  praktiker  som  arbetar  med  exempelvis 
systemutveckling, bättre förutsättningar att utveckla IT-system som är bättre anpassade till 
användaren.

Slutsatserna vi kan dra efter genomförd studie är att Thompsons et al. modell har betydelse 
för  kunskapen  om IT-användning.  Modellens  påverkansfaktorer  visar  att  sociala  faktorer, 
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affekt, jobbanpassat, underlättande omständigheter, långsiktiga konsekvenser och komplexitet 
har betydelse för människors IT-användning. 

Vår  vidareutveckling  av  modellen  har  även  visat  att  det  finns  relationer  mellan 
påverkansfaktorer som är av betydelse för IT-användningen. Dessa relationer är:

1. Sociala faktorer -> Långsiktiga konsekvenser
2. Sociala faktorer -> Underlättande omständigheter
3. Jobbanpassat -> Affekt

Dessa relationer för med sig att IT-användning är mer beroende av en positiv relation mellan 
de olika påverkansfaktorerna än bara relationen mellan faktor och IT-användning. Modellen 
blir mer nyanserad i kopplingen till IT-användning.

Vissa  av  relationerna  mellan  påverkansfaktor  och  IT-användning, har  studien  visat,  är 
starkare. Dessa påverkansfaktorer är: 

1. Sociala faktorer
2. Underlättande omständigheter
3. Jobbanpassat

Beaktas inte dessa faktorer riskerar resultatet att bli missvisande eftersom de påverkar IT-
användning och andra faktorer så starkt.

7.5 Utvärdering av studien
Avsikten med denna rapport  var  ursprungligen  att  göra  en  fallstudie  på  datoranvändning. 
Företaget  som initialt  skulle  delta  i  denna  studie  var  vårdbolaget  Attendo  Care.  Ute  på 
Attendos boenden runt om i landet, använder verksamhetscheferna ett program för debitering 
som kallas CareDeb. Det var vår avsikt att med hjälp av ett tiotal av dessa verksamhetschefer 
titta på hur CareDeb används i praktiken.

Den 28 april 2008 fick vi beskedet att vi inte längre hade tillgång till dessa verksamhetschefer. 
Anledningen från ledningshåll var att verksamhetscheferna hade ont om tid och att vårt arbete 
inte längre kunde ses som en prioritet.

CareDeb används främst av personalen på Attendo Care, vilket gjorde att vår planering nu 
gått  i  baklås.  Det blev svårt  att  samla ihop ett nytt  antal  respondenter för fallstudien och 
känslan  var  då  att  rapportens  validitet  skulle  kunna  ifrågasättas  med  ett  begränsat  antal 
respondenter.

I  samråd  med  vår  handledare  Jonas  Hedman  bestämde  vi  oss  för  att  göra  det  bästa  av 
situationen. För att på bästa sätt kunna utnyttja de respondenter som vi hade kvar föll valet på 
en  intervjustudie  istället  för  fallstudien.  Vi  reviderade  forskningsfrågorna  och  syftet. 
Resultatet av den ser ni här i rapporten.
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Läses Thompsons et al. (1991) artikel, vilken vi har utgått ifrån, kan snabbt konstateras att de 
använder en annan forskningsstrategi. De har gjort en kvantitativ undersökning, medan vår är 
kvalitativ. Vi är  därför  medvetna  om  att  det  kan  upplevas  som  ”orättvist”  att  jämföra 
Thompsons  et  al. resultat  med  vårt  eget.  Dock så  tycker  vi  att  deras  resultat  är  så  pass 
intressant och relevant när det gäller datoranvändning, att det vore inskränkt att inte ta med 
det  inom  ramen  för  denna  rapport.  Genom  den  kvalitativa  undersökningen  lyckades  ett 
intressant resultat tas fram, som möjliggjorde en vidareutveckling av modellen. Därför anser 
vi att vår strategi höll en god kvalité. 

