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Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur en större 

organisation hanterar acceptans hos användare vid implementering av ett 

nytt system. 

För att få svar på detta utförde vi en fallstudie i en större organisation där vi 

intervjuade fem personer från tre olika avdelningar, både användare och 

avdelningschefer, för att samla in information. Det utfördes sedan en analys 

på det data vi samlat in som sedan jämfördes mot vår teori. Därefter har 

slutsatser dragits på utfört arbete. 

Slutsatserna av denna undersökning visar på att organisationen hade 

kunskap om acceptans och dess värde men trots detta användes det inte till 

sin fulla potential i nuläget. Vi har därefter kommit med en rekommendation 

om hur organisationen kan förhålla sig till acceptans och förslag på hur de 

kan förbättra nuläget genom att använda sig av en specifik acceptansmodell, 

förslagsvis TAM (Technology Acceptance Model) och att organisationen 

kombinerar detta med referensgrupper. 

  



 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate out how a large organization 

deals with acceptance among users when implementing a new system. 

To answer this, we performed a case study in a larger organization in which 

we interviewed five people from three different departments, both users and 

department managers. We performed an analysis of the collected data and 

then compared to theory concerning. Then we drew our conclusions based 

on our analysis. 

The conclusion of our findings showed that the organization had knowledge 

of acceptance and the value it could generate in implementing new systems. 

But despite this it was not used at its full potential in present time. We then 

came up with a recommendation on how the organization can improve 

regarding acceptance and how they could improve their current situation. 

For example by implementing an acceptance model, our recommendation 

was TAM (Technology Acceptance Model), and then combine that model 

with reference groups. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom IT-branschen kommer det alltid att ske förändringar. Det innebär att 

system som vi idag använder flitigt med stor sannolikhet kan bli ersatt eller 

uppdaterat inom en snar framtid. Alla system och varor som utvecklas har 

en produktlivscykel, enligt Investopedia.se definieras denna cykel som den 

tidsperiod under vilken en vara utvecklas, lanseras på marknaden och fram 

tills dess att den tas bort från marknaden. Vidare säger Investopedia att de 

olika stegen i cykeln börjar endast om den ursprungliga idén anses rimlig 

och potentiellt lönsam, då kommer produkten att utvecklas, marknadsföras 

och lanseras. Förutsatt att produkten blir framgångsrik kommer den att 

finnas i ett brett utbud. När efterfrågan minskar kommer varan att tas bort 

från marknaden. Hur påverkas då användarna av den här konstanta 

förändringen och hur påverkas de användare som använder systemet 

dagligen? Detta påverkar utfallet av systemet och användarnas syn kring 

förändringen, vilket har en stor betydelse. De kan påverkas på det sättet att 

förändringar antingen ger dem ett positivt eller negativt bemötande 

(Allwood, 1998). 

Implementering av nya IT-system, eller uppdateringar av redan befintliga 

system, sker relativt ofta i större organisationer dels på grund utav 

produktlivscykeln och/eller för att de vill ligga i framkant gällande nya 

system. Därför är det viktigt för organisationen som genomför en förändring 

eller ny implementering att säkerställa att de användare som interagerar med 

system är väl utrustade och känner sig trygga med förändringen, detta för att 

säkerställa att användaracceptansen blir så hög som möjligt (Korpelainen & 

Kira, 2013). Allwood (1998) menar att om man inte säkerställer en hög 

användaracceptans så löper det stor risk att systemet inte används i den 

utsträckning som det var menat. Han påpekar även att låg acceptansnivå kan 

resultera i flera negativa aspekter så som att användarna rent av kan skada 

program och datainnehåll. Låg användaracceptans kan även påverka 

användarens motivation och inställning till systemet, vilket kan resultera i 

att deras deltagande i systemutvecklingsarbetet samt utbildningen kan 

påverkas på ett negativt sätt (Allwood, 1998). Hur organisationer och dess 

anställda påverkas av förändringar inom IT genom nyimplementering eller 

uppdateringar har studerats av bland annat Icek Ajzen (1980) och Fred 

Davis (1989). Dessa två var bland de första att skapa modeller, så kallade 

acceptansmodeller, för att organisationer skall kunna öka sin förståelse och 

värdet på acceptans hos användarna. De första modellerna som skapades var 

bland annat TAM (Technology Acceptance Model) (Davis, 1989), TRA 
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(Theory of Reasoned Action) (Ajzen, 1988) samt UTAUT (Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology) (Davis, Bagozzi and Warshaw, 

1989). För att underlätta övergången från ett gammalt system till ett nytt kan 

man lära cheferna samt utvecklarna var användarna har svårigheter. På så 

sätt kan det nya systemet anpassas mot användarnas behov (Korpelainen & 

Kira, 2013). 

1.2 Problembeskrivning 

Organisationer arbetar idag med att ständigt förbättra och förnya sina 

system för att kunna effektivisera arbetet och dessutom kunna konkurrera 

med andra. Att effektivisera arbetet kan ske till exempel genom att en 

organisation som tidigare hanterat mycket av arbetet manuellt nu kommer 

att göra det digitalt istället, vilket gör att nya system krävs för att 

organisationen skall klara av detta. Allt eftersom tekniken utvecklas dyker 

det upp nya möjligheter för organisationer att applicera i deras arbete och på 

de system de använder. När det skall ske en implementering av ett nytt 

system påverkas ett stort antal användare. Det nya systemet bör vara 

utvecklat efter användarnas behov, detta för att acceptansen ska resultera i 

ett högt användande. Resulterar det i ett lågt användande kan inte systemet 

anses som lyckat (Gyampah & Salam, 2003). En bidragande faktor till 

användaracceptans är användbarhet och med användbarhet menas i detta fall 

att nya systemet är enkelt och behagligt att använda. Om användbarheten är 

hög betyder det att systemet uppfyller användarnas behov (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur en organisation vid 

implementering av ett nytt system hanterar acceptansen hos användarna. Vi 

kommer även att ge en rekommendation om hur organisationer kan arbeta 

med acceptans.  

1.4 Definitioner 

För att klargöra ett par begrepp som används i texten som behöver en 

introduktion till läsare; 

Informationssystem - En typ av system som har skapats för att fånga, spara, 

organisera och visa information (Bennett et al., 2010). 
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Användaracceptans – Handlar om hur användaren ställer sig till systemet i 

fråga, vilket gör att det är viktigt att få användaren till att acceptera systemet 

och på det sättet bli en tillgång för användaren istället för ett hot (Allwood, 

1998). 

Användbarhet – Användbarhet förklaras enligt ISO 9421-11: I den grad 

vilket en användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att 

uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt. 

Användarvänlighet – Varierar beroende på vem användaren är och i vilket 

sammanhang det används (Gullikson & Göransson, 2002). 

Användarvänlighet hjälper användaren att interagera med systemet naturligt 

(Hillier, 2003).  

Användarcentrering - Användare definieras som de som i slutändan 

kommer använda systemet och centrerad definieras som det man placerar i 

mitten, exempelvis användaren (Gulliksen & Göransson, 2002).  
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2. Teori 

2.1 Informationssystem 

Informationssystem är den typ av system som vi har skapat för att kunna 

fånga, spara, organisera samt visa information. Informationssystem har fått 

en viktig roll inom flera olika typer av organisationer, allt från företag till 

statliga organisationer (Bennett et al., 2010). Bennett et al. (2010) menar att 

informationssystemen som organisationer idag använder sig av är ofta 

komplexa och väl integrerade med varandra vilket kan göra att de är svåra 

att kategorisera. Trots detta finns det flera olika typer av informationssystem 

som kan hjälpa organisationer i deras arbete inom exempelvis produktion, 

administration, support med mera. Exempel på system som kan användas är 

Operational systems som används för att bearbeta dagliga transaktioner, 

Management support systems (MSS) som används för att skicka vidare 

information från slutanvändare, Office systems med relation till kunder och 

kan exempelvis ta emot beställningar samt Real-time control systems som är 

en modell som definierar vilka funktioner som skall användas och hur dem 

är relaterade till varandra. Värt att notera är att inom en organisation kan 

informationssystem ersätta en manuell arbetsuppgift eller även fylla en 

arbetsroll snarare än ett faktiskt system. Detta innebär att ett system kan 

ersätta en arbetsuppgift eller arbetsroll som funnits i organisationen. Till 

exempel har det tidigare skapats arkivsystem som har underlättat och 

förbättrat den manuella hanteringen (Bennett et al., 2010). Organisationer 

investerar i informationssystem av många anledningar, det kan vara på 

grund av besparingar, producera mer utan att påverka kostnaden eller att 

förbättra kvaliteten av produkter och tjänster (Legris et al., 2001). 

