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Sammanfattn ing 

Införandet av ett affärssystem är i dagens läge en komplex process. Det är långt ifrån alla som lyckas 

och det finns många olika orsaker till detta. Vi har i den här uppsatsen valt att fokusera på hur 

användarna tar emot systemet och hur organisationen arbetar tillsammans för att användarna ska 

acceptera att arbeta med det nya systemet. Uppsatsens huvudfråga är: Hur kan acceptansen för ett 

affärssystem påverkas, i en organisation, vid en övergång från flera egenutvecklade system? 

De faktorer som vi har valt att fokusera på är förändring, användarmedverkan, motivation, 

utbildning, attityder och målsättning och hur dessa kan påverka acceptansen. 

Uppsatsens syfte är att analysera hur en organisation hanterar den stora förändring som ett nytt 

affärssystem innebär. Uppsatsen undersöker hur olika faktorer, tillvägagångssätt och hantering av 

förändring påverkar acceptansen för ett affärssystem hos dess användare.   

Undersökningen utgår utifrån intervjuer genomförda på Landstinget i Östergötland (LiÖ) våren 2008. 

Dessa intervjuer genomfördes med personer på olika nivåer i organisationen för att vi skulle få en så 

tydlig bild av fallet som möjligt. 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att det finns en medvetenhet inom organisationen 

om att det kommer ta tid att genomföra förändringen. Inom ledningen fanns det en förståelse för en 

hög frustration i början av projektet och de såg det som naturligt att personalen kan vara frustrerad. 

De har också tillåtit personalen få ventilera sin frustration och låtit dessa bli hörda. Detta kan ha 

bidragit till en ökad acceptans för det nya affärssystemet. 

För att införandet av ett nytt affärssystem ska lyckas är det också viktigt att användarna blir 

involverade i införandet av det nya systemet. LiÖ har använt sig av användarrepresentanter vilka har 

visat sig spela en betydande roll för att acceptansen ska öka till systemet.  

Utbildningen har visat sig vara bristfällig då det enbart har lagts ner två dagar på detta, vilket har gett 

negativa konsekvenser för hanteringen av systemet. God kunskap i att använda systemet är en viktig 

faktor för att användarna ska känna motivation till att använda systemet och därigenom öka 

acceptansen för systemet. 

Nyckelord: Acceptans, affärssystem, förändring, utbildning, motivation och attityder.  

  



 
 

Förord 

Denna kandidatuppsats är resultatet av våra studier på det Systemvetenskapliga programmet på 

Linköpings universitet. Här har vi kunnat fördjupa oss i ett ämne som vi har funnit extra intressant, 

nämligen affärssystem och den psykologiska aspekten det innebär för dem som arbetar med det vid 

en förändring i en organisation. 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de personer vi har intervjuat på Landstinget i 

Östergötland som har avsatt tid och resurser för att svara på våra frågor och gett oss en insyn i deras 

verksamhet och åsikter rörande den förändring som sker där. Utan deras hjälp hade inte denna 

uppsats varit möjlig att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare Hans Holmgren som har gett oss tips och förslag under vårt arbete 

för att få till en så bra uppsats som möjligt.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår examinator Tommy Wedlund som även han har bistått med tips 

och förslag under vårt arbete för att höja nivån på uppsatsen. 

 

Linköping, april 2009 

Andreas Carlsson 

Johan Christensson 
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1 Inledning 

Den här uppsatsen är skriven efter en fallstudie på Landstinget i Östergötland våren 2008. Uppsatsen 

undersöker hur acceptansen för ett affärssystem kan påverkas vid en övergång från flera 

egenutvecklade system. 

Nedan kommer vi att presentera den inledande beskrivningen av vårt arbete, såsom bakgrund till 

rapporten, syftet, vilken målgrupp vi vänder oss till, vilka avgränsningar vi har gjort, hur vi har valt att 

hantera referenser samt hur vi har valt att disponera de olika delarna i rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Införande av affärssystem är i dagens läge en komplex process. Det finns många faktorer som måste 

uppfyllas för att ett införande ska bli lyckat. Vi anser att en av de viktigaste faktorerna är att skapa 

acceptans för affärssystemet hos användarna.  Om organisationer inte har användarnas stöd till 

förändringen är risken stor att införandet och användandet av ett affärssystem blir misslyckat och 

missgynnar organisationen som helhet. Anledningen till att fenomenet affärssystem i sig är så 

intressant att studera är att stora investeringar i tid och pengar måste göras vid ett införande. Om 

inte projekten lyckas kan detta ge stor återverkan på företagens resultat.  

Ett känt exempel på när en organisation inte hade de anställda med sig vid införandet av ett nytt 

affärssystem var när Nestlé skulle införa ett gemensamt affärssystem i alla sina dotterbolag 

(Wallström, 2004). De hade sett införandet av ett affärssystem som en rent teknisk uppgift och lade 

ingen vikt på de omkringliggande faktorerna. Detta slutade med att de anställda revolterade och 

projektet fick startas om, vilket ledde till att kostnaderna och spenderad tid blev mycket högre än 

vad som först hade förväntats. 

Ett annat känt aktuellt exempel är det misslyckade införandet av affärssystemet SAP hos 

Försäkringskassan. Misslyckandet har kostat dem och kommer att kosta dem flera hundra miljoner. 

En av huvudorsakerna till att projektet misslyckats sägs vara att kritik från anställda inte tagits på 

allvar (Hamrud, 2009).   

Vi har även tagit del av en tidigare uppsats angående övergången från flera egenutvecklade system 

till ett affärssystem som har gjorts på Linköpings universitet av Henrik Bohlin och Maziar Parsi-Boomy 

(2008). Denna gjordes utefter en studie på SAAB Aerostructure/Aerosystems, där 59 egenutvecklade 

system skulle bytas ut mot ett affärssystem. De studerade de projektgrupper som bildades, hur 

kommunikationen fungerade, hur informationsspridningen skedde, hur utbildningsplanen såg ut 

samt vilken delaktighet slutanvändarna hade i projektet. Bohlin och Parsi-Boomy (2008) kom fram till 
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att kommunikationen mellan projektet och vissa chefer var bristande samt informationsspridningen 

till dessa. De kom även fram till att utbildningen inte gavs i rätt tid och att den lades på fel nivå, samt 

att delaktighet bland slutanvändarna hade varit låg.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur en organisation hanterar den stora förändring som ett 

nytt affärssystem innebär. Uppsatsen ska undersöka hur olika faktorer, tillvägagångssätt och 

hantering av förändring påverkar acceptansen för ett affärssystem hos dess användare.   

1.3 Frågeställning 

Uppsatsens huvudfråga är:  

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas, i en organisation, vid en övergång från flera 

egenutvecklade system?  

Grunden till besvarandet av ovanstående fråga är följande delfrågor: 

• Hur har förändringen hanterats? 

• Hur påverkade användarnas medverkan acceptansen för affärssystemet?   

• Hur inverkade utbildningen i affärssystemet på acceptansen hos användarna?  

• Hur motiverades användarna att använda affärssystemet?  

• Vilka attityder finns det till affärssystemet och hur hanterades negativa attityder? 

• Vilken inverkan hade målsättningen med att införa ett nytt affärssystem på acceptansen för 

affärssystemet? 

1.4 Målgrupp 

Detta arbete riktar sig till dem som är intresserade av hur acceptans kan skapas till införandet av ett 

affärssystem i en organisation. Det kan vara studenter och övriga som är intresserade av acceptans 

som en del av komplexiteten runt införandet av affärssystem. Även organisationer som ska eller 

planerar att genomföra en affärssystemsimplementering kan ha nytta av denna uppsats.  

1.5 Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att avgränsa oss till fenomenet acceptans för affärssystem, samt de begrepp 

som vi anser är viktigast att ta upp relaterade till detta. Vi kommer att undersöka fenomen så som 

mål, motivation, utbildning, attityder, användarmedverkan och förändring för att se hur de kan 

påverka acceptansen för ett nytt affärssystem. Områden vi inte kommer att behandla är de 

företagsekonomiska aspekterna som spelar in vid införande av affärssystem då vi anser att det 
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hamnar utanför området. Vi kommer inte heller att gå in på djupet på de tekniska detaljerna rörande 

affärssystem då det inte ligger inom ramen för vår undersökning.  

Undersökningen vi har gjort är avgränsad till Landstinget i Östergötlands stöd- och serviceenheters 

implementering av affärssystemet Agresso. Figur 1 nedan visar på den undersökningsram vi har 

använt oss av. 

 

Figur 1 - Undersökningsram, egen figur 

1.6 Referenshantering 

Vi har valt att använda oss av det så kallade Harvardsystemet för vår referenshantering. Alltså 

kommer vi ge källhänvisningar fortlöpande i texten. Vi valde detta system eftersom det 

rekommenderas av Svenska språknämnden och är ett läsarvänligt referenshanteringssystem 

(Svenska språknämnden, 2000).  

 



4 
 

1.7 Disposition 

Första kapitlet i uppsatsen inleds med en bakgrund till valt ämne, som leder in på syftet med 

rapporten. Utefter detta har vi formulerat vår frågeställning som ligger till grund för hela arbetet. 

Därefter har vi presenterat vår avgränsning, formalia och struktur på uppsatsen. 

I det andra kapitlet beskriver vi olika former av tillvägagångssätt, vetenskapliga perspektiv, 

undersökningsmetodik och förhållningssätt. Sedan presenterar vi hur vi kommer att förhålla oss till 

dessa och hur vår undersökning kommer ske i praktiken. Med det tredje kapitlet presenterar vi vår 

teoretiska referensram, där vi visar de olika teorier och beskrivningar som finns inom det området vi 

har valt att studera och som berör vår frågeställning. I kapitel fyra kommer vi presentera en 

sammanställning av den empiri vi har fått fram under vårt arbete. Därefter i kapitel fem ställs 

referensramen och empirin mot varandra och analyseras. I det sjätte kapitlet kommer sedan 

slutsatser presenteras utifrån den analys som gjordes i kapitel fem. Kapitel sju innehåller sedan våra 

egna reflektioner och tankar kring arbetet. Avslutande kapitel åtta beskriver vilka vidare studier som 

vi tror kan göras i ämnet. 

 

Figur 2 - Disposition av uppsatsen  
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2 Metod 

Metodkapitlet inleds med en teoretisk bakgrund till våra val av ansats och metod för 

undersökningen. Därefter presenteras vilka val vi gjort och hur dessa har genomförts. Kapitlet 

avslutas med metodkritik.  

2.1 Ansats 

Vi har valt att teoretiskt beskriva två vetenskapliga ansatser: positivism och hermeneutik. 

2.1.1 Positivism 

Positivismen eller också kallad den logiska positivismen strävar efter att nå absolut kunskap. Med 

dettas menas att vetenskap ska byggas på säker kunskap. För att nå denna säkra kunskap, så får 

vetenskap inte bygga på tro, utan endast på hårda fakta. Kunskapen vi får fram är enligt positivismen 

antingen empirisk och bygger på människans fem sinnen eller logisk (Thurén, 2007).  

Alla påståenden som hamnar utanför det förnuftsbestämda och erfarenhetsgrundade är enligt 

positivismen kognitivt meningslösa. Med kognitivt meningslösa menas inte nödvändigtvis att ett 

påstående är falskt utan helt enkelt inte värdeskapande (Gilje & Grimen, 1992). 

Positivismen bygger i grunden på fem principer som måste vara uppfyllda för att något ska betraktas 

som vetenskapligt. Den första av dessa är att endast det som kan bekräftas av sinnena kan senare 

betraktas som kunskap. Vetenskapen ska även vara deduktiv enligt den andra principen, alltså så ska 

det gå att generera hypoteser, som sedan kan prövas. Den tredje principen är att kunskap uppnås 

genom att samla in fakta som grund för att finna lagmässiga regelbundenheter. Positivismen lägger 

också vikt vid att vetenskapen ska vara värderingsfri och säger därför i den fjärde principen att ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt ska eftersträvas. Den femte och sista principen är att det finns 

en tydlig skillnad mellan vetenskapliga och normativa påståenden. För positivister är det endast de 

vetenskapliga påståendena som är värda att beakta (Bryman, 2002). 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken grundar sig i tanken att alla tänker, känner och upplever saker på olika sätt. Därför 

hänger sig hermeneutiken åt att förstå och inte bara begripa fenomen (Thurén, 2007).  Människor 

tolkar allt utefter deras kulturella och sociala förutsättningar alltså bygger vi ofta våra slutledningar 

på den förförståelse vi har. Det behöver alltså inte vara ett entydigt svar på en fråga utan svaren 

kommer utifrån betraktarens synsätt (Gilje & Grimen, 1992).   

