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Förbättrad användaracceptans vid anskaffning av standardsystem 
– Identifiering av insatser som kan vidtas 
 för att förbättra användaracceptansen 

 
 

Tomas Ejdersund 
 
 

Sammanfattning 
Inom alla verksamheter och organisationer finns det idag någon form av ett 
informationssystem. För att effektivisera, förändra och stödja verksamheten har allt 
fler företag valt att anskaffa ett standardsystem som hjälpmedel. Tyvärr innebär detta 
även att ett antal problem kan uppstå. Ett av de mest kritiska problemen som bör 
försöka undvikas är utebliven användaracceptans. Syftet med detta arbete var att 
undersöka vilka insatser som bör vidtas i arbetet med att anskaffa ett standardsystem, 
för att förbättra användaracceptansen. Arbetet syftade även till att undersöka om de 
insatser som litteraturen tar upp, för att påverka användaracceptansen, är samma 
insatser som en organisation i verkligheten tycker är de mest lämpliga. I denna studie 
kartläggs attityder och inställningar hos tilltänkta användare av ett standardsystem, för 
att via analyser urskilja specifika insatser. Arbetet påvisar vikten av att vidta åtgärder 
så tidigt som möjligt i anskaffningsprocessen, till exempel bör de tilltänkta 
användarna av standardsystemet få ta del av information i ett tidigt stadium. 
Resultatet påvisar flertalet insatser som kan vidtas för att förbättra användar-
acceptansen, vissa av insatserna stämmer överens med de insatser som litteraturen 
nämner. Resultatet av fallstudien är inte av generell karaktär, utan mer av en 
transibiltetisk karaktär. Detta betyder att lösningsförslaget är applicerbart på liknade 
problem inom liknande kontexter. 
 
Nyckelord: Standardsystem, ERP system, användaracceptans, fallstudie. 
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1. Introduktion 
 
På de flesta företag och organisationer finns det idag ett eller flera informations-
system. Dessa förser människorna inom verksamheten med värdefull information, 
som underlättar och effektiviserar utförandet av arbetsuppgifter (Avison & Fitzgerald, 
2003). Enligt Andersen (1994) är ett bra informationssystem anpassat så att det 
hanterar information som är relevant för organisationen och dess användare. Med 
relevant information menas information som kan stödja de beslut, handlingar och 
aktiviteter som användarna inom organisationen utför. Informationssystem i 
verksamheter kan ha två olika karaktäristiska, skräddarsytt eller standardsystem. Ett 
skräddarsytt informationssystem innebär att ett unikt system utvecklas för att passa en 
viss verksamhet, ett standardsystem är utvecklat för att kunna passa in hos flera olika 
verksamheter (Andersen, 1994). Idén bakom standardsystem är att flera företag ska 
kunna utnyttja samma programpaket i stället för att ”uppfinna hjulet på nytt” (Brandt, 
Carlsson & Nilsson, 1998). 
 
Redan 1983 konstaterades det att behovet av standardsystem förväntades öka kraftigt i 
framtiden (Anveskog, Nilsson & Skog, 1984). De senaste åren har allt fler företag valt 
ett standardsystem som hjälpmedel för att effektivisera, förändra och stödja 
verksamheten (Brandt, et al. 1998). Enterprise resource planning system (ERP-
system) är den dominerande varianten av standardsystem. De senaste åren har ERP-
system utgjort den största IT investeringen hos flertalet företag runt om i världen, och 
förväntas även att fortsätta vara så (Shehab, Sharp, Supramaniam & Spedding, 2004; 
Lengnick-Hall, Lengnick-Hall & Abdinnour-Helm, 2004; Mabert, et al. 2001) Den 
påvisade ökningen av standardsystem/ERP-system är en avgörande faktor till varför 
fokus i detta arbete ligger på problem med denna typ av system och inte 
skräddarsydda system. 
 