2.1.1 Förändring 

När förändringar sker inom organisationer kommer ofta kraven från 

ledningen. Däremot önskemål om förändring kan komma från de anställda 

och ledningen välkomnar ibland detta. Angelöw (2010) säger att det finns 

ett antal olika strategier för att bemöta förändringar som kommer från 

organisationsledningen; anpassning, motstånd, integration med egna syften, 

apati och flykt. Anpassning innebär att de anställda accepterar vad målet för 

förändringen är och hur de ska arbeta för att uppnå syftet med förändringen. 

Motstånd innebär att de anställda hindrar den planerade förändringen och 

håller fast vid deras nuvarande arbetsvillkor. Integration med egna syften 

innebär att förändringen kan accepteras om den kan användas som stöd för 

egna önskade förändringar. Apati innebär att de anställda inte är aktiva i 

arbetet då dem varken är positiva eller negativa inför förändringen. Flykt 
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innebär att de anställda kan lämna organisationen om de känner sig allt för 

missnöjda med den planerade förändringen, detta alternativ är inte att 

föredra (Angelöw, 2010). 

Svårigheterna finns där ledningen motarbetar förändringsinitiativen som de 

anställda har kommit med. Ledningen kan då till exempel använda sig av 

någon typ av strategi för att förhindra att förändringskraven kommer 

underifrån (Angelöw, 2010). En typ av strategi kan vara att hålla de 

anställda okunniga på det sättet att ledningen inte lämnar ut all information 

de har. På så sätt kan de anställda istället fokusera på att de vill ha mer 

kunskap och bättre insyn i organisationen. En annan kan vara att ledningen 

kan ignorera eller avfärda problemet då det endast är av de anställdas 

betydelse. Detta kan göra att den anställde som varit initiativtagare berättar 

vidare om sin idé och utökar då medvetenheten inom organisationen. 

Aktivera formella hinder kan även det vara en strategi som går ut på att 

ledningen skapar hinder för att undvika eller fördröja en förändringar. 

Negativa beslut och tolkning av beslut kan ses som strategier genom att 

ledningen då i alla fall diskuterar förslaget för att sedan avslå det eftersom 

detta kan medföra att initiativtagaren då i alla fall har försökt och fått 

förslaget diskuterat (Angelöw, 2010). 

2.2 Användaracceptans, användbarhet och 

användarvänlighet 

Användaracceptans är en viktig faktor när det kommer till implementering 

eller förändringar kring en organisations system. Allwood (1998) säger att 

acceptans handlar om hur användaren ställer sig till systemet i fråga. Av den 

här anledningen är det viktigt att få användaren till att acceptera systemet 

för det kan i slutändan påverka användningen av systemet. En användares 

acceptans av ett system har att göra med i vilken grad användaren anser att 

systemet kan vara en tillgång eller ifall det uppfattas som ett hot (Allwood, 

1998). Det som gör att vi påverkas av förändringar är hur vi tolkar 

situationen och även om förändringen kan upplevas som ett hot behöver det 

inte innebära att det är ett hot. Det hot som uppstår skapas för att vi inte vet 

vad förändringen kommer att innebära i det fortsatta arbetet (Angelöw, 

2010). Acceptansen av ett system kan påverkas positivt ifall användaren 

känner att det nya systemet kan bli en tillgång i form av att deras 

arbetsuppgifter blir lättare och roligare. Ett hot kan uppstå om användaren 

känner att det nya systemet kan komma att förändra användarens tillvaro, 

ifall de känner att de blir ersatta eller ifall arbetsuppgifterna kommer att bli 

enformiga tack vare systemet. En annan aspekt som kan komma att bli en 

påverkan är ifall användaren känner att deras arbetsmoment blir svårare att 
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klara av efter datoriseringen av deras arbetsmoment (Allwood, 1998). 

Allwood (1998) förklarar vidare att detta ofta kan hända äldre personer. 

Men vad man måste hålla i åtanke när det gäller användaracceptans är att 

det är väldigt viktigt att försöka säkerställa att den blir hög för ifall det 

skulle visa sig att systemet inte alls accepteras så kan detta påverkas i form 

av att det löper en risk att systemet inte kommer att utnyttjas i dess fulla 

effekt (Allwood, 1998). Användbarhet förklaras enligt normen ISO 9241-11 

som följande: 

“I den grad vilket användare i ett givet sammanhang kan 

bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande 

sätt.” 

Användbarhet används som ett begrepp vid utveckling och användning av 

ett system. Gulliksen (2002) menar att systemutvecklaren sällan har ett mål 

att system ska vara användbart, utan användbarhet anses som något ett 

system förväntas uppnå. Användbarhet är viktig, speciellt inom ett system 

som används i det dagliga arbetet, systemet bör vara effektivt, 

ändamålsenligt och tillfredsställande att använda för att kunna stödja en 

användare i dess arbetsuppgifter. Enligt Flavián et al., (2005) kan 

användbarhet förklaras som lättheten att förstå strukturen av ett system, det 

vill säga dess funktioner, gränssnitt och innehåll, hur snabbt en användare 

hittar det den söker efter i systemet och även som användarens förmåga att 

kontrollera vad de gör i systemet. 

Användarvänlighet enligt Gulliksen och Göransson (2002) kan variera 

beroende på vem användaren är och i vilket sammanhang det används, de 

nämner att användarvänlighet kan användas som reklam. Enligt Allwood 

(1998) innehåller användarvänlighet aspekter som är viktiga i förhållandet 

mellan system och användare, aspekterna som nämns är åtkomlighet, 

förenligt med och stöd för människans mentala funktionssätt, 

individualisering samt hjälpresurser. 

Hillier (2003) anser att användarvänlighet kan betraktas som ett 

användargränssnitt som hjälper användaren att interagera med systemet utan 

att tänka på det. Det vill säga användaren skall kunna använda systemet 

naturligt och inte känna obehag på något sätt. 

Användaracceptans, användbarhet och användarvänlighet är tre begrepp 

som ligger nära varandra och som ofta uppstår vid utveckling och 
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implementering. Begreppen hanterar nästan samma områden, det vill säga 

användare och system. Acceptans handlar i stora drag om användaren och 

om denna känner att systemet kommer att bli en tillgång i arbetet. 

Användbarhet handlar om hur systemet kommer att hjälpa användaren att 

uppnå dess mål medan användarvänlighet oftast används i dagligt tal och 

syftar på systemets förhållande till användaren(Gulliksen & Göransson, 

2002). 

2.3 Användarcentrering 

Enligt Gulliksen & Göransson (2002) kan användare förklaras på så sätt att 

en användare är den som är tänkt använda systemet i slutändan, exempelvis 

till sina arbetsuppgifter. Centrerad förklaras som någonting man placerar i 

mitten, till exempel användaren, och gör att utvecklingen kretsar kring den 

mittpunkten. Utvecklingen av användarvänliga system kan förklaras som en 

process som består av de aktiviteter som ska utföras, hur aktiviteterna 

hänger samman, vem som utför och ansvarar för dem, vilka resultat som 

utvecklas i processtegen samt hur de ska organiseras i tiden. För att skapa en 

produkt/tjänst som är användarcentrerad, vilket innebär att 

produkten/tjänsten är fokuserad på vad användaren tycker, behövs en 

process som fokuserar på användare och användbarhet genom hela 

utvecklingsprocessen och genom hela dess livscykel. Element som kan 

finnas med i en användarcentrerad process är analys av användare, 

designförslag med prototyper, utvärdering med mätningar samt 

återkoppling(Gulliksen & Göransson, 2002). 