I  kapitel  3.7  redogjorde  vi  för  de  utvärderingskriterier  som  ska  utgöra  grunden  för 
bedömningen av denna rapport. Nedan kommer vi kommentera vardera av dessa kriterier i 
relation till rapporten.

Vad gäller  relevans så har vi konstaterat genom studier av litteratur och diskussioner med 
professionen  att  det  finns  ett  behov  att  bidra  till  forskningen  kring  IT-användning. Kan 
professionen ta  till  sig resultatet  av denna studie så finns det  goda chanser  att  IT-system 
kommer användas mera effektivt ute i verksamheterna.

Angående rapportens originalitet, anser vi att vi håller en bra kvalitet. Genom vårt bidrag, att 
vidareutveckla Thompsons  et al. modell, har vi levererat ny kunskap till ett område där vi 
anser det finns ett behov att utveckla kunskapen.

Detsamma gäller kreativiteten där vi känner att vi tagit ansats i ett område de flesta känner har 
betydelse för framtidens utveckling av synen på informationssystem och kommer vara en del 
av en IT-konsults arbete.

Den vetenskapliga förankringen är god, då vi grundad studien på en tidigare modell och utgått 
från den och författarnas tankar. Detta hjälper även vår studie att få en hög kumulativitet. Vi 
har även förankrat studien i flertal artiklar som handlar om vikten att utvärdera IT och att 
användning har stor betydelse.

Generaliteten får anses vara godkänd. Vi har visserligen nischat in oss på IT-användning, men 
inte på någon särskild gren av området, till exempel logistikapplikationer.

Genom rapporten har vi arbetat för att läsaren ska få en genomgående smidig och lättläst 
läsning. Vi har försökt att knyta ihop olika kapitel och jobbat med tydliga hänvisningar samt 
ansträngt oss för att vara tydliga i språket. Därför är vi nöjda med graden av kongruens och 
kommunicerbarhet i rapporten.

7.5.1 Utvärdering av etiska frågor
En diskussion krävs kring de  etiska  frågor  som dyker  upp när  forskning  sker  genom ett 
företag.

Vår kommunikation med Pector IT har skett genom Andreas Håkansson, som jobbar som IT-
konsult på Pector IT. Han har hjälpt till  med att låta oss få tillgång till  deras kunder och 
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informationssystemet CareDeb. I övrigt så har han, medvetet, inte försökt styra vårt arbete för 
att få ett så objektivt resultat som möjligt.

Sedan vi förlorade våra ursprungliga respondenter och en stor del av tänkt datainsamling, tog 
studien ett steg längre ifrån uppdragsforskningen. Vi hade inte samma ”beroende” av Pector 
IT, för att nå våra respondenter. Vi blev friare i våra val av personer och detta påverkade vår 
studie positivt.

7.5.2 "Screenrecord" av applikation

I vår rapport var det planerat att cirka 10 verksamhetschefer skulle intervjuas. De skulle även 
få köra applikationen CareDeb under inspelning av ett program som ”läser av” användarens 
interaktion till en fil. Detta hade stärkt datainsamlingen och gett oss en högre validitet på 
resultatet. Tyvärr så uppstod hastiga förändringar av antalet tillgängliga respondenter (se ovan 
fotnot),  vilket ledde till att endast en respondent var tillgänglig för att köra applikationen. 
Denna respondent genomförde inspelningen och resultatet ska analyseras. Vi förväntar oss 
inte  att  finna data  som kan ge  oss säkra bevis  på  om applikationen används på  fel  eller 
annorlunda sätt  (vilket  var  den ursprungliga  tanken),  men vi  kan göra  en  observation av 
interaktionen och ha en diskussion om hur generell datan kan vara.

7.6 Utvärdering av modell
Vår vidareutveckling av Thompsons et al. modell ska utvärderas efter de tre kriterierna 
integration, relevans och förklaringsförmåga. 