Att anskaffa ett standardsystem innebär att företaget väljer, anpassar och inför ett 
standardsystem i stället för att utveckla ett eget skräddarsytt system från början till 
slut. Att välja, anpassa och införa ett standardsystem skiljer sig från processen med att 
utveckla ett skräddarsytt system. Vid anskaffning av ett standardsystem finns en 
anskaffningsprocess (som även kan benämnas utvecklingsprocess). Det är främst de 
inledande faserna i denna process som utgör den tydligaste skillnaden jämfört med ett 
skräddarsytt system (Brandt, et al. 1998). För att standardsystemet ska stödja 
organisationen på ett optimalt sätt, behöver arbetet med anskaffningen av 
standardsystemet grunda sig på goda kunskaper om vad organisationen vill ha, samt 
vad standardsystemet kan göra. Till exempel måste standardsystemet anpassas till 
verksamheten och vice versa (Brandt, et al. 1998).  
 
Processen med att anskaffa ett standardsystem är en komplex process som kan 
innebära många problem (Mabert, Soni & Venkataramanan, 2001). En allvarlig 
situation som kan uppstå vid anskaffningen av standardsystem är missnöjda 
användare, och finns det missnöjda användare betyder det ofta att användarna kan har 
svårigheter att känna motivation och vilja att använda det nya standardsystemet 
(Brandt, et al. 1998).  
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Påföljden av omotiverade och missnöjda användare kan orsaka ett av det mest kritiska 
problemet som kan förekomma vid anskaffning av ett standardsystem, nämligen låg 
eller utebliven användaracceptans. I detta sammanhang är det viktigt att undersöka 
vilka insatser som kan förebygga problemen med användaracceptans, för att standard-
systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt i verksamheten (Axelsson, 2000).  
 
Enligt Brandt, et al. (1998) har det visats sig att en mycket viktig uppgift för att skapa 
användaracceptans, är att förankring av systemet hos de tilltänkta användarna sker 
tidigt i anskaffningsarbetet. För att lyckas med denna förankring krävs flera bra 
insatser som bör vidtas under arbetet med anskaffningen. Tänkbara orsaker till att 
förankring hos användarna uteblir, och därmed även användaracceptansen, är till 
exempel att endast de som deltagit i arbetet med att välja det nya standardsystemet 
(projektgruppen), är väl införstådda med hur standardsystemet ska fungera i 
verksamheten. Och även vilka eventuella konsekvenser standardsystemet kan få på 
verksamheten. Vidare kan avsaknaden av information i ett tidigt skede till användarna 
och sent genomförd utbildning vara orsaker till att användaracceptans uteblir (Brandt, 
et al. 1998).  
 
Tidigare arbeten med inriktning mot standardsystem och användare påvisar tydligt att 
det finns mycket att förbättra, Tengberg (1999) skriver bland annat att frågan gällande 
användaracceptans och engagemang fortfarande ligger långt ner på dagordningen när 
stora standardsystem ska införas i verksamheter. Lindström och Wiklund (1999) tar 
upp problem med standardsystem som IT-konsulterna själva upplever, bland annat 
nämns problemet med ett standardsystems komplexitet, som leder till många svåra 
problem. Till exempel svårigheter med att skapa sig en övergripande bild över hela 
systemet, för att sedan kunna utbilda och informera slutanvändare. 
 
Detta arbete syftar till att undersöka vilka insatser som kan vidtas i arbetet med att 
anskaffa ett standardsystem för att förbättra användaracceptansen. Förhoppningen är 
att kunna påvisa flera insatser som kan vidtas innan standardsystemet är på plats i 
verksamheten, som påverkar användaracceptansen på ett positivt sätt.  
 