2.4 Acceptansmodeller 

Ett sätt för organisationer att underlätta förändring och implementering av 

nya system är att tillämpning av någon acceptansmodell kan användas. 

Acceptansmodeller används för att kontrollera att en förändring av system 

eller ny implementering av system har accepterats av användarna. Det finns 

ett flertal modeller att använda, till exempel TRA (Theory of Reasoned 

Action), TAM (Technology Acceptance Model), UTAUT (Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology). Bland de första modellerna som 

fanns inom detta område var TRA och utifrån denna har andra modeller 

kunnat utvecklas. Nedan förklaras de tre modellerna mer detaljerat. Figur 1 

visar på de underliggande koncepten som har definierats för 

acceptansmodeller. 
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Figur 1. Bakgrunden till acceptansmodeller (Venkatesh, Morris, Davis, Davis, 2003) 

2.4.1 TRA 

Fishbein och Ajzen’s Theory of Reasoned Action (TRA) (se figur 2) är 

baserat på ett antagande om att människor använder den information som 

finns tillgänglig för dem på ett rationellt och systematiskt sätt. Målet med 

modellen är att förstå en individs beteende (Ajzen, 1980). TRA definierar 

relationen mellan uppfattning, inställning, normer, avsikter och beteende. 

Enligt modellen bestäms en individs beteende genom en individs avsikter att 

visa det beteendet (Dillon & Morris, 1996). Denna avsikt kan delas i två 

faktorer: den personliga karaktären och subjektiv norm (hur individen 

påverkas av socialt beteende) (Ajzen, 1980). Enligt TRA påverkas en 

individs inställning till ett visst beteende av uppfattning på konsekvenser av 

beteendet och emotionell utvärdering av dessa konsekvenser (Dillon & 

Morris, 1996). Ajzen (1980) menar att inställning är en funktion av 

uppfattning, med detta menas att en individ som tror att ett visst beteende 

kommer att leda till en positiv upplevelse kommer att hålla det i sin favör 

istället för något som kommer att leda till en negativ upplevelse. Det finns 

två typer av uppfattning: beteende och normativ. Beteendeuppfattning är 

den uppfattning som ligger bakom en individs inställning till ett beteende. 

Normativ uppfattning ligger bakom en individs subjektiva norm, alltså hur 

individen påverkas av socialt beteende (Ajzen, 1980). 

 

Figur 2. Theory of Reasoned Action (Ajzen, 1980) 
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2.4.2 TAM 

Technology acceptance model, även bara kallad TAM (se figur 3), är en 

acceptansmodell som är främst riktad mot informationssystem och har som 

fokus att undersöka huruvida externa faktorer påverkar interna övertygelser, 

attityder samt avsikter för användarna (Amoako-Gyampah, 2007). TAM är 

från början en anpassning av den tidigare nämnda acceptansmodellen TRA, 

den anpassades för undersökningen av informationssystem (IS) bättre. 

Modellen består av två huvudkonstruktioner, upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet. Davis (1986) definierar upplevd användbarhet 

som till den grad att en individ anser att med hjälp av ett visst system skulle 

öka sin arbetsinsats. Davis (1986) definierar upplevd användarvänlighet som 

till den grad att en individ anser att användningen av ett särskilt system 

skulle vara fritt från ansträngning. TAM har testats av ett flertal personer 

däribland Legris, Ingham och Collerette som säger att TAM är en teoretisk 

modell som har visat sig användbar för att underlätta förståelse och förklara 

användarbeteende vid implementering av informationssystem. TAM har 

genom tiden utvecklats och getts nya variabler för att anpassas till de arbete 

som den används på. De säger vidare att TAM är användbar men att den kan 

behövas integreras i en bredare modell för att inkludera variabler som 

relaterar till mänskliga och sociala förändringsprocesser(Legris et.al., 2001). 

Forskare har ansett att TAM mestadels används vid lätt och snabb forskning 

vilket medfört att det har gett mindre utrymme åt det verkliga problemet 

inom teknologiacceptans (Chuttur, 2009). 

 

Figur 3. Technology acceptance model (Davis, Bagozzi, Warshaw, 1989) 

2.4.3 UTAUT 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology även kallad 

UTAUT(se figur 4) är en acceptansmodell som har skapats med grund av 

tidigare acceptansmodeller som bland annat TRA, TAM, TPB med flera. 

Vid utvecklingen av modellen kom de fram till att fyra variabler har en 

direkt påverkan på användaracceptans och användarbeteende, dessa fyra är: 

förväntad prestanda, förväntad ansträngning, social påverkan och 

underlättande förhållanden. Enligt Venkatesh et.al. (2003) definieras de fyra 

variablerna enligt följande: 
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- Förväntad prestanda: Förväntad prestanda definieras som den grad 

till vilken en individ anser att använda systemet kommer att hjälpa 

honom eller henne att uppnå vinster i arbetsprestation. 

- Förväntad ansträngning: Förväntad ansträngning definieras som 

graden av lätthet i samband med användning av systemet. 

- Social påverkan: Social påverkan definieras som den grad till vilken 

en individ uppfattar att andra tror att han eller hon ska använda det 

nya systemet. 

- Underlättade förhållanden: Underlättande förhållanden definieras 

som den grad till vilken en individ tror att en organisatorisk och 

teknisk infrastruktur finns för att stödja användningen av systemet. 

Dessa fyra variabler blir i sin tur påverkade av fyra andra faktorer, vilka är 

kön, ålder, erfarenheter samt användningsfrivillighet (Venkatesh et al., 

2003). 

 

Figur 4. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Viswanath Venkatesh, 

Michael G. Morris, Gordon B. Davis, Fred D. Davis, 2003) 

2.5 Sammanställning av acceptansmodellerna 

De acceptansmodeller som nämns i avsnitt ovan, TRA, TAM och UTAUT 

har alla aspekter som är viktiga för att säkerställa acceptans. TRA består av 

attityd, subjektiv norm, avsikt och beteende. Enligt TRA påverkas 

inställningen i ett visst beteende hos en individ av uppfattningen av de 

konsekvenser beteendet medför (Dillon & Morris, 1996). En individ som 

tror att ett visst beteende är positivt kommer att hålla det i sin favör (Ajzen, 
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1980). TAM består av två viktiga aspekter, upplevd användbarhet och 

upplevd användarvänlighet men TAM består även av attityd, avsikt att 

använda, faktisk användning och externa variabler. Upplevd användbarhet 

innebär att en individ anser att ett visst system kommer att hjälpa denna att 

öka sin arbetsinsats. Upplevd användarvänlighet innebär att en individ anser 

att användning av ett visst system skulle ske utan ansträngning (Davis, 

1989). UTAUT består i sin tur av fyra viktiga aspekter, förväntad prestanda, 

förväntad ansträngning, social påverkan och underlättade förhållanden. 

Aspekterna handlar om hur en individ anser att systemet kommer att hjälpa 

denna, om användningen kommer att ske på ett lätt sätt, individens 

uppfattning och hur de tror att andra ska uppfatta systemet samt om det 

finns något organisatoriskt stöd för användning av systemet (Venkatesh et 

al., 2003).  
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

Induktiv innebär att man utifrån resultat skapar en teori medan deduktiv 

innebär att man skapar hypoteser genom en teori (Bryman & Bell, 2011). En 

abduktiv forskningsansats är en kombination av induktiv och deduktiv, där 

man kan använda sig av redan etablerade modeller som kan jämföras med 

hur en organisation arbetar samt att man kan skapa nya teorier. Enligt 

Nationalencyklopedin beskrivs abduktion som följande: 

… ”en syllogism vars översats är sann och vars undersats och 

slutsats är mer eller mindre sannolika.” 

Vi har i detta arbete använt oss utav en abduktiv forskningsansats där vi 

grundade vårt arbete på teorier som behandlar acceptans, användarvänlighet 

och användbarhet för att sedan kunna genomföra den undersökning vi gjort i 

frågan om hur en organisation arbetar med att hantera acceptans vid 

implementering av ett nytt system. 