Hermeneutiken använder sig inte bara av empiri och logik likt positivismen utan också av inkännande 

eller empati. En del fenomen kan vi inte förklara enbart med hjälp av empiri och logik för att vi ibland 

inte har den rätta bakgrunden till att förstå (Thurén, 2007).  Hermeneutiken strävar efter att skapa 
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en meningsfull bild av den studerade verkligheten. För att ett fenomen ska räknas som meningsfullt 

så måste det kunna tolkas (Gilje & Grimen, 1992).  

Det centrala i hermeneutiken är att försöka utläsa och analysera ett resultat eller data utifrån det 

perspektiv som källan hade. Alltså så måste en text utläsas med upphovsmannens perspektiv i åtanke 

och vid svar på en intervju så måste den intervjuades situation och övriga omständigheter tas i 

beaktning när svaren senare analyseras. Det finns alltid många utomstående faktorer som påverkar 

de svar som ges vid en undersökning (Bryman, 2002).  

2.2 Metodteori 

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns det två olika strategier som kan användas för att angripa ett 

problem. Dessa kallas för kvantitativ metod och kvalitativ metod. Tankesättet samt skillnader mellan 

de olika strategierna kommer här nedan att presenteras utförligare.  

2.2.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden har varit dominerande inom samhällsvetenskapliga forskningen, ända till 

1970-talet, då den kvalitativa metoden började få större betydelse. Den kvantitativa metoden är 

deduktiv, vilket innebär att det är teorin som styr forskningen (Bryman, 2002). Ett viktigt fenomen i 

kvantitativa metoder är begrepp och hur man utvecklar olika mått på de begrepp som är aktuella i 

den forskning som genomförs. Begreppen utgör grunden för resterande del av arbetet då dess syfte 

är att kategorisera de områden som skall mätas i undersökningen. Detta är den kvantitativa 

metodens syfte, att utföra olika mätningar av samhällelig karaktär.  

Det finns tre huvudsakliga skäl till varför det är intressant med mätning: 

• Möjligheten att beskriva små och hårfina skillnader inom en grupp. Oftast går det att se 

skillnader mellan grova kategorier, men det är mycket svårare att finna de mindre. 

• Själva mätningen fungerar som ett mått för hur stora eller små skillnaderna det är inom en 

kategori. Det är här viktigt att använda sig av ett mått som inte ändras med tiden, då det 

skall kunna användas av en annan person oberoende av tillfället då det ska användas. 

•  Mätningarna är även till för att skapa mer exakta och detaljerade beräkningar mellan olika 

samband. Detta för att bättre kunna se sambandet mellan olika kategorier och vilka faktorer 

som kan påverka (Bryman, 2002).  

För att genomföra en mätning använder sig kvantitativa metoder av indikatorer, där ett mått består 

av en eller flera av dessa. En indikator används alltså som ett ”delmått” som hör ihop med ett större 

mått. Till exempel kan lön vara en indikator vid en undersökning där måttet av arbetstillfredsställelse 
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mäts. I det här fallet räcker det alltså inte med bara en indikator för att få ett tillfredställande resultat 

(Bryman, 2002). 

I kvantitativa undersökningar är oftast forskarna intresserade av möjligheten till generaliseringar som 

kan gälla för andra personer, som inte har deltagit i undersökningen. Därför blir det viktigt att 

använda sig av ett representativt urval vid sin undersökning, så att resultatet inte blir unikt för den 

studerade gruppen. Den vanligaste tekniken som används är ”sannolikhetsurval” när ett 

representativt urval skall skapas. Detta innebär att urvalet är slumpmässigt bland det som ska 

studeras (organisationer, individer, städer) för att få fram ett resultat där det existerar så lite bias 

som möjligt (Bryman, 2002). 

Det man även strävar efter inom kvantitativa metoder är replikation. Resultaten som har 

framkommit i en undersökning ska kunna upprepas och vara fria från yttre påverkande faktorer. Om 

det inte är det kan forskarens anspråk ifrågasättas. Forskare tar och försöker reproducera varandras 

resultat för att kontrollera om resultatet är replikerbart, om det visar sig omöjligt att göra detta, så 

kan svarens validitet ifrågasättas (Bryman, 2002). 

2.2.2 Kvalitativ metod 

Till skillnad mot den kvantitativa metoden bygger den kvalitativa metoden mer på ord än på 

kvantifiering. Här strävar forskarna mer efter att skapa sig en bild av det studerade området istället 

för att sträva efter att kvantifiera det. Den här metoden är mer tolkande än den kvantitativa 

metoden och en stor skillnad är att medan den kvantitativa metoden är deduktiv (teoriprövande) så 

är denna metod induktiv (teoriskapande) (Bryman, 2002). 

Det finns tre stora skillnader mellan dessa metoder, varav den första är det induktiva synsätt det 

kvalitativa synsättet använder sig av, där teorin genereras utifrån det resultat som har framkommit i 

forskningen. En annan skillnad är att den kvalitativa metodens natur är inriktad på tolkningar av 

situationer, jämfört med den kvalitativa metodens mer naturvetenskapliga modell. Här läggs istället 

fokus på att skapa sig en förståelse för det som studeras utifrån de studerade personerna i 

undersökningen och hur de tolkar sin omgivning. Den tredje skillnaden är att den kvalitativa metoden 

ser sociala egenskaper som ett resultat av ett samspel mellan individer, istället för företeelser som 

den kvantitativa metoden anser (Bryman, 2002).  

En viktig aspekt inom den kvalitativa metoden är vikten av teorin, samt hur den ska behandlas. Den 

här metoden anses vara teoriskapande, där teorin uppstår från de data som har framkommit i 

empirin. Det finns även forskare som anser att de data som framkommit i teorin kan användas till att 

pröva befintliga teorier och bör ha en viktig roll i detta. Detta synsätt har framkommit på senare tid 



8 
 

och även om det inte finns några argument mot det så är det fortfarande teoriskapande istället för 

teoriprövande som är den vanligaste och mest accepterade formen (Bryman, 2002).  

När kan det då vara lämpligt att använda sig av en kvantitativ kontra kvalitativ metod? Det brukar 

sägas att när det i en verksamhet finns tydliga mål, enkel teknologi och resultat som är lätta att mäta, 

då är det mer upplagt för att använda sig av en kvantitativ metod för att mäta resultat. Däremot 

behövs det en mer kvalitativt inriktad undersökning när det krävs kontakt med olika aktörer i 

verksamheten och då målen är mer vaga eller otydliga. Även när det är en skillnad mellan 

verksamhetens officiella mål och de som egentligen styr deltagarnas arbete är en kvalitativ 

undersökning att föredra (Repstad, 2007). 

Ett exempel är om en organisation studeras. Vill vi ha reda på de sociala aspekterna och samspelet i 

verksamheten är den kvalitativa metoden att föredra, där t.ex. intervjuer kan användas. Om det 

däremot är rent tekniska mätvärden som ska studeras är det bättre att använda sig av en kvantitativ 

metod (Repstad, 2007).  

2.3 Deduktion och induktion 

Det finns två olika sätt för att komma fram till slutsatser inom samhällsvetenskaplig forskning och 

detta är genom deduktion eller induktion. Deduktion bygger på logik medan induktion bygger på 

empiri (Thurén, 2007). Här nedan ges en utförligare förklaring av de båda metoderna. 

2.3.1 Deduktion 

Deduktion innebär att slutsatser dras utifrån en eller flera premisser och slutsatserna betraktas som 

giltiga så länge de är logiskt sammanhängande. Ett problem med den här metoden är dock att så 

länge den är logiskt sammanhängande så blir resultatet giltigt, oavsett om premisserna är sanna eller 

inte. Därför är det viktigt att undersöka premisserna för att se om de stämmer överens med 

verkligheten (Thurén, 2007).  

En variant av deduktion är den hypotetiskt-deduktiva metoden som innebär att hypoteser används 

som premisser. Utefter dessa görs sedan en deduktiv slutledning, där varje premiss för sig undersöks 

om de är sanna. Sist så undersöks själva premisserna för att se så att de stämmer med verkligheten. 

Detta gör att den hypotetiskt-deduktiva metoden blir både logisk och empirisk (Thurén, 2007). 

2.3.2 Induktion 

Induktion innebär att det dras generella och allmänna slutsatser utifrån empiriska undersökningar 

som sedan används till teori. Induktionen är ofta knuten till den kvantitativa metoden, eftersom 

induktion kräver en kvantitativ undersökning för att vara tillförlitlig. Det måste även vara känt hur 

undersökningen har genomförts för att denna ska kunna vara tillförlitlig. En annan viktig aspekt som 



9 
 

måste hållas i åtanke är att det inte räcker att veta hur undersökningen har genomförts och att det är 

ett tillfredställande antal. För att det ska kunna vara tillförlitligt måste även testgruppen bestå av en 

varierad sammansättning av försökspersoner. Detta för att kunna utesluta möjliga faktorer som 

skulle kunna påverka resultatet. Det går aldrig att komma fram till en hundraprocentig sanning vid 

induktion, men det går att komma fram till en mindre eller större sannolikhet (Thurén, 2007).  

2.3.3 Triangulering 
Triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studiet av sociala 

företeelser (Bryman, 2002). Användandet av alternativa metoder ger en möjlighet att jämföra 

resultat från olika undersökningar och ställa dessa i kontrast mot varandra. Det brukar oftast vara en 

jämförelse mellan en kvalitativ metod och en kvantitativ metod vid en undersökning (Denscombe, 

2007).  

Genom trianguleringen går det att dubbelkontrollera resultat från både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2002). En annan fördel är att det går att se på något från flera synvinklar 

och därigenom få en bättre kunskap om det undersökta (Denscombe, 2007). 

 Vi har i vår rapport valt att jämföra vår teoretiska referensram med de intervjusvar vi har fått i vår 

analys för att använda oss av triangulering, men vi har dock inte använt oss av flera metoder. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

I denna del beskriv reliabilitet och validitet som är två mått på hur säker en undersökning är. 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur följdriktigt, överensstämmande och pålitligt ett mått på ett begrepp är 

(Bryman, 2002). För att avgöra om ett mått är reliabelt eller inte måste undersökaren ta ställning till 

tre faktorer: stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten avgörs genom att 

ta reda på om de svar undersökningen gett håller över tiden. Den interna reliabiliteten mäts genom 

hur två indikatorer eller begrepp korrelerar med varandra. Alltså hur starkt sambandet mellan två 

faktorer är. Interbedömarreliabilitet handlar om sättet att översätta data till kategorier. Olika 

observatörer kan sätta olika namn på samma inhämtade data (Bryman, 2002).  

2.4.2 Validitet 

Validitet berör frågan om indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter det 

begreppet (Bryman, 2002). Den innebär också att det som blir undersökt verkligen är det som från 

början var målet för undersökningen (Thurén, 2007).  
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2.5 Metod för datainsamling 

Här nedan beskriver vi metoden kvalitativ intervju för datainsamling. 

2.5.1 Kvalitativ intervju 

För att göra en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att tänka på de förutsättningarna 

intervjuaren, alltså forskaren, har att förhålla sig till. Till att börja med så ska forskaren ställa 

konkreta frågor om den intervjuades vardag hellre än att ställa allmänna frågor. Vad gör en person i 

en viss situation? Kännedom av de intervjuades kontext är viktig. Med kontexten menas att i vilket 

sammanhang den intervjuade verkar i. Därför ska svaren studeras utefter den kontext de kommer 

ifrån. Det är också viktigt att fråga varför de gör som de gör (Repstad, 2007).  

Forskaren kan ha utarbetat en intervjuguide med några huvudsakliga frågeställningar och några 

förberedda uppföljningsfrågor. Genom detta går det att uppmuntra den intervjuade att fördjupa sina 

svar. De fördefinierade frågorna används som en minneslista så att de ämnesområden intervjuaren 

tänkt sig täcka kommer med. Det gäller dock att undvika en allt för hög detaljnivå i den intervjuguide 

som forskaren utformat före intervjun. Det kan verka hämmande för djupet på svaren från den 

intervjuade (Repstad, 2007).  

Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer. Dessa ska sträva efter att vara flexibla till sin 

utformning. Den ostrukturerade och den semi-strukterade intervjun är två av dessa (Bryman, 2002).  

Den ostrukturerade intervjun är en fri intervju som i det närmaste kan liknas vid ett vanligt samtal. 

Enda skillnaden mot ett vanligt samtal är att ämnet som ska tas upp är bestämt i förväg av forskaren 

och att det är forskaren som ställer följdfrågor till den intervjuade (Bryman,2002).  

Den semistrukturerade intervjun är något mer strikt då det finns ett antal teman som ska tas upp 

under intervjun som är fördefinierade. Ordningen på frågorna och svaren behöver inte vara i följd 

utan de kommer upp efterhand under intervjun beroende på hur den intervjuade väljer att svara 

(Bryman, 2002). 

2.6 Metodmässiga v al 

Här nedan beskriver vi vilka val av metod vi har gjort för vår undersökning. 