1.1 Problembeskrivning 
Som tidigare nämnts ökar valet av standardsystem, och det råder inga tvivel om att de 
flesta företag i allt större utsträckning kommer att använda sig av standardsystem 
istället för skräddarsydda system när de i framtiden ska förändra och effektivisera sina 
verksamheter (Anveskog, et al. 1984; Brandt, 1998; Andersen, 1994). Anledningen 
till varför standardsystem, och då främst den variant av standardsystem som benämns 
ERP-system valts till huvudämne i detta arbete är just att dessa är de dominerande 
informationssystemen för många företag just nu, och spås vara så i framtiden (Shehab, 
Sharp, Supramaniam & Spedding, 2004; Lengnick-Hall, Lengnick-Hall & Abdinnour-
Helm, 2004; Mabert, Soni & Venkataramanan, 2001).  
 
Tidigare påpekades att anskaffningsprocessen av ett standardsystem är en omfattande 
och komplex process som kan innebära vissa problem (Mabert, et al. 2001). Ett av de 
problem som anses vara avgörande för huruvida ett standardsystem blir en framgång 
eller inte är utebliven användaracceptans. Vidare menar Allwood (1998) att om 
användaracceptans saknas eller är låg, är risken uppenbar att användaren inte lär sig 
att använda systemet.  
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Dessutom finns risken att användaren inte använder systemet, även om kunskapen 
finns. Slutligen finns risken att systemet, när det väl används, kommer att användas på 
ett slarvigt och oengagerat sätt. Detta kan ge upphov till onödiga fel i arbetsresultatet, 
och medföra att arbetsuppgifterna genomförs ineffektivt och långsamt (Allwood, 
1998). En hög grad av medvetenhet och ett välplanerat arbetssätt vid anskaffningen 
kan resultera i ett bättre anpassat och infört standardsystem, och även då en reducerad 
risk för utebliven användaracceptans (Andersen, 1994). 
 
Detta arbete kommer att fokusera på användaracceptans, och vilka insatser som kan 
göras innan och vid införandet av ett standardsystem, för att öka chanserna till 
förbättrad användaracceptans. Motiveringen till att fokus i arbetet ligger på tiden 
innan själva införandet, är att det är där som grunden läggs för ett lyckat införande av 
ett standardsystem. 
 
1.2 Problemprecisering 
Problempreciseringen som kommer att behandlas är:  
 � Vilka insatser kan vidtas under arbetet med att anskaffa ett standardiserat 

informationssystem för att förbättra användaracceptansen? 
 
Litteraturen tar upp ett antal insatser som anses kunna påverka användaracceptansen 
på ett positivt sätt, bland annat utbildning och användarmedverkan (Brandt, et al., 
1998; Allwood, 1998; Andersen, 1994). Problempreciseringen i detta arbete syftar 
även till att undersöka vilka av dessa insatser som anses viktiga i en verklig kontext, 
för att förbättra användaracceptansen vid anskaffningen av ett standardsystem. Notera 
att detta arbete inte kommer att undersöka huruvida de identifierade insatserna 
verkligen fungerar, utan bara undersöka tilltänkta användares attityder till de insatser 
som anses skulle kunna fungera.  
 
 
1.3 Avgränsningar 
De områdena som detta arbete täcker är standardsystem och användaracceptans. 
Avgränsning har gjorts i området standardsystem, och då för att lägga fokus på arbetet 
med att anskaffa ett standardsystem. Detta arbete omfattar till exempel faserna välja, 
anpassa och införa ett standardsystem. Vidare har en avgränsning gjorts för att endast 
behandla den typ av standardsystem som benämns ERP-system (Enterprise Resource 
Planning). I området gällande användaracceptans kommer fokus att ligga på vad 
användaracceptansens har för betydelse när ett företag valt att anskaffa ett 
standardsystem. Framför allt ligger fokus i detta arbete på att söka faktorer och 
insatser som kan påverka användaracceptansen på ett positivt sätt redan innan 
standardsystemet är på plats i verksamheten. 
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2. Bakgrund 
 