3.2 Vetenskaplig metod 

Den kvalitativa metoden innebär att man samlar in och analyserar data och 

att den dAnata som samlats in beskriver hur individer uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet och innehåller en bild av den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2011). Vi har i denna undersökning valt att arbeta med en 

kvalitativ metod eftersom att vi i vårt tillvägagångssätt kommer att samla in 

data genom ett antal intervjuer samt hitta information i tidigare teorier och 

utifrån detta sedan koppla till varandra. Figuren nedan beskriver övergripligt 

hur en kvalitativ forskningsprocess kan gå till. 

 

Figur 5. Kvalitativ forskningsprocess (Bryman & Bell, 2011) 



13 

 

Dessa steg förklaras ytterligare enligt följande: 

1. Generella frågeställningar – Kvalitativ forskning använder sig av 

forskningsfrågor som kan ligga inbäddade i ett generellt påstående om 

vilken inriktning en artikel har (Bryman & Bell, 2011). I vårt fall har vi haft 

två stycken forskningsfrågor som efter avslutat arbete ska ha blivit 

besvarade: Hur hanteras användaracceptans av en organisation? Hur 

använder organisationen acceptansmodeller vid implementering av nytt 

system? 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner – Man väljer ut 

vilken plats (företag, verksamhet, organisation) som ska undersökas och 

sedan bestämmer man vilka personer från denna plats som kommer att delta 

i undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Vi har valt att utföra 

undersökningen hos en organisation. Organisationen består av ett stort antal 

förvaltningar med underliggande avdelningar. 

3. Insamling av relevant data – Här utförs de intervjuer som ingår i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att intervjua fem personer 

som alla jobbar inom organisationen men på tre olika avdelningar. 

Anledningen till att vi valde dessa personer var att de var de personer vi fick 

kontakt med och var villiga att ställa upp på intervjuer. 

4. Tolkning av data – I detta steg tolkar man de data man samlat in genom 

de genomförda intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Vi har gått igenom och 

sammanställt den data som vi har samlat in från intervjuerna. Vi gjorde detta 

genom att ställa upp alla frågor och svar mot varandra för att se likheter och 

olikheter mellan respondenternas svar. 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete - För att utföra en undersökning 

behöver man information om ämnet och det är nu det samlas in för att skapa 

förståelse för ämnet (Bryman & Bell, 2011). Vi samlade in data om vårt 

ämne och analyserade kopplingen mellan teori och empiri. Vi gjorde detta 

genom att identifiera tre olika kategorier som borde finnas med i resultatet 

samt analysen, dessa kategorier var acceptans, användbarhet och användare 

samt acceptansmodeller. 

5a. Specificering av frågeställningar – Efter att ha genomfört intervjuer och 

samlat in den relevanta teorin som behövs i undersökningen kan man nu 

behöva göra vissa förändringar eller specificeringar i sina frågeställningar 
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(Bryman & Bell, 2011). Vi gjorde inga förändringar gällande våra 

frågeställningar. 

5b. Insamling av ytterligare data – I detta steg kan man samla in ytterligare 

data genom fler intervjuer eller på andra sätt utföra en del i undersökningen 

om man anser detta nödvändigt (Bryman & Bell, 2011). Vi samlade inte in 

någon fler data genom intervjuer men däremot har teoriavsnittet utvecklats 

under arbetets gång för att vi skulle få mer förståelse för ämnet. 

6. Rapport om resultat och slutsatser – Efter all data har samlats in det vill 

säga allt material från teori och intervjuer så sammanställas och analyseras 

data. Analysen ska innehålla kopplingen mellan teori och empiri (Bryman & 

Bell, 2011). Utifrån de tre kategorier som vi specificerat kunde vi analysera 

intervjusvaren gentemot de motsvarande teoretiska områdena och slutligen 

komma fram till slutsatserna. 

3.3 Forskningsmetod 

Enligt John Gerring (2004) kan man definiera en fallstudie, trots väldigt 

brett definierat, som att undersöka och få förståelse för en eller flera fall. En 

fallstudie kan utföras vid undersökning av ett visst fall eller av ett visst 

fenomen. Man genomför studien ute i "fältet" eller när undersökningen är 

klassad som processpårning. Den här forskningsmetoden passade oss bäst 

eftersom vi undersökte och försökte få förståelse för hur acceptans av 

införandet av nya system behandlas inom en större organisation. Detta för 

att vi vill undersöka hur en större organisation hanterar acceptans och hur de 

kan förbättra sin nuvarande situation. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

3.4.1 Primärdata 

Intervju 

Enligt Bryman & Bell (2011) menar att kvalitativa forskare är lite 

föraktfulla till förstrukturerade metoder eftersom det är så svårt att förutse 

hur situationen kommer att se ut innan man själv har varit där. De menar att 

ifall man ska genomföra en strukturerad intervjumetod för att samla in data 

så måste man göra vissa beslut om vad som förväntas finnas för att detta ska 

vara genomförbart. Kvalitativa forskare anser därför att de lite mer 

ostrukturerade metoderna är mer gynnsamma eftersom det inte krävs att 

man utformar mycket specifika redskap för att få svar på sina frågor. 
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Vi utformade ett antal intervjufrågor (se bilaga 1) utifrån vårt teoriavsnitt 

som resulterade i vårt val att utföra semistrukturerade intervjuer eftersom 

det passade oss bäst med tanke på att vi inte visste vad vi skulle möta hos 

organisationen. Det var svårt att utforma en strukturerad intervjuguide utan 

att ha någon information sedan tidigare. Därför valde vi en lite mer 

ostrukturerad metod som gav respondenterna möjlighet att tolka och besvara 

frågorna ganska fritt. Detta gav även möjlighet för respondenterna att 

utveckla och lägga till saker som de tyckte kunde vara relevanta för oss att 

veta om deras synpunkter på acceptans och acceptansmodeller samt hur de 

har arbetet med acceptans i organisationen. 

3.4.2 Sekundär data 

Vi valde att använda oss av organisationens webbplats för att få en 

grundläggande kunskap om hur organisationen arbetar och vilka 

avdelningar organisationen består av. Sekundärdata ligger även till grund 

för att få en övergripande bild av organisationen och dess arbete. 

Informationen vi hämtade ifrån deras webbplats var mestadels mailadresser 

till samtliga person som vi ville intervjua. Vi hämtade även grundläggande 

information om organisationen så att vi kunde få en klar bild av vad de gör, 

när de bildades och hur man skulle gå till väga för att kontakta dem. 

3.4.3 Litteraturstudie 

Vi har sökt och hämtat information både från böcker och från tidigare 

skrivna artiklar. Den litteratur vi har använt oss av är hämtad från LTU:s 

biblioteksdatabas (PRIMO) eller från biblioteket på LTU. De artiklar vi 

använt oss av är hämtade från PRIMO och Google Scholar. Vår 

litteraturstudie utgick från början av de tidigare definierade begreppen 

acceptans, användarvänlighet och användbarhet. Dessa ingår i samlingen av 

de sökbegrepp som vi använt oss av tillsammans med bland annat 

informationssystem, användarcentrering, förändring inom organisationer, 

acceptansmodeller, TAM, TRA, UTAUT. 

3.5 Urval 

Vi valde ett antal personer på en organisation att intervjua och under dessa 

intervjuer fick vi tips på andra personer som vi skulle kunna intervjua i vårt 

arbete - detta tillvägagångssätt kallas snöbollsmetoden (Social research 

methods, 2006). De fem respondenter vi i slutändan intervjuade beskrivs 

nedan. 
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3.5.1 Respondenter 

Respondent A: 

Respondenten är en kvinna i medelåldern och har jobbat inom 

organisationen i 17 år. Hon är idag avdelningschef över organisationens IT-

kontor, hon är bland annat ansvarig för telefonin inom organisationen. 

Respondent B: 

Respondenten är en man i medelåldern som har jobbat inom organisationen 

i snart två år. Han är idag ekonom samt även systemförvaltare för en 

nyutvecklad applikation, Qlikview, som används för att presentera redan 

befintlig information på olika sätt. Respondenten jobbar inom 

organisationens ekonomikontor. 

Respondent C: 

Respondenten är en kvinna i medelåldern som har jobbat inom 

organisationen i 21 år. Hon är idag ekonom samt controller, som även kan 

kallas styrekonom, på organisationens ekonomikontor. Hon är med och 

hjälper så att organisationen använder sina resurser på rätt sätt och så 

effektivt som möjligt. 