2.6.1 Hermeneutiskt synsätt 

Vi strävar efter att utgå från det hermeneutiska synsättet som grund för vår undersökning. Vi vill 

skapa oss en förståelse för fenomenet vi studerar och inte bara beskriva det. Eftersom vårt 

studieämne behandlar människor anser vi att detta synsätt är mest lämpligt. Vi måste i vår 

undersökning ha i åtanke att människor tänker, känner och upplever saker på olika sätt (Thurén, 
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2007). Därför ska vi tolka de svar vi får utifrån de perspektiv som den vi intervjuar har (Bryman, 

2002).  Vi känner att vårt studieområde behandlar personliga åsikter och känslor vilket gör det 

omöjligt att bygga säker kunskap på likt det positivistiska synsättet (Thurén, 2007).   

2.6.2 Kvalitativ metod 

Vi vill skapa oss en bild av vårt studerade fenomen och har därför valt att använda oss av en kvalitativ 

metod.  Vi kommer att tolka resultaten från undersökningen och kommer därmed inte att presentera 

några direkta mätningar på resultaten. Vi anser även att det kommer att lämpa sig bättre med en 

kvalitativ undersökning då målet med vår undersökning är att ta reda på vad aktörerna i 

verksamheterna anser är viktigt för att skapa acceptans.  

2.6.3 Induktion 

Vi har valt att använda oss av induktion i vår studie eftersom vårt arbete har en mer teoriskapande 

natur. Vi kommer att undersöka resultatet vi kommer fram till av vår empiri och dra slutsatser 

därifrån. 

2.6.4 Reliabilitet och validitet 

För det första ska vår undersökning ha reliabilitet i åtanke för att skapa en så tillförlig, följdriktig och 

pålitlig undersökning som möjligt. För det andra, men minst lika viktigt, ska vi se till att vi undersöker 

det som ska undersökas, alltså det som var vårt mål med vår undersökning. 

2.6.5 Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod för 

vi vill ha ett flexibelt intervjuformat som inte begränsar den intervjuades svarsmöjligheter. Vi ska 

alltså ha fördefinierade frågor som vi sedan kan följa upp med följdfrågor och vi kommer samtidigt 

inte ha en speciell följdordning på frågorna. Våra frågor kommer vara av öppen karaktär så att vi kan 

få personliga svar vilket också ger oss värdefulla svar. 

2.7 Genomförande 

Vi valde att kontakta Landstinget i Östergötland för vår studie eftersom vi varit i kontakt med dem 

tidigare och funnit deras implementering av affärssystem intressant. De var även öppna och 

hjälpsamma med intervjuer och material vid den tidigare kontakten. Därför kontaktade vi en som 

varit djupt involverad i affärssystemprojektet som delprojektledare för lager och e-handel. Han 

försåg oss sedan med namn på ett antal personer som han tyckte vi borde ta kontakt med för att 

intervjua. Det var två redovisningsassistenter, systemägaren för det nya affärssystemet, 

systemförvaltaren för det nya affärssystemet, en affärsområdeschef och en upphandlare. 
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2.7.1 Val av intervjupersoner 
Vi följde rekommendationen och kontaktade alla föreslagna personer via e-post där vi förklarade 

vilka vi var, att vi ville genomföra intervjuer med dem, samt bifogade vår ämnesbeskrivning och 

kunskapsprojektering. Detta för att vi ville framstå som seriösa med vårt arbete och ge en tydlig bild 

av vad vi ville uppnå.  

Samtliga svarade och vi fick tid med de båda systemförvaltarna och affärsområdeschefen till intervju. 

Den första intervjun gjordes med systemförvaltaren för det nya affärssystemet och i kontakten med 

henne fick vi tre nya namn på användare som vi kunde intervjua. Vid senare kontakt med dessa 

kunde vi boka intervjuer med två av dessa. Vi valde även att kontakta delprojektledaren vilken vi 

hade den inledande kontakten med och kunde boka en tid med honom för intervju. 

Sammanfattningsvis valde vi att intervjua sex personer på olika nivåer som på olika sätt varit 

involverade i affärssystemprojektet. Två systemförvaltare, en affärsområdeschef, två 

redovisningsassistenter och en upphandlare. 

2.7.2 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes på plats hos Landstinget i Östergötland i Linköping i maj 2008. Det var 

alltså frågan om direkta intervjuer. Vi använde oss av fördefinierade frågor av så öppen karaktär som 

möjligt. Intervjuerna genomfördes med vardera person för sig, förutom intervjun med 

redovisningsassistenterna där vi intervjuade båda samtidigt. Vi spelade in intervjuerna på digitalt 

media och transkriberade dem vid ett senare tillfälle. 

2.8 Metodkritik 

Här följer en del kritik mot det synsätt, val av studier och val av datainsamlingsmetod som vi har 
gjort. 

2.8.1 Hermeneutik 
Ett problem med att använda sig av hermeneutik är att alla fenomen måste tolkas (Gilje, Grimen, 

2003). Detta gör att läsaren kanske inte förstår vad författaren vill ha sagt med sin text eftersom de 

inte delar tillräckligt många förutsättningar för att kunna tolka den lika. Därför kan den mening som 

tillskrivs en text variera från en aktör till en annan. Därför är det viktigt att tänka på om man frågar 

efter det författaren avsåg att uttrycka, eller det som olika läsare får ut av texten, eller textens 

relevans för vår egen situation (Gilje, Grimen, 2003). 

Ett annat problem som kan uppstå är att det inte går att kontrollera om författaren har tolkat rätt, 

eftersom det inte går att tolka en annan persons känslor och upplevelser. De är alltså inte 

intersubjektivt testbara då det beror på vem det är som har upplevt situationen (Thurén, 2007). 
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Dessutom är det viktigt att man placerar texten i rätt kontext, eftersom det kan bli en oerhörd 

förändring i tolkningen av en text som inte ses i sitt sammanhang (Thurén, 2007). 

2.8.2 Kvalitativ metod 
Kritik mot kvalitativ forskning som finns är att denna typ av forskning är alldeles för subjektiv. Den 

utgår alltså mer utifrån forskarens relation till ämnet som undersöks än från systematiska 

undersökningar på vad som är viktigt och betydelsefullt (Bryman, 2002). 

En kvalitativ undersökning är också svår att replikera då den inte alltid grundar sig på accepterade 

tillvägagångssätt utan från vilka intressen forskaren har.  En annan viktig kritik mot kvalitativ 

forskning är att det är svårt att generalisera över vilka resultat undersökningen har kommit fram till. 

Det är alltså mycket sannolikt att ett resultat ser olika ut beroende på var den görs vid en kvalitativ 

undersökning (Bryman, 2002). 

2.8.3 Intervjuer 
Trots att den semi-strukturerade intervjun ger möjligheten att få öppna och svar finns det trots allt 

en del risker med denna typ av datainsamlande. En risk som kan finnas med intervjuer är att 

intervjuarens egenskaper kan påverka respondenten vilket gör att det finns begränsningar i de 

slutsatser som går att göra från den insamlade informationen (Bryman, 2001).  

En annan risk är att respondenten väljer att ge en svar som är socialt önskvärda, alltså svar som anses 

gå an eller är önskvärda (Bryman, 2001). Det kan även vara så att intervjuaren och respondenten 

lägger olika värde i olika begrepp vilket innebär att det två menar olika saker när de pratar om 

samma sak (Bryman, 2001). 

Att intervjua ledare och elitpersoner kan innebära problem i form av att svaren är inlärda och väl 

förberedda föredrag som inte speglar de verkliga, aktuella förhållandena, utan mer organisationens 

officiella uppfattningar (Thurén, 2007). 
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3 Teoretisk referensram 

Vi inleder den teoretiska referensramen med att beskriva förändring som är något av det som 

genomsyrar hela arbetet med ett affärssystemprojekt. Därefter har vi en introduktion till 

affärssystem som begrepp, dess utveckling och vilka fördelar affärssystem har. Det efterföljande 

kapitlet beskriver varför det är viktigt att skapa acceptans för IT-system och affärssystem i synnerhet. 

Vi avslutar den teoretiska referensramen med tillvägagångssätten och påverkansfaktorerna till att 

skapa acceptans: användarmedverkan, motivation och utbildning. 

3.1 Förändring 

Införandet av ett affärssystem innebär en massiv förändring för en verksamhet och för deras 

kringliggande intressenter (Magnusson, Olsson, 2005). Därför ska vi här kort fördjupa oss i begreppet 

förändring. 

Det finns enligt Jacobsen och Thorsvik (2002), tre olika typer av förändringar i organisationer: 

• Förändring av uppgift, teknik, mål eller strategi 

• Förändring i organisationens struktur 

• Förändring i organisationens kultur 

Alla dessa tre olika former av förändring påverkar både interna och externa parter som verkar eller är 

i kontakt med organisationen. Därför är det livsviktigt att tänka på hur organisationen ska agera vid 

större förändringar. Det gäller att välja en strategi för förändring som lämpar sig i organisationen och 

för den specifika förändringen (Jacobsen, Thorsvik, 2002).   

Kjell Ekstam beskriver i sin bok Leda förändring sin syn på hur en ledare bör agera i en 

förändringsprocess. Han delar in förändringen i sex steg ledaren ska följa i förändringsprocessen 

(Ekstam, 2005).   

Inledningsvis anser Ekstam att det är viktigt för ledaren att förmedla budskapet om vad som ska ske, 

varför detta ska hända och varför förändringen ska ske just nu. Samtidigt måste ledare göra en egen 

personlig koppling till vilken roll han eller hon själv kommer ha i förändringen. Därefter är det dags 

att utveckla kunskap, färdighet och attityder. Det är viktigt att tidigt i processen ge medarbetarna 

den kunskap de behöver för att förstå sin roll och hur de ska arbeta i den nya situationen. Tidpunkten 

för utbildning och träning är även den viktig och ska sättas in precis när den behövs (Ekstam, 2005).  

Under processens gång gäller det att skapa medverkan genom att låta medarbetarbetarna vara med 

och diskutera och påverka. Det är enligt Ekstam stor skillnad i upplevelse hos den som känner sig 

manipulerad och ställd inför ett fullbordat faktum än hos den som har fått vara med (Ekstam, 2005).  
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Det är även viktigt att tydliggöra processen och skapa delmål. Ledaren ska visa vad som komma skall 

och hur det hittills har gått för att på så sätt motivera medarbetarna. Slutligen är det viktigt att följa 

upp, stödja och förstärka genom att mäta hur det går och sätta insatser där det behövs (Ekstam, 

2005). 

3.1.1 Mål 

Ett begrepp som är nära besläktat med förändring är mål. Med mål eller målsättning menas en 

beskrivning av ett önskat framtida tillstånd. Målsättning ska i idealfallet fungera som riktlinjer för hur 

en organisation och medarbetarna i en organisation ska agera (Jacobsen, Thorsvik, 2002).  

För att sätta rätt mål är det viktigt att tänka på motivet till den gjorda förändringen. När det gäller 

affärssystem finns det många olika motiv. En av dessa är faktiskt införandet av en förändring i sig 

(Magnusson, Olsson, 2005). 

3.2 Affärssystem 

I dagens organisationer har det blivit svårare och svårare att få en klar och tydlig överblick över all 

data som finns inom de olika avdelningarna och hålla dessa synkroniserade. Förr så användes det ett 

antal olika system för att sköta detta, t.ex. ett system för kundhantering, ett för fakturering, ett för 

lönehantering och ett för tillverkning. Detta var svårt att hålla sig uppdaterad med, då det oftast tog 

tid att se igenom rapporter och dubbelkolla dessa så att de verkligen stämde och när det väl var klart 

kunde situationen ha ändrats så pass mycket att de inte längre var aktuella (Davenport, 2000). 

För att hantera detta problem har organisationer börjat använda sig av affärssystem, som är stora 

organisationstäckande system som har alla funktioner en organisation använder sig av. Detta gör att 

det omedelbart går att få tag på den information som söks och att den alltid är uppdaterad, även om 

den har passerat flera avdelningar inom verksamheten (Davenport, 2000).  

 Enligt Magnusson och Olsson finns det två syften att använda sig av ett affärssystem och dessa är 

förbättring av beslutskvalitet och effektivisering av processer. Beslutsfattande har blivit ett mycket 

uppmärksammat område sedan 60-talet då det kom ny teknik kring informationshantering. För att 

kunna göra rationella beslut så finns det ett antal faktorer att ha i beaktande. En faktor är att 

informationen behöver vara rätt ordnad för att den ska kunna behandlas. En annan faktor är att 

informationen verkligen stämmer, att den är uppdaterad etc. ett problem som belyser detta är 

organisationer om inte använder sig av affärssystem, utan har separata system för varje avdelning. 