Syftet med detta kapitel är att ge grundläggande kunskap om de begrepp som är 
centrala i detta arbete, samt ge en förståelse för den problemprecisering som ligger till 
grund för detta arbete. Kapitlet tar upp vad ett informationssystem är och förklarar 
skillnaden mellan ett skräddarsytt informationssystem och ett standardsystem. Vidare 
kommer en detaljerad förklarning av standardsystem som benämns Enterprise 
Resource Planning system (ERP-system). Efter det följer en övergripande text som i 
korthet beskriver informationssystem utveckling. Det följs sedan av ett kapitel som 
beskriver införandet av standardsystem i en verksamhet, här nämns några av de 
modeller som kan stödja utvecklingsarbetet med att införa och anpassa standard-
systemet. Avslutningsvis förklaras begreppen användare och användaracceptans. 
Dessa begrepp, tillsammans med begreppet standardsystem är fundamentala för hela 
detta arbete. 
 
2.1 Informationssystem 
Enligt Avison och Fitzgerald (2003) finns det idag, inom alla verksamheter och 
organisationer ett informationssystem i någon form. Informationssystemet har idag en 
viktig roll inom verksamheter och organisationer. De företag som saknar ett 
välutformat system, som inte stödjer verksamheten på ett effektivt sätt, kommer att få 
svårigheter att mäta sig med sina konkurrenter i framtiden (Andersen, 1994). 
 
En tydlig och övergripande definition av ett informationssystem är den som Avison 
och Fitzgerald (2003) tar upp: 
 � Ett informationssystem är ett system som samlar in, lagrar, bearbetar och 

presenterar relevant information till organisationen, på så vis att 
informationen är tillgänglig och användbar för de som önskar använda den, 
dessa inkluderar företagsledningen, de anställda, kunder och medborgare. Ett 
informationssystem är ett mänskligt (socialt) aktivt system som både kan och 
inte kan stödjas av datorer. 

 
Definitionen har valts eftersom den förklarar vad ett informationssystem gör, för vem 
det gör det och hur ett informationssystem kan se ut. Tyngdpunkten i definitionen 
anses ligga på att den tydligt tar upp att ett informationssystem är till för hela 
organisationen, med detta menas alla i organisationen som på ett eller annat sätt har 
ett behov av informationssystemet i sitt dagliga arbete, samt externa intressenter till 
organisationen. En annan viktig aspekt som definitionen nämner är att ett 
informationssystem inte behöver stödjas av datorer, det vill säga informationssystem 
som är manuella. 
 
Avison och Shah (1997) beskriver att ett informationssystem består av en samling 
människor, objekt, information och processer.  
 � Människorna i systemet är de som är användare/mottagare av systemet � Objekt är hårdvara som till exempel datorer och skrivare, användargränssnitt 

och nätverk.  
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� Information. Tolkningsbar data som hjälper verksamheten att fatta beslut och 
genomföra arbetsuppgifter. 

 � Att införskaffa information om till exempel kunder eller leverantörer för att 
kunna bedriva sin verksamhet är ett exempel på en process i ett system.  
 

Som definitionen ovan visar, är information en central del i ett informationssystem. 
För att förstå begreppet information, måste förståelse för skillnaden mellan 
information och data finnas. Därför följer en kort förklaring av detta. Den väsentliga 
skillnaden mellan data och information är att data är bitar som när de betraktas 
enskilt, saknar en innebör. Information skapas genom att bitar av data selekteras, 
sammanställs och presenteras så att den är användbar och värdefull för mottagaren. 
Information har en betydelse och kan därför användas och tolkas av en mottagare i en 
särskild kontext för att fatta beslut (Avison & Fitzgerald, 2003). 
 