Respondent D: 

Respondent är en kvinna i medelåldern och har jobbat inom organisationen i 

ett år och är idag anställd som utvecklare inom E-handel på organisationens 

inköpsavdelning. Hon var med och utvecklade interaktiva guider för 

användarna av systemet Raindance. 

Respondent E: 

Respondent är en man i medelåldern och har jobbat inom organisationen i 

två och ett halvt år, han är idag anställd som upphandlare på organisationens 

inköpsavdelning. Han har varit med som användare och testperson vid olika 

implementeringar av system, bland annat Qlikview. 
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3.6 Analysmetod 

Att analysera innebär att man bearbetar och tolkar den insamlade 

informationen med hjälp av teorier, detta för att kunna svara på våra 

forskningsfrågor. Den kvalitativa bearbetningen går ofta till på det sättet att 

nedskrivet material bearbetas. Det finns ingen bestämd metod för hur en 

kvalitativ bearbetning skall gå till utan kan tolkas på sitt eget sätt (Patel & 

Davidson, 2003). 

Vi började med att analysera den data som vi fått in under intervjuerna med 

respondenterna från organisationen. Sedan funderade vi kring kopplingen 

mellan det teoretiska och empiriska data som vi har samlat in.  Denna data 

låg till grund för vår förståelse för hur användaracceptans hanteras vid en 

systemförändring inom organisationen. Vi gjorde en sammanställning av 

intervjuerna för att lättare kunna se den övergripande bilden av data vi 

samlat in. Vi kunde identifiera tre större områden i vårt arbete som hjälpte 

oss att sammanställa resultaten samt att kunna utföra analysen på ett lyckat 

sätt med kopplingar mellan teori och resultat. 

3.7 Metodproblem 

För att hålla trovärdigheten hög för en kvalitativ fallstudie finns två begrepp 

som man bör behandla för att säkerställa detta, validitet och reliabilitet. 

Enligt LeCompte och Goetz (1982) så delar man upp validitet och 

reliabilitet i två delar, intern och extern. Extern reliabilitet kan förklaras som 

i den utsträckning undersökningen kan replikeras, vilket kan vara svårt att 

genomföra inom kvalitativa studier eftersom det kan vara svårt att få en 

social miljö att stanna precis som den är vid en inledande studie. Men 

undersökningens grund går att replikera på andra organisationer eller 

företag. Intern reliabilitet handlar om att forskarna kommer överens om hur 

data ska tolkas. Extern validitet betyder enligt LeCompte och Goetz (1982) i 

den utsträckning som resultaten av studien kan generaliseras till andra 

sociala situationer och miljöer. Intern validitet är enligt LeCompte och 

Goetz (1982) att det ska finnas en god länk mellan forskarens observationer 

och de teoretiska idéer som forskaren har kommit fram till, vilket är av stor 

vikt under kvalitativa studier. 

För att säkerställa vår reliabilitet har vi genom undersökningen läst teorin 

om ämnet för att kunna skapa vår intervjuguide och för att öka vår förståelse 

för ämnet. Under intervjuerna har vi varit närvarande och tillsammans har vi 

utfört sammanställningen av intervjufrågorna och respondenternas svar. För 
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att öka validiteten har vi använt oss av teorin som grund för vår 

intervjuguide. Våra intervjuer finns även inspelade för att vi skulle kunna gå 

tillbaka och granska materialet vi har samlat in. 

3.8 Avgränsningar 

I vår undersökning så har vi valt att avgränsa oss till att undersöka en 

organisation. Vi har även avgränsat oss till att undersöka hur individer på tre 

avdelningar inom organisationen uppfattar hanteringen av 

användaracceptans. 
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4. Resultat 

4.1 Presentation av organisation 

Organisationen som vi valt att genomföra vår fallstudie hos är stationerad i 

Norrbottens län. Enligt organisationens webbplats så tillkom den 1969 då tre 

likartade organisationer slogs samman och bildade dagens organisation. Den 

nuvarande organisationen har cirka 6400 anställda medarbetare och består 

av 9 förvaltningar som i sin tur är uppdelade i olika avdelningar. 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Se bilaga 2 för fullständigt material från vår datainsamling 

4.2.1 Acceptans 

Från vår datainsamling fick vi fram att samtliga respondenter har varit med 

vid en förändring av ett system i deras nuvarande jobb. Respondenterna 

hade haft olika uppgifter vid förändringarna, respondent B och C har varit 

med och lett implementering och resterande respondenter har varit med som 

testanvändare och suttit i fokusgrupper. Vi frågade respondenterna om 

vilken sorts förändring som hade skett och respondent A hade varit med om 

en förändring gällande hur de skulle använda sig av sina applikationer. 

Varje avdelning fick välja vilka applikationer de tyckte var viktigast och 

sedan sattes detta ihop till ett applikationspaket som var förinstallerat på alla 

datorer. Respondent B var med om ett införande av en ny applikation där 

man kunde presentera redan befintlig information från andra system på olika 

sätt. Respondent C hade varit med vid implementeringar som behandlade 

elektronisk faktura, elektronisk handel samt att respondenten även hade 

varit med när system bildats från grunden, där tidigare manuella funktioner 

blev digitaliserade. Respondent D & E var med om en förändring gällande 

utökade funktioner som skulle neutralisera tidigare problem i redan 

befintliga system. Respondenterna fick säga vad de tyckte att utfallet av 

förändringen blev att förändringen som skett och alla ansåg att utfallet hos 

de som deltagit hade varit positivt men inte utan motsägelser. Ofta 

förkastades första versionen men efter en tid och lite förändringar så blev 

det slutliga utfallet bra. Vi frågade även respondenterna hur de tyckte att 

systemet accepterats av användarna, respondenterna tyckte att 

implementeringar eller förändringar har accepterats av användarna, vissa 

tyckte att acceptansen kom direkt medan vissa tyckte att acceptansen kom i 

efterhand då till exempel förändringar utfördes. 
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Respondenterna fick frågan om de anser att det är viktigt att organisationen 

tar hänsyn till huruvida de anställda accepterade ett nyimplementerat 

system, varpå de svarade att de tyckte att användarnas acceptans är viktig 

och man bör visa hänsyn till detta. I organisationen är det i dagsläget nästan 

ett krav att acceptansen hos användarna ska beröras. Respondenterna har 

arbetat med referensgrupper bestående av ett antal personer från varje 

förvaltning för att höra deras åsikter och funderingar. Respondenterna har 

insett att datorvana är en del av de aspekter som påverkar användarna när 

implementering sker. 

4.2.2 Användbarhet och användare 

Respondenterna fick frågor om hur de uppfattade att behovsinventering och 

introduktion till det nya systemet gått till. Respondenterna påpekade att för 

de flesta skedde det någon typ av sorts av behovsinventering, till exempel så 

berättade respondent A att de använde sig av acceptanstester som utfördes 

av användarna. Ingen implementering skedde innan användarna hade 

godkänt dessa acceptanstester. Respondent B påpekade att de samlade in en 

kravspecifikation från förra applikationen då ett minimum var att det skulle 

ha samma funktioner. Respondent C påpekade att i deras fall skedde inte 

någon direkt behovsinventering då några från avdelningen var de som skötte 

implementeringen. Respondent D och E påpekade att de medverkade i 

fokusgrupper och Respondent E var själv med och utvärderade ett system 

när det hade implementerats. På frågan om de hade fått någon introduktion 

eller utbildning svarade respondenterna att de både hade varit med och gett 

samt fått introduktion. En av respondenterna har till och med varit den som 

framtagit interaktiva guider i videoform för att visa på de grundläggande 

funktionerna i det nya systemet vilket gör att användarna kan känna sig 

tryggare. Det spelar alltså ingen roll om vilken typ av datorvana som 

användaren besitter sedan tidigare eftersom personen i fråga kan gå tillbaka 

och kolla på den interaktiva guiden så fort de känner sig osäkra på en 

funktion i systemet. 