Här kan det bli problem om informationen inte är uppdaterad på alla system samtidigt. Det blir 

tillförlitlighetsproblem (Magnusson & Olsson, 2005).  
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Desto större verksamhet, desto större behov av ett koordinerat system. Det eliminerar risken med 

olika datakällor och det blir ett mer enhetligt grepp över de data som finns (Magnusson & Olsson, 

2005). 

3.2.1 Affärssystems utveckling 

Affärssystem har utvecklats ifrån att vara ”back-office”-system, alltså system vars funktioner inte 

märks av kunden, till att vara ett system som nästan helt raderat gränsen mellan back och front-

office. Första steget var att front- och back-officefunktioner slogs ihop i ett system, men nu har det 

även utvecklats ytterligare ett steg med hjälp av Internet som gör det möjligt att koppla samman 

flera verksamheter över hela världen. Även intranät har bidragit till en ökad delning av information 

inom verksamheten.  Ett annat steg i utvecklingen är införandet av en gemensam databas som 

används av alla delar i systemet. Detta gör att informationen är samma i hela systemet och inte 

skiljer från avdelning till avdelning. Systemen har även blivit mer användarvänliga genom att data 

presenteras mycket tydligare och är lättare att förstå (Davenport, 2000). 

3.2.2 Fördelar med affärssystem 

Överlag så ger affärssystemen en mängd fördelar gentemot de gamla back-officesystemen som togs 

upp tidigare, men det finns ett par punkter som är lite extra intressanta att kolla på: 

• Minskad cykeltid. Den ökade koordineringen som ges av affärssystem kan leda till en 

avsevärd minskning av både tid och resurser. Kostnader kan även minskas på grund av att 

det tar mindre tid att avsluta affärer. 

 

• Snabbare förmedling av information. Uppdatering av information når ut till alla delar i 

organisationen mycket snabbare. 

 

• Bättre hantering av ekonomi. Med hjälp av affärssystem går det att hantera organisationens 

ekonomi mycket effektivare bland annat genom avskrivningar och kortare tid att avsluta 

affärer.  

 

• Lägger grunden för elektronisk handel. Förutom de fördelar som har tagits upp i de tidigare 

punkterna kan affärssystemet lägger det även grunden för att kunna utföra elektronisk 

handel mot kunden. Den E-handelsplats som kunden besöker får vanligtvis sina uppgifter 

från affärssystemet. 

 



18 
 

• Gör tyst kunskap synlig. Kunskapen fanns förr ute hos arbetarna och var inte uttalad, men 

med hjälp av affärssystem kan denna form av kunskap bli synlig, genom att den finns 

dokumenterad i systemet och nya arbetare lätt kan ta del av den och lära sig processerna i 

organisationen. 

Det som dessa punkter visar är att en verksamhets kärnprocesser kan bli dramatiskt förbättrade med 

hjälp av ett affärssystem, oavsett vilken avdelning det gäller (Davenport, 2000). 

3.3 Varför skapa acce ptans? 

Acceptans inom IT innebär att någon av egen vilja vill arbeta med ett IT-system (Lauer & Rajogopalan, 

2003). Motsatsen till acceptans är motstånd och skapas inte acceptans kan detta leda till motstånd 

mot IT-systemet och i vår studie affärssystemet. Alltså är ett mål med att skapa acceptans att 

undvika motstånd mot förändringen. Det finns flera sätt i vilket motstånd kan ge sig till uttryck. Lauer 

och Rajogopalan (2003) väljer därför att dela in motstånd i två olika typer: aktivt motstånd och 

passivt motstånd. 

Den vanligaste formen av aktivt motstånd är den muntligt uttryckta motståndet där någon försöker 

skapa en opinion mot förändringen som det nya systemet ger. I värsta fall kan aktivt motstånd 

innebära att en person slutar (Lauer & Rajogopalan, 2003).  

Passivt motstånd är inte utåt sett synlig eller hörbar och är därför svårare att upptäcka av en 

forskare. Det kan bland annat innebära en person som inte känner sig nöjd med systemet väljer att 

inte arbeta med själva systemet utan finner andra vägar att utföra samma uppgifter (Lauer & 

Rajogopalan, 2003). 

Motstånd mot en förändring kan ha många olika orsaker. I den här uppsatsen passar tre typer av 

orsaker till motstånd in: fruktan för det okända, dubbelarbete och externa aktörer vill ha stabilitet. 

Fruktan för det okända som orsak till motstånd är att en person känner att det känns tryggare med 

det gamla än det nya som kommer. Dubbelarbete kan uppkomma vid en förändring för att de gamla 

uppgifterna och aktiviteterna måste hållas igång medan det nya införs. Den förändring som sker kan 

också påverka externa aktörer, vilket gör att organisationen som gör förändringen måste ha dessa i 

åtanke så dessa inte blir frustrerade när något inte fungerar som det gjort tidigare (Jacobsen, 

Thorsvik, 2002). 

En del av problemet med att skapa acceptans för ett affärssystem ligger i kontakten mellan 

systemleverantören och kunden. Kommunikationen mellan dessa två aktörer måste vara tydlig och 



19 
 

båda måste tala samma språk. Systemleverantören måste alltså ha kunskap om den verksamhet i 

vilket affärssystemet ska implementeras (Hedenstierna Montén, 2003). 

Införandet av affärssystem i en organisation är som bekant en dyr process för ett företag. För att 

kostnaderna inte ska skjuta iväg så är det viktigt att det systemstöd som köps in är det som det finns 

behov av i verksamheten. Alltså inte köpa med onödiga funktioner som inte används i affärssystemet 

(Hedenstierna Montén, 2003).  

Det är viktigt för kunden att skaffa sig en god kunskap om systemet så att denna kan ställa relevanta 

krav på systemet och leverantören.  God kunskap leder alltså till insikt och förståelse för systemen 

som helhet och att kunden i slutändan kan känna sig nöjd. Kunskapsklyftan mellan leverantörer och 

kunder kan ofta vara stor.  Detta gäller både kunskap om hur ett affärssystem ska implementeras och 

hur verksamheten fungerar. Kunden har naturligt den djupare kunskapen om verksamheten och det 

är ofta svårt för leverantören att sätta sig in i verksamheten. Samtidigt vill inte alltid kunden lägga de 

resurser som behövs för att åstadkomma den förändringen som behövs göras för att ett nytt 

affärssystem ska kunna implementeras (Hedenstierna Montén, 2003). 

Stor involvering av kunden i affärssystemprojektet är kortsiktigt dyrt men långsiktigt ekonomiskt. Det 

ger en stabil grund att stå på för företaget eftersom kunskapen om affärssystemet finns internt inom 

organisationen (Hedenstierna Montén, 2003). 

Affärssystemprojekt handlar om människor, relationer och acceptans. Därför är det viktigt att de 

anställda vet varför förändringen ska ske och till vilken nytta. Det får inte heller vara så att projektet 

bara ses som en kostnad så att det får lägre prioritet (Hedenstierna Montén, 2003). 

3.3.1 Attityder 

Attityder brukar enligt Angelöw och Jonsson (2000) delas upp i tre typer: en tanke- och 

kunskapskomponent, en känslokomponent och en handlingskomponent. Tanke- och 

kunskapskomponenten handlar om de föreställningar och idéer vi har om något. 

Känslokomponenten ger oss de känslor vi känner för en situation eller ett objekt. 

Handlingskomponenten är den som förklarar vårt sätt att agera i en situation eller mot ett objekt. 

Attityder kan ha flera innebörder och funktioner.  Attityder kan hjälpa oss människor att förstå, skapa 

självkänsla och uttrycka våra värderingar. De hjälper även till att kommunicera till andra vilken typ av 

människa vi är, vad vi tycker och vad vi känner (Angelöw & Jonsson, 2000). 
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3.4 Tillvägagångssätt och påverkansfaktorer 

Hur ska då en organisation gå tillväga när de inför ett affärssystem så att de får med medarbetarna? 

Det finns många olika faktorer som spelar in här, men vi har valt att titta närmare på begreppen 

användarmedverkan, motivation och utbildning som påverkansfaktorer och medel för en lyckad 

implementering. 

3.4.1 Användarmedverkan 

Användarmedverkan är en viktig aspekt för att kunna skapa en så hög acceptans som möjligt hos 

användarna av systemet. Om användarna inte får vara med under processen med att implementera 

ett nytt affärssystem finns det en risk att de kan vända sig emot det. 

Svensson och von Otter (2001) presenterar undersökningar som tydligt visar på att projekt som bara 

har stöd från ledningen har dåliga förutsättningarna för att lyckas. Medan projekt som har stöd från 

både ledning, fack och de anställda i mycket större grad lyckas uppnå sina mål.  

Ett problem med användarmedverkan är vilka användare som ska involveras, eftersom det är 

omöjligt att låta alla vara med och påverka om det inte är en väldigt liten organisation. Detta innebär 

att det måste göras ett urval och här finns det tre typer av problem som kan uppstå (Ranerup, 1996): 

• Skillnader i kunskap mellan de deltagande representanterna och användarna 

• Skillnader mellan de deltagande representanternas verkliga och önskade inflytande 

• Skillnader i behov eller önskemål mellan olika användare och hur representanterna ska 

hantera detta  

Problemet med skillnader i kunskap mellan användarna och representanterna kan uppstå då det ofta 

är användare som har ett stort intresse eller ett stort tekniskt kunnande redan från början. Det finns 

då en risk att de under utvecklingsprocessen blir expertanvändare varvid det kan uppstå 

kommunikationsproblem mellan dem och de andra användarna som kanske inte har samma tekniska 

kunnande eller intresse (Ranerup, 1996).  

Problemet med inflytande kan uppstå genom att representanterna känner att de helt saknar 

inflytande på processen, genom att systemutvecklarna har ett dominerande handlingssätt kan 

användarna bli ”överkörda” och inte få sin röst hörd (Ranerup, 1996). 

Den tredje typen av problem som kan uppstå är variationen av behov. Det kan variera beroende på 

vilken position personerna har i organisationen och därmed olika arbetsuppgifter. Alltså är det inte 

säkert att användarrepresentanterna representerar alla användares behov. (Ranerup, 1996) 
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3.4.2 Motivation 

Abraham Maslows (1970) behovsteori ger en grund till hur motivation skapas. Denna teori utgår från 

att det är de mänskliga behoven som styr huruvida motiverad en person är att utföra något. Maslow 

har brutit ner de mänskliga behoven till fem punkter: 

• Fysiologiska behov(the physiological needs) 

• Trygghetsbehov(the safety needs) 

• Sociala behov(the belongingness and love needs) 

• Behov av aktning(the esteem needs)  

• Behov av självförverkligande(the need for self-actualization) (Maslow, 1970) 

De fysiologiska behoven innebär de behov människan har som skapas av till exempel hunger, törst 

och sömn. Motiveringen till att den ligger först i listan av mänskliga behov är att en människa som 

saknar behovstillfredsställelse på det här planet saknar extremt sett allt i livet så dess motivation blir 

att uppfylla de fysiologiska behoven hellre än andra behov (Maslow, 1970).  

Trygghetsbehovet är enligt Maslow något som uppstår när de fysiologiska behoven är uppfyllda vilket 

innebär behovet av säkerhet, stabilitet, tillit och skydd. Det innebär även en frihetskänsla från rädsla, 

oro och kaos. Uppfylls inte dessa blir praktiskt taget inget annat intressant än trygghet och skydd för 

människan enligt Maslow (1970).  

Om de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är uppfyllda kommer enligt Maslow ett behov av 

tillhörighet och kärlek uppstå. Dessa sociala behov kommer sig till uttryck i en vilja att tillhöra en 

grupp, att ha ett ursprung och rötter. För att de sociala behoven ska uppfyllas är det därför inte bara 

viktigt att känna tillhörighet och kärlek från sin familj och kollegor utan också till det område där du 

bor (Maslow, 1970). 

Alla människor har ett behov eller hopp om att värdera sig själva högt. Det finns ett behov av 

självrespekt eller självaktning och förtroende till andra. Behovet av aktning kan enligt Maslow delas 

in i två delar. Den första är hoppet av att känna sig stark, att lyckas med något, att känna sig 

tillräcklig, att behärska och ha kompetens, verka säker utåt och känslan av självständighet och frihet. 

Det andra är behovet av rykte eller prestige alltså att känna aktning från andra. Behovet av att vara 

känd, känna stolthet, igenkänd, viktig och uppskattad (Maslow, 1970).  