Precis som med Hedman & Kallings (2003) modell i The business model concept :theoretical  
underpinnings and empirical illustrations, är vår modell av ett mycket generaliserbart slag. 
Detta kommer vara en styrka med modellen och relevansen blir högre. Den kommer kunna 
användas i många sammanhang och verksamheter där man vill ta reda på vad som påverkar 
människors IT-användning. Men, som med Hedman & Kallings modell finns det svagheter. 
Om vi  hade  nischat  in  oss  på  IT-användning  av  en  specifik  applikation,  exempelvis  ett 
ekonomisystem, hade modellen antagligen varit mer effektiv i att visa vad som påverkar IT-
användningen, eftersom modellen då hade anpassats efter de egenskaper ett ekonomisystem 
har. 

En utvärdering av dess förklaringsförmåga är viktig för att se vad modellen kan förklara som 
inte  originalet  gör.  Vår  vidareutveckling  har  visat  att  vissa  av  påverkansfaktorerna  är 
relaterade  med  varandra  och  beroende  på  av  vilken  grad,  kommer  IT-användningen  att 
påverkas olika. Vi redogör utförligt för de relationer vi har identifierat och vilken betydelse de 
har på IT-användningen.

Modellens integration, det vill säga, hur de olika komponenterna är relaterade till varandra, 
har vi diskuterat ovan. De relationer vi har identifierat är baserade på det resultat som vi fått 
fram genom vår  studie.  De  olika  komponenterna  är  analyserade  för  att  se  vilken typ  av 
relation de har till varandra och vilket resultat detta får på IT-användningen.
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7.7 Rekommendation till fortsatt forskning
Då vi i denna studie har fokuserat på vilka faktorer om påverka IT-användning, ser vi som 
självklar fortsättning på vår forskning att vår vidareutveckling av Thompsons  et al. modell 
ytterligare testas och utvecklas. Att den sätts in, prövas i verksamheter och valideras. Vidare 
utveckling kan, förslagsvis, ske genom att det undersöks om påverkansfaktorerna som gäller 
för IT-användning är sanna även i andar kontexter, exempelvis om faktorerna har betydelse 
för hur ett team arbetar, det vill säga gruppdynamik.
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9.1 Bilaga 1. Brev till respondenterna

Göteborg, dagens datum

Hej Respondent!

Vi skriver detta brev för att informera dig om den intervju som vi vill genomföra med dig. Vi 
fick ditt namn av Dan Schreiber på Pector IT Konsult, då vi skriver en uppsats hos dem.

Vad går undersökningen ut på?
Vi skriver nu vårt examensarbete vid Högskolan i Borås. Vi vill undersöka vad som påverkar 
användningen av informationssystem i organisationer. För att få kunskap om detta ämne vill 
vi intervjua Er och observera er användning av CareDeb genom att spela in er interaktion med 
programmet.

Vad gör vi under vårt möte?
Under vårt möte kommer vi att fråga Er saker som rör er utbildning, arbete och tankar om IT 
med mera. Vi räknar med att detta kommer att ta ungefär 20 minuter. Efter det önskar vi spela 
in Er användning av CareDeb på en dator vi har med oss. Detta tar ungefär 15 minuter.

Övrigt
Om ni önskar får du vara anonym i undersökningen. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan. 
Kontakta oss gärna för frågor. 

Vänliga hälsningar

Jesper Giuliano &
Martin Karlsson

0708 10 99 35
0730 58 97 87

jesper.guiliano@gmail.com
s050583@utb.hb.se
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik,  biblioteks-  och  informationsvetenskap,  mode  och  textil,  beteendevetenskap  och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.

På  institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet  och  sammanhang  är  andra  viktiga  begrepp.  På institutionen råder  en  närhet,  såväl  mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning.

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer.

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken 
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. 
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. 
Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många 
fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, 
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i 
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS

TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA  
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