4.2.3 Acceptansmodeller 

Vi frågade respondenterna om de hade använt någon typ av 

acceptansmodell vid implementering men samtliga respondenter påpekade 

att de inte använt sig av en acceptansmodell, varken ifall de hade varit med 

och lett implementeringen eller ifall de själv hade agerat som slutanvändare. 

De använde sig istället av ett eget tillvägagångsätt och använde sig av 

referensgrupper istället. Respondenterna angav inte någon speciell 

anledning till varför de inte använder någon typ av acceptansmodell. 
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5. Analys 

5.1 Acceptans 

Under datainsamlingen fick vi en insikt i vad organisationen själv tycker om 

acceptans och dess värde inom en organisation. Det framgick väldigt tydligt 

att respektive person vi intervjuade inom organisationen var positivt ställd 

till hanteringen av acceptans och de ansåg att det nästan var ett krav i 

dagens arbete. Trots deras klara syn på att det var nödvändigt att få 

användare att acceptera ett nyimplementerat system så infördes det bara ett 

fåtal åtgärder för att säkerställa acceptansen. De använde sig ibland av 

referensgrupper där användarna fick testa det nya systemet och komma med 

åsikter om vad som var bra och vad som kunde förbättras, dock så gjordes 

detta inte förrän systemet redan var färdigutvecklat och resulterade oftast i 

att första versionen förkastades och fick relativt mycket kritik. En av 

respondenterna ansåg att de flesta krav kom från ledningen och att systemet 

sedan presenterades på en förvaltningsträff när det var klart för 

implementering. Respondenten hade gärna sett att ledningen tog hänsyn till 

delar av användarnas krav på förändringen. En av respondenterna i vår 

datainsamling hade under ett av sina projekt utvecklat, vad hon beskrev som 

interaktiva guider i videoformat. Det gick ut på att hon skapade videofilmer 

som visade på hur de olika grundläggande funktionerna i det nya systemet 

fungerar och används. Detta för att användaren skulle kunna se dessa 

videofilmer hur många gånger de vill för att i slutändan känna sig trygga 

med användandet av systemet. Det spelar alltså ingen roll om vilken typ av 

datorvana som användaren besitter sedan tidigare eftersom personen i fråga 

kan gå tillbaka och kolla på den interaktiva guiden så fort de känner sig 

osäkra på en funktion i systemet. 

Enligt teorin handlar acceptans om hur en användare ställer sig till systemet 

i fråga, detta gör att det är viktigt att användaren accepterar systemet på ett 

nyttigt sätt eftersom det kan påverka utfallet av systemet. Beroende på vad 

användaren känner inför det nya systemet kan det exempelvis ses som en 

tillgång eller ett hot (Allwood, 1998). Allwood (1998) menar på att om 

systemet ses som en tillgång kan det medföra att användarens 

arbetsuppgifter förenklas men om systemet skulle ses som ett hot kan det 

medföra att användarens arbetsuppgifter blir mer utdragna och att systemet 

kanske ersätter mycket av det användaren gör (Allwood, 1998). Enligt 

Angelöw (2010) kommer ofta önskemål om förändring från anställda men 

då kan organisationer använda sig av olika strategier för att motarbeta deras 

önskemål, så som hålla i okunnighet, problemens betydelse kan förnekas, 

aktivera formella hinder, negativa beslut och tolkning av beslut. Däremot 
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trots att önskemålen om förändring oftast kommer från anställda så kommer 

de slutgiltiga förändringarna från ledningen. För att undvika att acceptansen 

säkerställs bör organisationen inkludera användaren tidigt i processen för att 

förhindra att systemet inte förkastas. 

5.2 Användbarhet och användare 

Vår datainsamling gav oss information om att respondenterna både varit 

med och gett introduktion, grundläggande utbildning samt varit de som fått 

introduktion. En fråga som gick ut till respondenterna handlade om 

behovsinventering och deras synpunkter ifall de tyckte att det var en viktig 

faktor i utvecklingsarbetet. Behovsinventering hade dock skett på olika sätt 

för respondenterna till exempel genom acceptanstester utförda av ett fåtal 

användare, kravspecifikation hade endast inhämtats från tidigare 

implementeringsarbeten eller att fokusgrupper skapades. En av 

respondenterna förklarade att de hade gjort en behovsinventering på det som 

systemet som utvecklades och hade fått fram att systemet som minimum 

skulle ha samma funktioner som det tidigare systemet. 

Enligt teorin förklaras användbarhet som den grad i vilken användare i ett 

givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett 

ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt (ISO 

9241-11). Användbarhet enligt Gulliksen (2002) är viktigt inom system som 

används i ett dagligt arbete eftersom dessa system ska vara effektiva, 

ändamålsenliga och tillfredsställande för användarna. Användbarhet är 

sällan något som man sätter upp som ett mål för ett system utan det är något 

som system förväntas uppnå. Informationen vi fick från datainsamlingen där 

en av respondenterna beskrev att det nya systemet skulle som minimum 

innehålla samma funktioner som det föregående systemet är ett ganska bra 

exempel på detta. Där säkerställer man att systemet kommer vara 

användbart med hjälp av att implementera det nya systemet som en 

uppdaterad version av det gamla (Gulliksen, 2002). 

5.3 Acceptansmodeller 

Samtliga respondenter i vår datainsamling påpekade att de inte hade använt 

sig av någon typ av acceptansmodell. De tillkännagav dock att de visste om 

att det fanns olika typer av acceptansmodeller men att de inte själv hade 

tillämpat en sådan, varken om de hade varit med och drivit 

implementeringen eller ifall de hade medverkat som användare i det nya 

systemet. 
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De angav ingen speciell anledning till varför de inte hade använt sig av en 

acceptansmodell tidigare. Samtliga respondenter påpekade dock att de 

istället för att använda sig av en acceptansmodell hade brukat sig av 

referensgrupper istället, dock så kunde de inte specificera vilka som deltog i 

referensgrupperna eftersom det var olika personer varje gång från olika 

avdelningar. Vad de kunde säga var dock att vid implementering av ett 

specifikt system (som en av respondenterna vid ekonomiavdelningen hade 

varit med och lett) så satt där nästan enbart ekonomer i referensgruppen 

trots att systemet skulle användas för flera olika avdelningar. 

Enligt teorin så används acceptansmodeller som ett kontrollverktyg för att 

kontrollera hur förändringen av ett nyimplementerat system kan komma att 

påverka användarna samt för att säkerställa att det har accepterats av 

slutanvändaren. Fördelar med att hantera acceptans på ett nyttigt sätt kan till 

exempel vara att användaren känner att systemet ska kännas som en tillgång 

och kanske även underlätta det dagliga arbetet för användaren. Nackdelar 

med om man inte hanterar acceptans på ett nyttigt sätt kan bidra till att 

användarna känner motstånd mot det nya systemet. Till exempel om det gör 

att deras dagliga arbete blir försvårat eller att användaren känner att 

systemet ersätter deras tidigare arbetsuppgifter. Detta kan främst framstå 

hos den äldre generationen men även andra generationer inom organisation 

eftersom användarna kan känna att de inte har kunskap nog för att använda 

det nya systemet, men det finns verktyg man kan använda för att minimera 

att användarna ska känna svårighet (Allwood, 1998). Till exempel finns det 

ett antal olika acceptansmodeller som kan tillämpas för att minimera 

riskerna, många av dagens modeller är oftast utvecklade utifrån tidigare 

modeller som har genomgått tester. Någon av de första acceptansmodellerna 

som uppstod var TRA (Theory of Reasoned Action) och det är utifrån den 

som många av de nyare modellerna har utvecklats ifrån. Bland annat så har 

TAM (Technology Acceptance Model) utvecklats ifrån den här och TAM är 

den modell som har blivit använd och testad i högsta grad. En annan modell 

som också används idag är UTAUT (Unified Theory of acceptance and use 

of technology) som är utvecklad utifrån åtta stycken tidigare använda 

modeller, bland annat TRA och TAM. 
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6. Slutsats 

Organisationen har kunskap om acceptans och dess värde inom 

organisationen och tycker att acceptans bör vara ett krav inför 

implementering av nya system. Trots detta så används det idag inte i så stor 

utsträckning inom organisationen. Det var en del delade åsikter beroende på 

vilken avdelning man talade med. En av avdelningarna som vi talade med 

hade till och med utvecklat interaktiva guider till de system som de hade 

implementerat och detta anser vi skulle kunna vara en bidragande faktor till 

hög acceptans ifall detta gjordes inför alla implementeringar i framtiden 

samt att diverse avdelningar inom organisationen skulle genomföra samma 

sak. Vi fick även reda på att behovsinventeringar inte alltid utfördes innan 

utvecklingen av det nya systemet. Att göra en behovsinventering med några 

på varje avdelning kan hjälpa organisationer att få en bättre överblick över 

vad som behöver förbättras och förnyas.  