Behov av självförverkligande innebär att en människa måste bli det som den kan bli annars känner 

den sig rastlös och missnöjd. Alltså så måste en människa få göra det som den vill och är kapabel till 

att göra (Maslow, 1970). 
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Dessa fem behov är hierarkiskt ordnade där varje behov måste vara uppfyllt för att nästa behov ska 

kunna bli uppfyllt . Således kan inte trygghet uppstå om inte de fysiologiska behoven hunger, törst 

och sömn är tillfredställande. Kritik som uppstått mot Maslows så kallade behovspyramid är främst 

riktad mot att det ena inte behöver följa efter det andra i en hierarkisk ordning utan denna ordning i 

sig inte behöver föreligga (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Jacobsen och Thorsvik (2002) presenterar också en annan syn på de behov som behövs täckas för att 

skapa motivation. De behoven är i kontrast till Maslows behovspyramid inte hierarkiskt ordnade och 

skiljer sig något ifrån varandra. De presenterar tre grundläggande behov för mänsklig handling: 

• Behov av makt 

• Behov av samhörighet 

• Behov av prestation 

Jacobsen och Thorsvik (2002) sammanfattar individens behov för att skapa motivation till två större 

slutsatser. Den första är att olika personer motiveras av olika faktorer. Drivkraften till att göra något 

kan skilja mycket från person till person. Vissa motiveras av höjd lön medans andra får driv ifrån 

andra kollegors beröm och uppmuntring. Den andra slutsatsen de drar är att det är viktigt att göra 

åtskillnad på yttre och inre drivkrafter. De yttre drivkrafterna är de som kommer från andra och de 

inre är dessa som kommer från individen själv såsom självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

3.4.3 Utbildning 

Vid införandet av affärssystem är utbildning och träning en viktig del. De flesta organisationer 

underskattar mängden träning och utbildning som behövs vid införandet av ett nytt affärssystem.  De 

få organisationer som inte underskattar detta lägger en fjärdedel till hälften av hela 

affärssystemprojektbudgeten på utbildning (Davenport, 2000).  

Vilken mängd och typ av utbildning som ska ges beror på vilken uppgift personen som ska utbildas 

har och på vilken position den sitter. Utbildning måste också komma i rätt tidpunkt, varken för sent 

eller för tidigt, den viktigaste detaljen där är att utbildning först kan ske efter systemet faktiskt har 

installerats (Davenport, 2000)(se även 3.1 Förändring). 

Förutom det rent tekniska utförandet i systemet av användarna är det även viktigt att lära ut hur de 

anställda ska göra sitt jobb i det nya systemet. De måste förstå den påverkan som deras aktivitet i 

affärssystemet har för resten av organisationen, vilket inbegriper att ha ett brett perspektiv, vad de 

gäller systemets olika funktioner. Det är alltså viktigt att de anställda får lära sig vad de andra gör i 

deras delar av affärssystemet så att de ser ett samband med deras arbete i systemet (Davenport, 

2000).  
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenterar vi resultatet av våra intervjuer på Landstinget i Östergötland (LiÖ) som 

genomfördes våren 2008. 

4.1 Om Landstinget i Östergötland 

LiÖ ansvarar för östgötarnas hälsa och sjukvård (Landstinget i Östergötland, 2007). Bilden nedan 

illustrerar Landstinget i Östergötlands organisation där dess kärnverksamhet som är vården finns 

inom den stora cirkeln.  

 

Figur 3 - Landstinget i Östergötlands organisation (Landstinget i Östergötland, 2008) 

Vår undersökning gäller användandet av affärssystemet Agresso vid de stöd- och serviceenheter som 

Landstinget har vilken är markerad i bilden ovan. Under stöd- och serviceenheter på Landstinget i 

Östergötland finns ledning, ledningsstöd, service och övriga enheter. Vi har koncentrerat oss på 

ledningsstödenheten Resurscentrum och serviceenheten Försörjningscentrum.  

Försörjningscentrum sköter om Landstingets servicefunktioner samt förvaltar dess egendom och 

fastigheter(Försörjningscentrum, 2008). Resurscentrum arbetar med att utveckla och erbjuda 
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standardiserade arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. De har dessutom som 

uppgift att vara kompetens och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning 

(Resurscentrum, 2007). 

4.2 Presentation av intervjupersoner 
Här följer en kort presentation av de personer vi intervjuat eller mer specifikt vilka roller de har i 

organisationen: 

Systemförvaltaren för det nya affärssystemet Agresso har som uppgift att förvalta och driva 

utvecklingen av det nya affärssystemet framåt. De arbetsuppgifter som ingår i rollen är främst att ta 

fram förslag på utvecklingsmöjligheter, att vara kontaktperson mot leverantören och att vara med 

och leda konvertering från de gamla systemen till Agresso.  Systemförvaltaren har varit inom 

verksamheten sedan 2002.    

Systemägaren för Agresso sitter med i ledningsstaben och är även systemförvaltare för de gamla 

ekonomisystemen. Systemägaren har varit verksam inom LiÖ sedan 1990. 

Affärsområdeschefen ansvarar för administrationen inom Försörjningscentrum, vilken är uppdelad i 

redovisning och löner. Affärsområdeschefen har även en ledarroll där han ska leda utveckling av 

personal och verksamheten som han har verkat inom i sammanlagt 15 år.   

Redovisningsassistenterna har som arbetsuppgift att hantera kundfakturor. En av 

redovisningsassistenterna har varit verksam inom LiÖ i sju år, men har haft sin nuvarande 

arbetsuppgift i ett år. Den andra redovisningsassistenten har varit verksam inom LiÖ i 24 år. 

Upphandlaren är med och skriver avtal för upphandlingar i Landstinget i Östergötland. Upphandlaren 

jobbar även med förrådshanteringsutveckling och är även delprojektledare för Agressos e-handelsdel 

samt lagerdel. Upphandlaren startade sitt arbete på LiÖ i oktober 2005.   

4.3 Förändring 
Anledningen till att förändringen initierades var att LiÖ hade många olika system som inte var 

integrerade. De ville förbättra vissa funktioner från de gamla systemen och vissa saker saknades helt 

som de ansåg att de behövde. De behövde bättre möjligheter till projektredovisning och budgetering 

samt saknade möjligheten till helårsbedömning och uppföljning. De ville också ha ett helintegrerat 

standardsystem enligt systemförvaltaren för det nya affärssystemet.  

Förut har de jobbat mer i grupp, nu vill de specialisera sig och bli experter på ett specifikt område och 

samtidigt ha en mer grundläggande kunskap inom andra områden. När de försökt arbeta mer 

specialiserat har det dock inte gått så bra enligt systemförvaltaren för det nya affärssystemet. 
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Affärsområdeschefen nämner att tanken om att specialisera sig är något som därför har skjutits på 

framtiden tills alla sitter på samma ort i Linköping. Flytten i sig upplevs av alla de tillfrågade som 

något som kommer att lösa många av de problem de har för närvarande med implementeringen. 

För att få ett affärssystem som var så bra anpassat till deras verksamhet som möjligt gjorde LiÖ en 

kartläggning av sina arbetsprocesser för att ta reda på vad som fungerar bra och vad som fungerar 

dåligt. De identifierade det som de var unika på och beskrev dessa flöden. Därefter tog de reda på 

hur de ville att affärssystemet de upphandlande skulle fungera och satte upp en kravspecifikation. 

De har beslutat sig för att inte göra speciella anpassningar i systemet för sin egen organisation. 

Systemägaren medger att LiÖ har valt att anpassa sig efter affärssystemet. De har dock enligt 

affärsområdeschefen studerat hur andra landsting och statliga myndigheter arbetar med Agresso och 

har försökt att efterlikna deras arbetssätt. 

Förändringen som sker vid implementeringsfasen upplevs som något farligt av systemförvaltaren för 

Agresso. Även affärsområdeschefen tryckte på att det gäller att vara förberedd på att det tar lång tid 

att genomföra en sådan förändring och att det kommer bli en omfattande förändring.  

Systemförvaltaren för Agresso sa att en del har slutat på grund av flytten till Linköping som komma 

skall, men också att det inte finns någon koppling mellan flytten och bytet av affärssystem, utan det 

råkar bara vara så att det kommer samtidigt. 

Alla de intervjuade jämför med de gamla systemen som de använt och hävdar att på vissa punkter är 

de gamla systemen bättre. Det har funnits och finns fortfarande stora problem med det nya 

affärssystemet där för tillfället funktioner och samma automatisering saknas som de tidigare har 

haft. De upplevs dock som att det går bättre och bättre bland alla vi intervjuat att arbeta i systemet 

allt eftersom tiden går. 

4.3.1 Mål med förändringen 

LiÖ ville ha ett standardsystem med få anpassningar. De ville effektivisera arbetsflöden, ha 

förbättrade uppföljningsmöjligheter och ha ett system som stöder de processer de har. De ville enligt 

både systemförvaltaren för det nya affärssystemet och affärsområdeschefen också slippa vara 

beroende av att en person skötte förvaltningen av systemet och känna en trygghet i detta.  

Ett mål som klart uttalades av affärsområdeschefen och systemägaren var att de ville minska på 

personalen och såg möjligheten att affärssystemet kunde bidra till detta.  LiÖ vill rationalisera sina 

processer genom bytet av system och därigenom jobba effektivare.  
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Systemägaren nämnde också som mål att de vill spara kostnader på system genom att gå ner i antal 

system. Investeringen de gjort förväntas ha betalat igen sig inom tre år. 

När vi frågade redovisningsassistenterna tillika slutanvändarna om vilka mål det fanns med 

affärssystemet, visste de inte det, alternativt hade glömt bort det för att de kände att det inte var 

värt att lägga på minnet för deras arbete. 

4.4 Affärssystemet 
Här följer en beskrivning av affärssystemet som LiÖ valt att anskaffa och deras mål med detta. 

4.4.1 Om affärssystemet 
Affärssystemet som Landstinget har införskaffat är Agresso och enligt systemförvaltaren är tanken 

att det ska användas till ett antal olika saker. Det används bland annat till redovisning, huvudbok och 

för att redovisa tid och projekt i en projektredovisning. Vid ett senare tillfälle ska de även bygga på 

med en elektronisk fakturahantering, beställarstöd, samt ett datalager som ska användas till att köra 

fördefinierade frågor för att minska en del av belastningen. Systemägaren säger att de har även 

andra moduler som de har valt att lägga som option. Dessa kommer att implementeras vid ett senare 

tillfälle men finns inte med i grundinstallationen. Enligt affärsområdeschefen ser de detta i grunden 

som ett ekonomisystem som har lite andra moduler också. 

Systemägaren nämner även att de nu har startat en fas två, där de har tagit i bruk 

lagerhanteringsdelen samt beställningsstödsdelarna i systemet.  

4.4.2 Mål med affärssystemet 
Enligt systemförvaltaren är målet med affärssystemet att det ska ersätta en mängd mindre system 

och få allt samlat på ett ställe. En annan anledning var att supporten på ett system, som kallas Fasett, 

hade försvunnit. Det var bara en enda person som kunde programmet och hon har gått i pension, så 

om det blir problem med det systemet så fick hon kallas in och det var inte hållbart. Dessutom gick 

licensen ut för vissa av de andra systemen. En anledning var att de ansåg att vissa delar saknades, till 

exempel ett system för projektredovisning och ett för ekonomerna så att de kan budgetera och göra 

helårsbedömning. Andra mål är tanken att de ska jobba effektivare i ett samlat och modernt system, 

få bättre uppföljning och bättre avtalstrohet gentemot sina leverantörer. 

4.5 Acceptans 
Här presenteras hur den tidiga acceptansen har skapats på LiÖ, hur de har tänkt behålla den och vilka 
attityder som finns till affärssystemet och förändringen. 



27 
 

4.5.1 Tidig acceptans 
LiÖ använde sig av modulansvariga i upphandlingsskedet som var personer som var extra insatta i 

vad som behövdes i sin modul. De har använt nyckelpersoner som har haft extra behörigheter i det 

gamla systemet. Detta för att få personer som är mer insatta i vilka krav som bör ställas. 

Affärsområdeschefen ansåg att acceptans är förknippat med förväntan så de har försökt bygga upp 

förväntningar för det kommande systemet och även förberett personalen på att förändringar 

kommer att ske. Systemägaren nämnde också att de har pratat mycket om att det kommer innebära 

förändringar i arbetsätt och att det gäller att vara öppen för det.  

4.5.2 Behålla acceptans 
För att behålla acceptansen anser de att de måste visa att användarna verkligen behövs. De ska 

informera om den nya förvaltningsmodellen som tagits fram. De har inte prioriterat att göra några 

mätningar på vad användarna tycker om systemet än, för att de inte ser nyttan. En av anledningarna 

till detta var enligt systemförvaltaren för det nya affärssystemet att de ändå inte kunde byta system. 

Systemägaren sa också att det är viktigt att verkligen lära sig systemet och se möjligheterna med det 

för att kunna acceptera att arbeta med det. En sak som påverkat acceptansen negativt för 

redovisningsassistenterna är att de fått korrigera fel i filer manuellt i det nya systemet, ett arbete 

som varit tidskrävande för dem. 

4.5.3 Attityder 

Vid själva implementeringen av systemet var det stor frustration bland användarna.  I början av 

implementeringen var attityden gentemot det nya systemet delad, vissa tyckte att det var 

upplyftande med ett nytt system medan andra inte gillade att det skulle bli ett nytt system som man 

var tvungen att lära sig. Men attityden har blivit bättre med tiden och är nu på stadig uppgång säger 

de flesta vi har intervjuat. 