Den gruppering av objekt, processer, människor och information som tillsammans 
bildar ett informationssystem, har en övergripande funktion att förse organisationens 
olika delar med värdefull information om själva organisationen, detta för att stödja 
olika aktiviteter inom organisationen på ett effektivt sätt (Avison & Shah, 1997). En 
av informationssystemets viktigaste funktion anses ofta vara att bistå med information 
till dem som fattar viktiga beslut inom organisationen (Avison & Fitzgerald, 2003). 
Informationssystemet kan även förse externa intressenter med information gällande 
organisationen (Avison & Shah, 1997). 
 
Enligt Brandt, et al. (1998) finns det vanligtvis en blandning av informationssystem 
inom organisationer. De fyra olika typerna av informationssystemen som nämns är: 
 � Standardsystem. Paketerad systemlösning som kan användas av flera 

organisationer.  � Skräddarsytt system. Enligt Avison och Fitzgerald (2003) är ett skräddarsytt 
system ett unikt system som är utvecklat för en särskild verksamhet. � ”Joint-venture” system (Joint system). Kombination av standardsystem och 
egenutvecklade system. � Manuella system. System som saknar datoriserat stöd. 

 
Att bygga ett skräddarsytt system innebär i stora drag att all utveckling, från 
projektets början till slut, sker på egen hand. Dessutom ska underhållet av systemet 
skötas på egen hand. En stor nackdel med skräddarsydda system är att de är väldigt 
kostsamma, samt att systemen inte alltid stödjer användarna på de sätt som de 
förväntat sig. En annan nackdel är att projekten med skräddarsydda system ofta 
resulterade i förseningar och missade budgetramar. Många företag valde därför att gå 
andra vägar mot ett nytt informationssystem, exempelvis välja ett redan utvecklat 
standardsystem (Andersen, 1994). 
 
2.2 Standardiserade informationssystem 
Ett standardiserat informationssystem kan vara ett program eller flera 
sammanhängande program som utvecklats för användning i många verksamheter 
(Andersen, 1994). I följande kapitel benämns dessa program, oavsett om de består av 
ett eller flera sammanhängande program som standardsystem. Standardsystem kan på 
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ett något förenklat sätt förklaras som färdigutvecklade informationssystem med 
möjligheter för vissa modifieringar. Tanken är att dessa paketlösningar ska passa in på 
många företag (Andersen, 1994).  
 
 
Brandt, et al. (1998, sid 11) beskriver ett standardsystem som följande: 
 � Ett standardsystem har utvecklats av en leverantör för att kunna motsvara 

flera användares (kunders) verksamhetsbehov. Idén bakom standardsystem är 
att flera företag ska kunna utnyttja samma programpaket i stället för att 
”uppfinna hjulet på nytt”.  

 
Med standardsystem menas alltså datorbaserade system som är generella. Den 
enklaste varianten av standardsystem kan vara ett program eller flera program som 
exempelvis kan köpa direkt från hyllan (”off-the-shelf”) hos en mjukvaru-
återförsäljare, exempel på en sådan mjukvara är Microsoft Office-paketet. Valet och 
införandeprocessen är oftast mindre komplicerade då köparen och användare relativt 
ofta är samma person (Lindström & Wiklund, 1999). Som tidigare påpekats kommer 
denna variant av standardsystem inte att behandlas i detta arbete, utan fokus ligger på 
den typ av standardsystem som beskrivs nedan. 
 
Motsatsen till den ovan nämnda typen är standardsystem som är betydligt mer 
komplicerade att införa och anpassa i verksamheter. Denna typ av standardsystem kan 
stödja hela affärs- och/eller produktionsprocesser. Standardsystemet kan vara 
funktionsspecifika eller stödja allmänna processer inom en viss bransch, exempelvis 
tillverkning av komponenter för bilar (Lindström & Wiklund, 1999). Ett sådant 
standardsystem som stödjer affärs- och/eller produktionsprocesser inom företag, 
kallas enterprise resource planning (ERP) systems.  
 