De angav ingen speciell anledningen till varför de inte hade använt sig av en 

acceptansmodell tidigare och vi anser att detta kan bero på att när 

acceptansmodeller nämns så tror folk att det handlar om att de måste lära sig 

en hel del nya saker och detta är tidskrävande. Men faktum är att det finns 

en hel del redan färdiga och testade modeller som man kan använda sig av, 

så arbetet med att använda sådana modeller är betydligt lättare än vad man 

kan tro från början. Värt att tillägga är att det går att ta en redan färdig 

modell och anpassa det till sin egen organisation. I dessa acceptansmodeller 

finns det variabler som anses nödvändiga för att säkerställa acceptans. De 

vanligaste variablerna som förekommer i modellerna är till exempel avsikt 

och attityd.  

6.1 Rekommendation till förbättring 

Organisationen i fråga använde sig inte av någon redan existerande 

acceptansmodell eller någon acceptansmodell överhuvudtaget. Däremot så 

använde de sig av referensgrupper i vissa fall, detta skulle kunna vara en del 

av den nya lösningen också. Det som även skulle kunna vara fördelaktigt för 

organisationen i det långa loppet vore att sätta upp ett krav att en viss typ av 

acceptansmodell ska användas. Den acceptansmodellen skulle användas vid 

alla typer av implementeringar för att säkerställa att användaracceptansen 

blir så hög som möjligt. 

Vår rekommendation är att man använder sig av de redan existerande 

referensgrupperna och kombinerar detta med en acceptansmodell som man 
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har anpassat till sin organisation. Ett förslag på en acceptansmodell som 

skulle vara fördelaktig är användandet av TAM (Technology Acceptance 

Model), för en närmre titt på vad TAM innebär se figur 3. 

Anledningen till att vi anser att detta skulle vara en bra lösning är för att 

TAM har blivit testad av ett flertal personer och det finns därför bra 

dokumentering på resultat från användning av denna modell. TAM har visat 

sig vara användbar genom att den lätt kan anpassas till organisationen och 

det har lett till att användarbeteendet enklare kan förklaras samt att 

förståelsen för beteendet kan underlättas. 

Vi anser att det är högst nödvändigt att använda sig av en acceptansmodell 

för att behandla just de variabler som nämndes i föregående stycke. 

Använder man däremot ingen acceptansmodell så kan det hända att dessa 

variabler inte får den uppmärksamhet som behövs för att säkerställa att 

användarna accepterar det nya systemet. Vi anser att användandet av 

acceptansmodeller bör fungera på så sätt att man använder sig av hela 

modellen och inte bara vissa delar. Anledningen till detta är för att 

variablerna i diverse modeller är relaterade och påverkar varandra. Tar man 

ut några variabler ut ur en modell så finns det risk att man missar något som 

kan vara viktigt. Man riskerar även att acceptanstesterna blir ofullständiga. 

Därför bör man hålla variablerna inom sin kontext det vill säga inom 

modellen. 

Baserat på de intervjuer vi gjorde tycker vi att vidare användning av 

referensgrupper bör innehålla minst två användare samt cheferna för 

respektive avdelning. Användarnas behov bör tas in tidigt i processen för att 

undvika eventuell kritik och framförallt undvika att system måste förkastas.  

6.2 Metoddiskussion 

Under datainsamlingen och våra intervjuer hos organisationen hade vi en 

samling av frågor som vi ställde till respondenterna. Respondenterna i vårt 

fall fick då tolka dessa frågor fritt och svara utifrån deras egen tolkning 

vilket resulterade i att respondenterna vid någon fråga pratade vidare om 

saker som egentligen kanske inte tillhörde ämnet. Vi hade kunna förhindrat 

detta genom att använda oss av en mer strikt intervjuguide vilket då hade 

resulterat i att respondenterna inte kunde gå ifrån ämnet lika lätt. Om vi 

hade intervjuat fler personer eller rent av andra personer inom samma 

organisation hade vi kunnat få en bredare bild samt möjligtvis en annan bild 

av situationen. 
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Det som vi mer hade kunnat förbättra under vår studie är att istället för att 

undersöka endast en stor organisation så hade vi kunnat bredda vårt urval 

lite genom att intervjua fler organisationer eller företag, eftersom det hade 

gett oss en bredare bild av det ämne som vi undersökte. 

Vi anser att vi har haft ett relevant frågeområde för vårt syfte och våra 

frågeställningar. I intervjuerna tog vi med frågor som behandlade acceptans, 

acceptansmodeller, förändring och implementering. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Efter vår undersökning tycker vi att det finns ett antal områden som skulle 

undersökas mer. Till exempel skulle man kunna undersöka och jämföra 

organisationer eller företag som använder kontra använder inte 

acceptansmodeller. Eftersom vi bara undersökte en stor organisation känner 

vi att det hade varit en bra idé att jämföra acceptanshantering hos en större 

organisation kontra en mindre organisation för att undersöka om det finns 

några likheter eller skillnader i deras arbete och kan man applicera 

acceptansmodeller på ett liknande sätt hos den mindre organisationen som 

hos den större organisationen. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inom vilken avdelning arbetar du? 

Hur länge har du arbetat där? 

Vad är din yrkestitel? 

Vilka typer av IT-system använder du dig av i ditt arbete? 

I ditt nuvarande eller tidigare jobb, har du varit med vid någon förändring av 

ett eller flera IT-system? 

Vilken sorts förändring gjordes inom IT-systemen? Genomfördes det en 

nyimplementering eller var det bara en uppdatering av det befintliga 

systemet? 

Hur ansåg du att utfallet blev av det nya eller uppdaterade IT-systemet? 

Användes det någon typ av acceptansmodell, i så fall vilken? 

Hur anser du att systemet accepterades av användarna? 

Anser du att det är viktigt att organisationen tar hänsyn till huruvida de 

anställda accepterar ett nyimplementerat system? 

Fick ni någon sorts introduktion eller utbildning inför det nya eller 

uppdaterade IT-systemet? 

Gjordes det någon behovsinventering innan beslutet om förändring fattades? 
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8.2 Bilaga 2 - Sammanställning av intervjuer 

Intervjufrågor Respondentsvar 

Inom vilken avdelning 

arbetar du? 

Respondent A: 

IT-kontoret 

Respondent B: 

Ekonomikontoret 

Respondent C: 

Ekonomikontoret 

Respondent D: 

Inköpsavdelning 

Respondent E: 

Inköpsavdelning 

Hur länge har du arbetat 

där? 

Respondent A: 

Sen -98 i organisationen 

Respondent B: 

Ca 2 år 

Respondent C: 

Sen -94 som ekonom 

Respondent D: 

Ca 1 år 

Respondent E: 

Ca 2,-2,5 år 

Vad är din yrkestitel? Respondent A: 

Telefoniansvarig 

Respondent B: 

Ekonom/Systemförvaltare 

Respondent C: 

Ekonom/Controller 

Respondent D: 

Utvecklare inom E-handel 

Respondent E: 

Upphandlare 

Vilka typer av IT-system 

använder du dig av i ditt 

arbete? 

Respondent A: 

Intranätet, servicedesk, personalsystem, 

ekonomisystem 

Respondent B: 

Raindance, Qlikview, intranätet 

Respondent C: 
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Raindance, Qlikview, intranätet 

Respondent D: 

Raindance, Qlikview, SmartAss 

Respondent E: 

Raindance, Qlikview, intranätet 

I ditt nuvarande eller 

tidigare jobb, har du varit 

med vid någon förändring 

av ett eller flera IT-

system? 