Nu ligger attityden som förväntat sa affärsområdeschefen, LiÖ är medvetna om att det skulle vara 

negativa attityder till en början, men anser att det är en tidsfaktor innan användarna har vant sig och 

kommit till ro med systemet. Även redovisningsassistenterna har förståelse för att allt inte fungerar 

perfekt till en början och att det tar tid innan de har lärt sig och arbetet flyter på som det ska. Enligt 

redovisningsassistenterna har det dock uppstått problem när externa aktörer ringt in och frågat saker 

som de inte har kunnat ge svar på direkt. 

Attityden är i nuläget blandad, men allt eftersom användarna lär sig systemet så blir attityden bättre 

gentemot det nya systemet. Redovisningsassistenterna har fått bra stöd från deras gruppansvarige 

som lyssnat på de problem de har och följt upp problemen varje gång. Detta upplevs som en av de 
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viktigaste anledningarna till att de orkat jobba på med det nya affärssystemet. De har haft högt till 

tak i deras diskussioner, vilket har lett till att de har vågat föra fram de problem de har och därför har 

de kunnat reda ut saker. En annan anledning till förbättrad attityd till hela affärssystemprojektet är 

enligt redovisningsassistenterna bytet av ansvarig för projektet hos leverantören. Denne ger klara 

besked och svarar vänligt på frågor. Detta inger hopp om att det ska bli bättre med leverantören. 

Systemägaren ansåg att det är viktigt att användarna lär sig använda systemet så att de känner att de 

har kontroll. När användarna känner att de har kontroll så kan de också uppskatta systemet på ett 

annat sätt. För att förhindra negativa attityder är det viktigt att lyssna på de problem användarna har 

och uppmuntra de att utforska systemet vidare för att lösa problemen. Hon ansåg även att det gäller 

också att hålla intresset upp genom workshops och problemlösning tillsammans i grupp. 

Även om det finns användare som är skeptiska så finns det många som tycker det är upplyftande 

med förändringen och överlag så finns det en försiktig optimism runt hela projektet, sade 

upphandlaren. 

4.6 Tillvägagångssätt 

Här nedan presenterar vi vilket tillvägagångssätt LiÖ har haft angående användarmedverkan, 
motivation, hantering av negativa attityder och utbildning. 

4.6.1 Användarmedverkan 

LiÖ använde användarrepresentanter för sina grupper vid anskaffningen. Användarna har inte direkt 

varit med förrän vid implementeringsfasen. Den som hade störst kunskap och behörighet i det gamla 

systemet fick vara med och påverka vid bytet av affärssystemet, sade en av 

redovisningsassistenterna. 

Tanken är att användarna ska känna att all utveckling rörande deras grundmoduler ligger i deras 

händer. Systemförvaltaren ansåg att de måste säga vad de tycker om systemet och se till att deras 

åsikter lyfts fram. De har försökt få användarna delaktiga hela tiden, men det är långt ifrån alla som 

tycker att de är delaktiga. Personligt engagemang är viktigt för att kunna vara delaktig i förändringen 

ansåg affärsområdeschefen. Vidare tyckte han det var viktigt att låta folk säga vad de tänker och 

tycker genom att öppna upp för diskussion.  

Affärsområdeschefen tyckte det är svårt att ha åsikter om ett system förrän det har använts praktiskt 

vilket gör att de användare som inte fått pröva systemet har svårt att känna sig delaktiga i 

diskussioner som förts på möte. 
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4.6.2 Motivation 

Det har inte gjorts några särskilda åtgärder hos LiÖ för att få användarna motiverade att använda sig 

av det nya affärssystemet. Den enda egentliga åtgärden som har gjorts är att det finns en testmiljö 

att tillgå för att kunna pröva och lära sig systemet genom att få testa vad som kan göras och hur allt 

fungerar. Men även om detta kan vara en motivationsfaktor så är LiÖ en förändringstrött 

organisation och just nu är det mest fokus på att få igång den dagliga funktionaliteten, enligt 

systemförvaltaren för det nya affärssystemet Agresso. 

Däremot så är de vi intervjuat medvetna om problemet med motivation vid ett byte och att alla 

människor fungerar på olika sätt. Människor är olika benägna att lära sig och vissa är mer nyfikna än 

andra, sade affärsområdeschefen. Vissa letar reda på funktioner själva och testar olika saker, medan 

andra bara gör som de har blivit tillsagda. Systemförvaltaren för Agresso tror inte på att hitta på olika 

anledningar för att motivera användarna, det fungerar ändå inte utan det skulle bara verka 

löjeväckande.  

Redovisningsassistenterna tyckte att det var jobbigt i början med ett nytt system, men anser att det 

går bättre och bättre allt eftersom tiden går. De har förståelse för att de var tvungna att byta system 

och att det inte finns några alternativ till detta. LiÖ har tagit i beaktande att det kan råda irritation 

och missnöje i början och låter folk vara frustrerade samt ger dem möjlighet att kunna ventilera sina 

tankar och åsikter med gruppansvariga. De gruppansvariga har visat sig vara ett vara ett bra stöd för 

redovisningsassistenterna som har lyssnat och försökt hjälpa till så mycket de har kunnat. 

Drivkrafter att använda sig av systemet kan enligt systemförvaltaren för det nya affärssystemet både 

komma underifrån och komma ifrån ett beslut som användaren måste rätta sig till. En annan uttalad 

drivkraft är att det ska vara roligt att använda systemet, enligt systemförvaltaren.  

En viktig sak som affärsområdeschefen nämnde var att det gäller att sätta rätt nivå på behörigheten i 

systemet i samspel med medarbetarna. Känslan är dock att vissa är motiverade, andra helt enkelt 

inte. Det finns åsikter om att användarna ska vara motiverade att använda systemet genom att det är 

deras jobb. Det finns inga alternativa vägar att gå än att använda sig av systemet i arbetet, ansåg 

systemförvaltaren.  

4.6.3 Hantering av negativa attityder 
Enligt de personer som vi har intervjuat har negativa attityder hanterats på det sättet att de låter folk 

vara irriterade och tycka att det är jobbigt med det nya systemet, istället för att försöka kväva alla 

negativa åsikter. De påstår sig vara medvetna om att människor är olika förändringsbenägna och 

accepterar att så är fallet. Upphandlingen är dessutom klar så det finns inga alternativ till att använda 
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sig av det nya systemet, så det är bara att göra det bästa av situationen och försöka lära sig det nya, 

enligt systemförvaltaren. 

Det de även försöker göra är att fånga upp alla åsikter och se var nivån ligger för tillfället för att 

sedan höja den allt eftersom användarna lär sig. Det pågår även mycket diskussioner där de lyssnar 

på vad användarna har att säga enligt affärsområdeschefen.  

De gruppansvariga som användarna har kunnat vända sig till har tagit åt sig vad de har sagt och har 

varit motiverade och hjälpsamma. Det har även varit högt i tak så de har kunnat säga precis vad de 

tycker och tänker och har kunnat vara öppna om negativa åsikter vilket särskilt 

redovisningsassistenterna uppskattade.  

Hanteringen av attityder har utgått från ledningsnivå genom att de lyssnat på vad användarna har att 

säga och försökt uppmuntra dem att testa saker i systemet för att hålla igång intresset. De har även 

ordnat workshops där det går att vara delaktig för att lära sig systemet i vilken det går att klicka runt 

och testa olika saker som inte påverkar det riktiga systemet, enligt upphandlaren. 

4.6.4 Utbildning 

Agresso hade grundutbildning med expertanvändarna och de har utbildats vidare under tiden som 

systemet implementerats. Expertanvändarna har sedan utbildat sina medarbetare i respektive 

modul. Genom detta tillvägagångssätt hoppas de enligt affärsområdeschefen säkerställa att det finns 

ett antal personer inom organisationen som kan systemet bra. De hade först en inledande utbildning 

med alla användare och sedan en uppföljning två månader senare med fördjupningsutbildning i 

affärssystemet.  

Alla som jobbar på redovisningen vid Försörjningscentrum har utbildats i affärssystemet, enligt 

affärsområdeschefen. Gemensamt för dem som sitter i ledande roller är att de hävdar att det alltid 

går att lägga ner mer tid på utbildningen, men att det är en svår avvägning mellan medel kontra 

nytta.  Affärsområdeschefen anser att det getts tillräckligt med utbildning för att de ska komma igång 

att arbeta med systemet. Dock är det ett stort system så det är inte värt att låta alla lära sig allt 

samtidigt då det ändå inte skulle sätta sig, enligt systemägaren. Utbildningen kan även tänkas 

påverka attityden till systemet enligt systemförvaltaren för det nya affärssystemet.   

Redovisningsassistenterna hade fullt upp med arbetet under tiden för den första utbildningen så de 

missade att själva få denna utbildning. Däremot var de på plats vid utbildningen en kort stund och 

berättade om sina erfarenheter vid arbete med deras modul i affärssystemet. De upplever inte att de 

har fått tillräcklig utbildning. De skulle vilja kunna mer än just den modul de själva lärt sig jobba i. 
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Bristen på kunskap om de andra modulerna börjar enligt redovisningsassistenterna upplevas som ett 

hinder i deras arbete, då de har fått svårt att svara på frågor från kunder. 
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5 Analys och diskussion 

I det här kapitlet analyserar vi och diskuterar vi vår insamlade empiri med stöd av teorier i 

referensramen. Analysen och diskussionen ska mynna ut i ett antal slutsatser rörande de frågor vi 

ställt i inledningen av uppsatsen. Av den anledningen har vi delat in analysen efter hur LiÖ arbetat 

med de centrala ämnen vi berört i rapporten. Analysen är därför indelad i sju delar: 

förändringsarbetet, mål, attityder, användarmedverkan, motivation, utbildning och avslutningsvis 

acceptans. 

5.1 Förändringsarbetet 
Jacobsen och Thorsvik (2002) talar om tre typer av förändringar i en organisation: förändring av 

uppgift, teknik, mål eller strategi, förändring i organisationens struktur samt förändring i 

organisationens kultur. LiÖ har gjort förändringar i tekniken, genom att det nya affärssystemet ger en 

mängd nya funktioner. De har nu ett integrerat verksamhetssystem som de inte har haft förut.  

LiÖ har gjort förändringar i sin strategi genom att de förändrat arbetsätt till att jobba mer 

specialiserat än vad de har gjort förut. Denna förändring innebär också en förändring i 

organisationens struktur. Målet med förändringen var att de skulle bli experter inom ett område och 

ha mer generell kunskap inom andra områden. De har dock beslutat sig för att vänta med denna 

förändring tills de flyttar ihop kontoren till samma ort. Detta sågs som något som skulle förenkla 

specialiseringen i organisationen.  

LiÖ har genom införandet av affärssystemet alltså valt att förändra sin teknik, struktur och strategi. 

Att förändra sin kultur var dock inte ett uttalat mål genom införandet av affärssystemet.  

5.2 Mål 
Magnusson och Olsson (2002) skriver att det gäller att tänka på motivet till förändringen för att sätta 

rätt mål. LiÖ hade tydliga mål för vad de vill få ut av att införa affärssystemet. De ville först och 

främst förbättra sina arbetsflöden och därigenom effektivisera verksamheten. Genom detta såg de 

möjligheter att kunna minska på personalstyrkan, vilket skulle ske med naturlig avgång.  

Ett annat mål de hade var att införa ett integrerat system för att ersätta de uttjänta befintliga 

systemen varav ett som supporten skulle upphöra på och på ett annat så skulle licensen förnyas. 

Med det nya integrerade systemet skulle det bli lättare och snabbare att samla in information från 

verksamheten. 

Målen för hela projektet har varit tydliga från ledningsnivån. De vi intervjuat som har haft en 

ledningsroll har en unison målbild för vad de ska åstadkomma med införandet av affärssystemet. 

Däremot verkar inte målen med affärssystemet varit något som förmedlats i alltför hög grad till 
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personalen då redovisningsassistenterna inte kände till målen eller lade någon vikt vid kunskapen om 

dessa mål. Kjell Ekstam (2005) nämner vikten av att förmedla budskapet och att det där i ingår att 

beskriva varför något ska hända. Detta har säkerligen förmedlats, men det verkar inte ha ansetts som 

viktigt av redovisningsassistenterna. Om målsättningen inte är förstådd bland alla som är påverkade 

av förändringen finns det en risk att det kan uppstå missförstånd som senare kan leda till motstånd. 

5.3 Attityder 
Det fanns en stor frustration tidigt när implementeringen av Agresso startade. Den har dock blivit 

bättre och bättre eftersom tiden går med projektet. Attityder brukar enligt Angelöw och Jonsson 

(2000) delas upp i tre komponenter: tanke- och kunskapskomponenten, känslokomponenten och 

handlingskomponenten.  I det här fallet på LiÖ blir det ganska tydligt hur dessa hänger samman. 

Känslan var negativ till affärssystemet vid ett tidigt stadium av implementeringen, detta med 

anledning av flera orsaker, men bland annat att de gamla systemen uppfattades som bättre än det 

nya. Känslokomponenten möter alltså här tanke- och kunskapskomponenten och användarna känner 

missnöje med att arbeta med det nya affärssystemet. Med detta går det också att koppla ihop den 

ökade arbetsbördan, vilket ledde till en känsla av trötthet, som ledde till att uppfattningen om 

affärssystemet påverkades. Attityderna gavs sedan i uttryck i handling när personalen uttryckte sitt 

missnöje med det nya systemet. 

Ledningen har valt att låta personalen vara irriterade och upprörda och har därigenom visat 

förståelse för dem som varit det. Värde har satts vid öppenhet och att inga frågor eller åsikter var 

felaktiga. Detta har gjort att känslan till affärssystemet sakta har förbättrats och därför har också 

uppfattningen om det förbättrats. De gruppansvariga, eller modulansvariga, har varit viktiga som 

stöd till de övriga användarna samt har åtgärdat de problem som användarna har stött på. 

5.4 Användarmedverkan 
LiÖ har utsett modulansvariga och dessa har fått fungera som användarrepresentanter av det slag vi 

beskrivit i teoridelen där vi refererat Ranerup (1996). Dessa användarrepresentanter har visat sig 

viktiga för LiÖ i deras införande av affärssystem i verksamheten. Redovisningsassistenter visade stor 

uppskattning för deras modulansvarige som alltid ställt upp för dem oavsett arbetsbörda. Detta tyder 

på att de funnit rätt person för rollen som användarrepresentant, alltså har de gjort rätt urval av 

denne som Ranerup (1996) lägger tonvikt vid.  

Alla vi intervjuade var överens om att en förändring var tvungen att ske och att ett nytt system 

behövde införas vilket ger en grundförutsättning för att få med alla i projektet som nämns som 

viktigt i Svensson och von Otters (2001) teori.  
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Systemförvaltaren för Agresso sade att det var viktigt att användarna uttryckte sina åsikter angående 

systemet för dess utveckling.  

Alla förutom redovisningsassistenterna nämnde att de som var mest intresserade var de som var 

mest delaktiga i projektet. Alltså har inte alla varit delaktiga på samma nivå i projektet. Det finns med 

detta en risk för att det kommer uppstå en skillnad i kunskapsnivå som bara växer med tiden som 

Ranerup (1996) nämner. Det verkar som om LiÖ inte har tänkt hantera detta på något särskilt sätt 

utan känner sig nöjda med att ha några som kan systemet bra inom organisationen. LiÖ hade en 

medveten strategi med att få expertanvändare som kunde utbilda de andra i organisationen. På så 

sätt tänkte de sig kunna behålla kunskapen inom organisationen på ett annat sätt än om de hade låtit 

leverantören sköta hela utbildningen. Valet av användarrepresentanter verkar också vara riktigt på 

det sättet att de valt personer som förstår sig på de behov som användarna av en specifik modul har.  

5.5 Motivation 
Det finns ett samförstånd bland dem vi intervjuat om att det föreligger ett problem med att motivera 

personalen vid en stor förändring likt denna. De har låtit personalen få uttrycka sina åsikter och 

förstått att vissa kommer vara upprörda en tid. De gruppansvariga, alltså de modulansvariga, har fått 

ta emot och fört vidare den kritik som har riktats mot systemet. På detta sätt har användarna kunnat 

känna sig hörda och därigenom ges möjligheten att de kan känna sig aktade enligt Maslows (1970) 

fjärde behov i behovspyramiden. De kan alltså både känna självaktning och förtroende till andra. 

Systemförvaltaren för Agresso var inne på samma spår som Jacobsen och Thorsvik (2002) vad det 

gäller var motivationen kan komma ifrån. Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver om inre och yttre 

drivkrafter vilket även systemförvaltaren för Agresso gjorde fast denne uttryckte det som att det 

kunde komma underifrån eller ovanifrån. De inre drivkrafterna var i detta fall viljan till att arbeta med 

systemet för att det var stimulerande och de yttre drivkrafterna var att det var ett beslut att 

systemet skulle användas som användaren skulle rätta sig till. Det finns en risk med en sådan typ av 

yttre drivkraft, då makten, eller känslan av makt, tas ifrån användaren om anledningen till att 

använda systemet bara är ett beslut att rätta sig efter. 

Alla de intervjuade var överens om att de blev mer och mer motiverade att använda systemet ju 

längre tiden gick. Det går att tolka som att de kan systemet bättre och har vant sig vid att arbeta med 

det.  Därigenom försvinner ett hinder för att uppnå aktning, enligt Maslows (1970) behovspyramid, 

alltså att behärska och ha kompetens.  
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5.6 Utbildning 
När det gäller utbildning i det nya affärssystemet har LiÖ valt att först ha en grundutbildning med 

expertanvändarna under tiden som systemet implementerats. Efter detta har utbildningen skett 

internt inom organisationen där expertanvändarna har utbildat resten av användarna i respektive 

modul. Davenport (2000) nämner att utbildning och träning är en viktig del vid införandet av 

affärssystem, samt att de flesta organisationer underskattar behovet av detta. I LiÖ:s fall har även de 

underskattat behovet av utbildning då användarna endast har fått två dagars utbildning. Det var även 

två månaders mellanrum mellan de två utbildningstillfällena.  

Detta ansåg användarna inte vara tillräckligt med utbildning. Davenport (2000) nämner att mängden 

av utbildning är viktigt. Han skriver även att det är viktigt att utbildningen måste komma vid rätt 

tidpunkt, vilket inte verkar vara fallet hos LiÖ. Att bara ha två utbildningstillfällen med två månaders 

mellanrum är för lite för att lära sig ett så komplext system som ett affärssystem är. 

Den knappa utbildningen har även inneburit att användarna inte har fått något brett perspektiv på 

systemet och kan bara sin del, de har inte fått ta del av helheten och hur deras arbete påverkar de 

andra som arbetar med systemet. Även här säger Davenport (2000) att detta är en viktig del av 

utbildningen. För att användarna ska lära sig och kunna hantera systemet så effektivt som möjligt så 

behöver de ha en förståelse för helheten och se sambandet med deras arbete i systemet. 

5.7 Acceptans 
Acceptansen för affärssystemet skiljde sig från användare till användare. Vissa var mer positivt 

inställda till ett nytt system än andra var.  

Det var inte så hög acceptans för affärssystemet när de började använda systemet, men den växte 

fram under tiden. Systemet fungerade inte till belåtenhet i början vilket ledde till att användarna 

gärna ville gå tillbaka till det gamla systemet. Rent konkret innebar den bristande funktionaliteten att 

dubbelarbete fick utföras och där ingick även manuellt arbete.  

Lauer & Rajogopalan (2003) skriver att ett mål med att skapa acceptans är att undvika motstånd mot 

förändringen. Vid missnöje med systemet på LiÖ hade användarna möjlighet att prata med den 

gruppansvarige som i första hand försökte lösa problemen internt, men i de fall som problemen inte 

gick att hantera, så skrevs de ner och togs till leverantören.  

Det har funnits visst aktivt motstånd som bland annat gett sig i uttryck genom att en ny projektledare 

hos leverantören har tillsatts. De var inte nöjda med den tidigare projektledaren därför att denne 

inte gav besked och inte upplevdes förstå deras problem. Den nya projektledaren ger besked och 

svarar vänligt, vilket inger hopp om att det ska bli bättre med leverantören. 
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Eftersom de har upplevt att det nya systemet inte fungerat som det ska så finns det en risk för passivt 

motstånd mot förändringen, genom att de har möjlighet att använda det gamla systemet, istället för 

att använda det nya systemet. Det föreligger alltså en risk att de finner andra vägar att utföra samma 

uppgifter än att enbart använda det nya systemet. 

De orsaker till motstånd mot förändring som Jacobsen och Thorsvik (2002) tog upp stämmer väl 

överens på möjligt motstånd som kan ha uppstått hos LiÖ. Till att börja med så har de valt att köpa in 

ett system från en extern part och valt att byta ut flera egenutvecklade system mot detta. Det här 

kan helt klart kopplas till den fruktan för det okända som nämns av Jacobsen och Thorsvik (2002) 

genom att de får ett system som de inte utvecklat internt och ett helt nytt system. Med det nya 

systemet kommer även ett nytt arbetssätt vilket kan uppfattas som påfrestande och bryter mot 

invanda mönster. Det här har LiÖ hanterat med att de har försökt att bygga upp förväntningar och 

även förberett de anställda på att förändringar kommer att ske. De har gjort det tydligt för de 

anställda att det kommer innebära förändringar i arbetssätt och att de anställda ska vara öppna för 

det.  

En annan orsak till motstånd mot förändring som Jacobsen och Thorsvik (2002) tar upp är 

dubbelarbete. Det kan uppstå när de gamla uppgifterna och aktiviteterna måste hållas igång medan 

de nya införs. I LiÖ:s fall har det blivit dubbelarbete, i och med att de fick parallellköra systemen, 

samt att de fick korrigera fel i filer manuellt under en tid, i det nya systemet. Korrigeringen av fel i 

filer var tidskrävande och ledde till dubbelarbete.  

En tredje orsak till motstånd mot förändring är att externa aktörer vill ha stabilitet. Där har det 

uppstått problem för LiÖ, då det inte har varit möjligt att ge svar till dessa lika snabbt som förut. Det 

här är något som kan leda till irritation bland de externa aktörerna samtidigt som många har 

förståelse för att de inför ett nytt system. Även om stabiliteten har förändrats tillfälligt så upplevs det 

som att externa aktörer har förståelse för detta. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur en organisation hanterar den stora förändring som ett 

nytt affärssystem innebär. I uppsatsen har vi undersökt hur olika faktorer, tillvägagångssätt och 

hantering av förändring påverkar acceptansen för ett affärssystem hos dess användare.   

Undersökningen på Landstinget i Östergötland mynnar ut i ett antal slutsatser som besvarar våra 

ursprungliga frågor. Svaren ska inte ses som generaliserbara för hur acceptans för införandet av 

affärssystem skapas. Detta är hur LiÖ har hanterat acceptans och det behöver inte fungera så här vid 

andra projekt av den här karaktären. Vi tycker det är viktigt att poängtera att de här slutsatserna har 

vi kommit fram till utifrån vårt perspektiv och de teorier som vi har valt att presentera. Detta är vår 

tolkning av resultatet och ska inte ses som en absolut sanning. 

Vi inleder med att besvara de delfrågor vi har ställt upp i frågeställningen och avslutar med att 

besvara vår huvudfråga som har stått som grund för hela uppsatsen: Hur kan acceptansen för ett 

affärssystem påverkas, i en organisation, vid en övergång från flera egenutvecklade system?    

Hur har förändringen hanterats? 

Ledningen för projektet har varit tydliga med vad som ska ändras i verksamheten, samt tidsramen för 

förändringen, så personalen har varit underrättade om vad som skulle komma och när det skulle 

komma. Detta har gett personalen en förståelse för förändringen. Däremot så hanterar alla 

förändringen på olika sätt, vissa tycker att det är inspirerande och spännande medan andra tycker att 

det är skrämmande och osäkert. 

Eftersom förändringen drivs helt uppifrån finns det inte så mycket de anställda kan säga till om när 

det gäller förändringen som helhet, men de får ändå vara med och i viss mån påverka hur den ska 

utformas och genomföras. Alla i organisationen är dessutom medvetna om att det kommer att ta tid 

att genomföra förändringen. 

Hur påverkade användarnas medverkan acceptansen för affärssystemet?   

LiÖ använde sig av användarrepresentanter, i form av de modulansvariga, för att alla skulle kunna 

göra sig hörda och på så sätt bli delaktiga i förändringen. Att använda sig av användarrepresentanter 

är ett bra sätt att sprida informationen uppåt och nedåt i organisationen eftersom det är ohållbart 

att alla användare blir involverade till samma grad i förändringsarbetet. Användarrepresentanterna 

spelade en viktig roll för att användarna skulle fortsätta vilja lära sig systemet. De lyssnade på den 

kritik som användarna hade och spred kritiken vidare till leverantören, som även de tog till sig av 
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kritiken och försökte åtgärda de problem som uppstod. Mindre problem har dock kunnat lösas av 

användarrepresentanterna själva, då de var de första som fick utbildning i det nya systemet.  