Respondent A: 

Ja jag har suttit med vid implementering. 

Respondent B: 

Jag har inte varit med vid någon tidigare 

implementering - endast implementering av 

Qlikview i organisationen. 

Respondent C: 

Ja, jag har varit med vid och lett 

implementering. 

Respondent D: 

Jag var med i en fokusgrupp som utvärderade 

Evolution. 

Respondent E: 

Samma som respondent D. 

Vilken sorts förändring 

gjordes inom IT-systemen? 

Genomfördes det en 

nyimplementering eller var 

det bara en uppdatering av 

det befintliga systemet? 

Respondent A: 

Vi har förändrat vårt sätt att använda 

applikationerna inom organisationen. Alla 

applikationer som finns ute på arbetsplatsen 

har sammanställts och testats för att bilda 

paket som användarna kan välja program i. Vi 

håller även på att förändra vår infrastruktur 

och i och med det byter vi ut alla datorer som 

används i organisationen. 

Respondent B: 

Qlikview är en ekonomiapplikation som kan 

presentera befintlig data genom att hämta 

information från andra applikationer. 

Respondent C: 

Jag har t.ex. lett implementeringar som 

behandlade elektronisk faktura, elektronisk 

handel och andra tidigare delar av 

ekonomisystem. Jag har även varit med när 

system har bildats från grunden - t.ex. när 

tidigare manuella ärenden nu är datahanterat. 

Respondent D: 
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Det infördes utökade funktioner i redan 

befintliga system men ändå hade stor 

påverkan. 

Respondent E: 

Samma som respondent D. 

Hur ansåg du att utfallet 

blev av det nya eller 

uppdaterade IT-systemet? 

Respondent A: 

Vi anser att utfallet har blivit positivt. 

Respondent B: 

Till en början blev första versionen förkastad. 

Frågor som "varför togs det förra systemet 

bort" kom upp. Det var svårt att till en början 

få med alla eftersom varje förvaltning arbetar 

på olika sätt. 

Respondent C: 

Utfallet blev tillslut bra efter några år med 

förändringar. 

Respondent D: 

Utfallet blev tillslut bra efter att det påverkat 

arbetssätten för användarna. Fanns en viss 

övergångsperiod. 

Respondent E: 

Utfallet var att det påverkade många, det fanns 

organisatoriska problem och det har påverkat 

vårt arbetssätt. 

Användes det någon typ av 

acceptansmodell, i så fall 

vilken? 

Respondent A: 

Ingen specifik acceptansmodell användes utan 

vi använder oss av ett eget tillvägagångssätt. 

Respondent B: 

Användes ingen acceptansmodell utan vi satte 

ihop en referensgrupp från de större 

förvaltningarna och ekonomer från diverse 

avdelningar. 

Respondent C: 

Ingen acceptansmodell 

Respondent D: 

Ingen acceptansmodell 

Respondent E: 

Ingen acceptansmodell 

Hur anser du att systemet 

accepterades av 

Respondent A: 

Vi anser att systemet accepteras av användare. 
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användarna? För oss är det viktigt att användarna 

accepteras det som ska implementeras, vi 

använder oss utav referensgrupper bestående 

av ett antal användare för att höra deras behov. 

Detta gör att vi får en blick över av vad dem 

tycker. Vi använder oss av acceptanstester - 

ingenting i implementering vid 

applikationspaketeten paketeras förrän det har 

godkänts av användarna i ett acceptanstest. 

Respondent B: 

Till en början var det inte särskilt accepterat 

men efter att vissa förändringar gjordes har det 

blivit mer accepterat. 

Respondent C: 

Jag anser att acceptansen blev bra efter några 

år, då det ibland uppkom aspekter i efterhand 

som behövdes förändras innan användarna var 

helt nöjda och en del som spelar stor roll är 

användarnas tidigare datorvana. 

Respondent D: 

Jag anser att det har accepterats bra av 

användarna men det finns en viss 

övergångsperiod för de som inte vill släppa 

det gamla. 

Respondent E: 

Systemet har accepterats trots att det påverkat 

arbetssätt och haft organisatoriska problem är 

det nu en del av våra arbetsuppgifter. Många 

kan vara emot förändringar och vill ha det som 

"funkar" och det som alltid funnits. Men jag 

gillar att saker och ting förändras. 

Anser du att det är viktigt 

att organisationen tar 

hänsyn till huruvida de 

anställda accepterar ett 

nyimplementerat system? 

Respondent A: 

Ja vi tycker att det är jätteviktigt att 

användarna accepterar de nya systemen. Men 

samtidigt är det de nya systemen som ska 

användas och ingår då i deras arbetsuppgifter. 

Det har nästan blivit ett krav hos oss att 

användarna ska acceptera det nya. 

Respondent B: 

Ja jag tycker det är väldigt viktigt med 

acceptans hos användarna, det är i princip ett 
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krav. Det är viktigt att ta med användarna 

tidigt i processen. 

Respondent C: 

Jag tycker det är viktigt med acceptans men 

tycker att det verkar svårt att få med allas 

åsikter. Vi använde referensgrupper bestående 

av ekonomigrupper från olika förvaltningar. 

När jag var med vid implementering som 

sköttes av en på kontoret hade jag sett att vår 

avdelning hade blivit mer involverade. 

Respondent D: 

Ja jag tycker det är viktigt. Om det är något 

man ska säga saknas i organisationen är att de 

som utvecklar och implementerar oftast tänker 

mest på sin egen förvaltning. De bör tänka på 

organisationen i stort istället - utöka den 

interna kontrollen. 

Respondent E: 

Jag tycker det är viktigt med acceptans, vi vill 

arbeta utifrån åsikterna från slutanvändarna 

för att underlätta för dem och visa dem 

hänsyn. Samtidigt tycker jag att man kan 

ifrågasätta systemen men det som har 

implementerats för användarens bruk finns då 

med i arbetsuppgifterna och bör ses som en 

självklarhet att det ska användas. 

Fick ni någon sorts 

introduktion eller 

utbildning inför det nya 

eller uppdaterade IT-

systemet? 

Respondent A: 

I och med acceptanstesterna har vissa 

användare fått en liten försmak på hur det kan 

se ut. Men även efter det att implementering 

skett har vi varit och introducerat och utbildat 

i de grundläggande funktionerna 

Respondent B: 

Ja, jag var själv ut på de olika förvaltningarna 

och höll i utbildningarna för det nya systemet. 

Respondent C: 

Alla andra förvaltningar fick introduktioner 

men ekonomikontoret fick det istället i 

efterhand 

Respondent D: 

Vi var ute på de olika förvaltningarna för att 
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ha introduktion och dels för att lugna de 

kommande användarna. Jag har tagit fram 

interaktiva guider som ska hjälpa användarna 

att använda nya systemen. 

Respondent E: 

Det finns interaktiva guider i form av 

videoklipp som beskriver grundläggande 

funktioner 

Gjordes det någon 

behovsinventering innan 

beslutet om förändring 

fattades? 

Respondent A: 

Vi använder oss som sagt var av en 

referensgrupp bestående av ett antal 

användare. Samt att innan implementering bad 

vi alla verksamheter göra en lista över vad de 

använder för system och vad de tycker sig 

behöva i sina paket - sedan gjorde vi 

utvärderingar utifrån detta och sammanställde 

något som har blivit bra för alla. 

Respondent B: 

Vi tog in en kravspecifikation från användarna 

av den förra applikationen, ett minimum var 

att det skulle fylla de funktioner som funnits i 

det förra systemet. 

Respondent C: 

Det var ett fåtal personer som tog fram själva 

konceptet för Qlikview och sedan 

presenterade de den nya versionen på en 

förvaltningsträff men jag hade gärna sett att 

ledningen tog hänsyn till användarnas krav på 

förändringen. Så mestadels var det endast de 

som styrde implementeringen som var med 

och såg över de andras behov. 

Respondent D: 

Fokusgrupper. 

Respondent E: 

Hade fokusgrupper och var med från ett 

användarperspektiv. Jag fick vara med och 

utvärdera Evolution. 

                                                                            

 