Valet att använda sig av användarrepresentanter innebär dock en risk för att det uppstår en 

kunskapsklyfta, då LiÖ i första hand har valt användarrepresentanter som har varit mest intresserade 

av att vara med och påverka införandet av affärssystemet. Detta kan innebära att de snabbt kan 

lägga sig på en högre nivå än resterande användare som inte är lika intresserade, vilket kan leda till 

att det uppstår problem med att föra vidare kunskapen till de övriga. Det är i skrivande stund för 

tidigt att få en uppfattning om det finns en risk för en kunskapsklyfta mellan användarna och 

användarrepresentanterna. Att användarrepresentanterna har varit öppna och fört vidare kritiken 

anser vi har bidragit till att minska en möjlig kunskapsklyfta, samt lett till en ökad acceptans hos 

användarna till affärssystemet, då de får gehör för sina åsikter. 

De som var mest intresserade var de som fick vara mest involverade i projektet. Detta är ett sätt att 

hålla projektet i liv genom att det drivs framåt. Det är dock viktigt att få med alla medverkande i 

projektet och organisationen för att det ska bli lyckat i slutändan, vilket de har strävat efter, genom 

att de har använt sig av användarrepresentanter och att användarna har fått ventilera sina åsikter till 

dessa.   

Hur inverkade utbildningen i affärssystemet på acceptansen hos användarna?  

Bristen på utbildning anser vi hade en negativ inverkan på de anställdas syn och acceptans för 

affärssystemet. Detta ledde till att det var svårt för dem att få en helhetsbild av affärssystemet och 

därför kunna se sin betydelse i hela arbetsflödet. De har fått för lite utbildning för att kunna hantera 

systemet fullt ut. De har, och får, lära sig att använda systemet själva. Därför bygger användarnas 

kunskapsnivå mycket på det intresse som finns hos dem.    

Hur motiverades användarna att använda affärssystemet?  

Användarna motiverades uppifrån att använda det nya affärssystemet eftersom det var ett beslut 

som de helt enkelt skulle rätta sig efter. Att inte använda systemet var inget alternativ för att det 

ingick i deras arbete.  

Användarna motiverades också av att de faktiskt blev hörda och har på det sättet fått vara delaktiga i 

förändringen. De har också blivit mer och mer motiverade att använda systemet ju längre tiden har 

gått. Det går att tolka som att de har lärt sig använda systemet bättre och känner därför mer 

motivation till att använda det. Alltså så är det viktigt att användarna känner att de behärskar att 

använda systemet. 
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Vilka attityder finns det till affärssystemet och hur hanterades negativa attityder? 

Till en början var attityderna blandande till affärssystemet när implementeringen inleddes. Det fanns 

frustration hos vissa över bytet medan andra var förväntansfulla. Den bilden vi har fått är att 

attityden hos dem som varit frustrerade har blivit bättre och bättre ju mer de lär sig samtidigt som 

funktionaliteten i systemet ökar. En viktig anledning till att attityden blev bättre är att LiÖ tillät 

personalen att vara irriterade i början och att det fanns möjlighet för användarna att kunna uttrycka 

sina åsikter. Användarrepresentanterna spelade här återigen en viktig roll.  

Vilken inverkan hade målsättningen med att införa ett nytt affärssystem på acceptansen för 
affärssystemet? 

Målsättningen att de skulle genomföra en förändring i arbetsätt påverkade acceptansen för 

affärssystemet negativt. Vissa lade skulden på affärssystemet när deras arbetssätt ändrades, trots att 

det var en förändring i själva organisationen som var den djupare orsaken.   

Målsättningen med införandet av affärssystemet har inte nått ut till alla. Vet de inte om målet med 

det nya affärssystemet så blir det svårare att ta emot detta då det inte går att se anledningen till 

bytet av system. De såg ingen vidare anledning till bytet av system än att de system de hade i nuläget 

behövde bytas ut för att de inte längre förvaltades, var för gamla eller att deras licens hade gått ut. 

Hur kan acceptansen för ett affärssystem påverkas, i en organisation, vid en övergång från flera 

egenutvecklade system?  

Vi vill inleda med att säga att det finns en hög medvetenhet i organisationen om att det kommer att 

genomföras en förändring och att denna kommer att ta tid. Det finns också en förståelse för att det 

finns en frustration i början och de har låtit personalen ha möjligheten att ventilera sin frustration 

och personalen har blivit hörda. Frustrationen är delvis grundad i att de har haft fungerande system 

som nu håller på att bytas ut mot ett affärssystem som för tillfället inte upplevs fungera lika väl. De 

har samtidigt förändrat arbetssätt vilket också har upplevts som frustrerande för vissa. 

En annan viktig faktor är att medarbetarna blivit involverade i införandet av affärssystemet. Detta 

har de blivit genom de användarrepresentanter som har valts. Dessa kan ta in vad användarna tycker 

om systemet och förmedla det vidare i organisationen och leverantören. Användarrepresentanterna 

har också varit en viktig motivationsfaktor när användarna varit frustrerade. 

På LiÖ har de flesta användarna fått två dagars utbildning i systemet. Det rådde skiljda meningar 

bland de vi intervjuade huruvida de hade fått tillräckligt med utbildning. Redovisningsassistenterna 

hävdade att de hade fått för lite utbildning och att de därigenom saknade kunskap om andra delar i 
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systemet än de som de jobbar i. De andra vi intervjuade var av en annan åsikt och ansåg att det hade 

getts tillräckligt med utbildning samt att de var tvungna att göra en avvägning gällande kostnad 

kontra nytta. Med det menar de att det inte är värt att lägga ner mer pengar på utbildning än vad de 

får tillbaka i form av ökad effektivitet hos användarna. De personer vi intervjuade, undantaget 

redovisningsassistenterna, ansåg även att resten av systemet kan användarna lära sig själva genom 

att vara nyfikna och navigera sig fram i systemet. 

Vi anser, med stöd av Davenport (2000), att två dagars utbildning av användarna är för lite. Om 

användarna inte kan använda systemet blir de negativt inställda mot det. De som har varit mer 

intresserade har lärt sig mer än de som inte varit det. Utbildningen i sig kan vara ett verktyg för att 

väcka ett intresse hos de som inte är så intresserade av att lära sig och kan genom det höja 

acceptansen bland användarna. God kunskap i att använda systemet är en viktig faktor för att 

användarna ska känna motivation att använda systemet. De måste känna att de behärskar systemet 

så att de kan utföra sina uppgifter. 
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7 Avslutande reflektioner  

Vi anser att LiÖ i stort har genomfört sin förändring på ett relativt bra och strukturerat sätt med hög 

medvetenhet om vad en förändring av den här storleken innebär. Däremot har det getts alldeles för 

lite utbildning av användarna, då två dagar är alldeles för lite tid för att lära sig ett nytt affärssystem. 

Detta i kombination med att de förutom att lära sig sin egen del även ska förstå helheten och få en 

inblick i de andras delar för att få en bättre helhetsbild av arbetsflödet. Som nämnts i teorin ska det 

helst läggas mellan en fjärdedel till hälften av projektets budget på utbildning för bästa effekt, vilket 

de långt ifrån har gjort. Med den stora förändring av verksamheten som är bundet till detta är det 

dessutom ännu viktigare att användarna får lära sig att hantera systemet. 

Att de har valt att använda sig av användarrepresentanter anser vi däremot är ett bra val då det på 

ett effektivt sätt kan involvera i princip alla användarna på ett bra sätt i förändringen. Däremot finns 

det vissa risker med detta i form av en kunskapsklyfta om inte detta hanteras på ett bra sätt. 

Användarna har varit medvetna om vad som sker och att det kommer att ta tid innan allt fungerar 

som det ska så attityden har överlag varit relativt positiv till förändringen, samtidigt som den ökar allt 

eftersom de lär sig systemet bättre. 

Vi hade gärna fått in mer data till vår undersökning för att göra uppsatsen mer detaljrik och 

resultatet säkrare i form av fler intervjuer med användare. Detta för att öka djupet på uppsatsen och 

göra den mer trovärdig. Vi tror att de personer vi intervjuade var ganska representativa för de olika 

rollerna, men vi hade gärna intervjuat fler användare och hört fler röster rörande olika områden, som 

exempelvis utbildningen. Ett annat sätt att få in mer information hade varit att använda sig av 

enkäter som en ytterligare undersökningsmetod, där svar på en del viktiga punkter hade kunnat ges. 

Formuleringen av våra frågor var öppna, vilket var bra då det öppnade upp för diskussion och längre 

mer uttömmande svar. Även att vi hade möjlighet att spela in intervjuerna visade sig vara viktigt för 

att kunna ta tillvara på allt som sades under intervjuerna.  

Det fanns även spår som vi hade velat följa längre och återkommit till i efterhand, exempelvis varför 

den förre projektledaren byttes ut, vilka orsaker låg bakom detta?  
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8 Vidare studier 

Det finns flera möjligheter till vidare studier av detta fall. Vi har i denna uppsats bara studerat en del 

av de faktorer som en affärssystemimplementering innebär som är intressanta att forska om. Häri 

ligger också möjligheten att studera de olika faserna mer djupare från upphandling till förvaltning. 

En annan intressant sak skulle vara att komma tillbaka om ett par år och se effekterna av 

implementeringen av affärssystemet. Detta för att se vad som de faktiskt gjorde rätt och vad de hade 

velat ha gjort annorlunda. 

Det skulle även kunna gå att använda andra metoder än den vi har valt att använda. En enkätstudie 

av vad användarna tycker om att arbeta med affärssystemet skulle kunna vara ett alternativ på en 

sådan.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor ledning 

Personliga frågor 
• Vad är din befattning i företaget? 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 

• Vilken roll är vanligast att du har? 

• Hur länge har du jobbat på Landstinget? 

• Vilka erfarenheter har du av acceptans för affärssystem? D.v.s. viljan hos användarna att 
arbeta med systemet. 

 

Landstinget 
Affärssystemet 

• Varför bytte ni affärssystem? 

• Vilket affärssystem använder ni, och varför valde ni det? 

• Vad använder ni affärssystemet till? 

• Vilka använder affärssystem? 

• Är det möjligt att individanpassa systemet? I så fall, kan detta ha påverkat användarnas lust 
att använda systemet? 

 

Anskaffning 

• Vilka inom Landstinget var involverade i anskaffandet av affärssystemet? 

• Hur blev användarna engagerade i anskaffningen? 

 

Förändring 

• Har affärssystemet anpassats efter verksamhetens processer? 

• Vilka förändringar har gjorts i verksamheten som är kopplade till anskaffningen av ett nytt 
affärssystem? 

o Kan dessa förändringar ha påverkat attityden till affärssystemet? 

• Hur delaktiga har de anställda varit i förändringarna? 
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Sociala aspekter 

• Vilken attityd finns det överlag till affärssystemet? 

• Hur tar ni reda på attityden till affärssystemet? 

• Hur arbetar ni för att förändra negativa attityder till affärssystemet? 

• Hur arbetar ni för att användarna ska känna sig delaktiga? 

• Vilka drivkrafter finns det för att använda affärssystemet? 

• Hur motiveras användarna att använda systemet? 

• Ger ni någon feedback till leverantören, och får ni någon respons? 

 

Strategi 

• Vilka mål har ni med det nya systemet? 

• Hur har ni gjort för att tidigt skapa acceptans för affärssystemet? 

o Hur behåller ni acceptansen? 

• Går det att mäta acceptansen? 

o I så fall hur? 

o Får ni feedback tillbaka från användarna? 

• Hur sköts utbildningen av affärssystemet? 

o Vilka utbildas? 

o Känner ni att ni lade ner tillräckligt med tid på utbildningen? 

o Känner ni att utbildningen påverkade attityden? 

Bilaga 2 - Intervjufrågor användare 
Personliga frågor 

• Vad heter du? 

• Vad är din befattning? 

• Vilka är dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du jobbat på Landstinget? 
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• Trivs du med det nya affärssystemet? 

Landstinget i Östergötland 

• Varför bytte ni affärssystem? 

• Vilka mål har ni med det nya affärssystemet? 

• Känner ni att införskaffandet av ett nytt affärssystem var en nödvändig lösning för att 
förenkla och effektivisera ert arbete? 

• Var ni involverade i anskaffningen av affärssystemet? 

o Hur blev ni engagerade i anskaffningen? 

• Hur har ni varit delaktiga i affärssystemprojektet? 

• Vad använder ni affärssystemet till? 

• Känner ni er begränsade av affärssystemet i ert arbete? 

• Vilka förändringar har skett för er efter anskaffningen av det nya affärssystemet? 

o Vad tycker ni om dessa förändringar? 

• Vilken attityd finns det överlag till affärssystemet? 

• Vad tyckte ni om affärssystemet i ett tidigt skede? 

o Har er attityd förändras under tiden? 

• Hur upplever ni att negativa attityder till affärssystemet har hanterats? 

• Hur ger ni feedback?  

o Får ni någon respons? 

• Hur sköttes utbildningen av affärssystemet? 

o Känner ni att ni fått tillräckligt med utbildning? 

o Var ni mer positivt inställda till affärssystemet efter utbildningen? 

 

 