2.2.1 Enterprise Resource Planning system – ERP-system 
ERP-system är ett system som passar många olika typer av verksamheter, det är ett 
integrerande system som kan stödja alla processer inom olika företagsfunktioner. 
ERP-systemets huvudsyfte är att praktiskt effektivisera vissa företagsfunktioner eller 
allmänna processer inom en viss bransch. Det teoretiska syftet med ett ERP-system är 
att det ska interagera med processer oavsett företagsfunktion för att öka 
informationsflödet i affärsprocesser, standardisera olika affärsmetoder samt skapa 
tillgång till dagsfärsk data i realtid (Mabert, et al. 2003).  
 
Enligt Brandt, et al. (1998) kan ett ERP-system, som kan ses som ett generellt 
standardsystem vara uppbyggda på olika sätt. Till exempel i form av stora 
integrerande system eller små standardmoduler som kombineras ihop på ett valfritt 
sätt. Ett ERP-system består precis som Brandt, et al. (1998) förklarar av en mängd 
integrerande och mångsidiga mjukvarudelar, dessa delar kan liknas vid pusselbitar 
(hädanefter benämnas dessa pusselbitar moduler) som då de framgångsrikt sätts ihop, 
kan hantera och integreras med alla funktioner inom företaget, se Figur 1 på nästa 
sida.  



 
2. Bakgrund 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
7 
 

Central 
databas 

 
I dessa moduler inkluderas oftast välbeprövade affärsapplikationer och verktyg för att 
stödja olika affärsfunktioner, exempelvis företagets bokföring, försäljning och 
distribution, lagerhantering, personal hantering, produktionsplanering och 
datorbaserad tillverkning, underleverantörer och kundrelationer (Boykin, 2001; Chen, 
2001; Yen, et al. 2002).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. ”Typiska” moduler i ett ERP-system (efter Shehab, et al. 2004, s 363). 
 
Denna övergripande bild av ett ERP-system visar inte bara exempel på olika 
modulerna utan även exempel på funktioner som kan finnas inom respektive modul. 
Ett typiskt ERP-system kan genom att dela och förflytta information från en 
centraliserad databas till de olika modulerna, integrera samtliga funktioner med 
varandra (Chen, 2001 i Shehab, et al. 2004). Detta innebär att ett företag kan välja att 
köpa den modul som stödjer företagets ekonomifunktioner men inte den modul som 
stödjer personalfunktionerna. Detta uppfattas, vid en första anblick, vara optimalt för 
att kunna skräddarsy ett standardsystem så att det passar företagets olika 
affärsprocesser. Tyvärr så är begränsningarna att skräddarsy ett standardsystem med 
hjälp av moduler många, då ett specialtillverkat system kan resultera i betydande 
konsekvenser för företagets långsiktiga mål och visioner.  
 
För att resultatet av detta arbete ska kunna vara mer generaliserbart, kommer ERP-
system att i fortsättningen benämnas standardsystem. Tanken är att resultatet även ska 
kunna ge vägledning vid anskaffning av andra varianter av standardsystem. 
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Varför väljer då så många företag standardsystem framför ett skräddarsytt system? 
Andersen (1994) och Brandt, et al. (1998) tar upp några fördelar med att välja ett 
standardsystem. Motiveringen till att nämna dessa fördelar, är att de anses vara 
generella fördelar som gäller olika varianter av standardsystem. Fördelar med 
standardsystem som presenteras nedan kommer både från Andersen (1994) och från 
Brandt, et al. (1998): 
 � Standardsystem är billigare. Utvecklingskostnaden av ett standardsystem kan 

fördelas på flera. Ett standardsystem är ofta mer lönsamt än ett skräddarsytt 
system, trots att behovet av kostnadskrävande anpassningar kan uppstå. 
 � Verksamheten får en säkrare kostnadsbild. Enklare och säkrare att få en 
kostnadsbild vid val av standardsystem. Många företag har dåliga 
erfarenheter av kvalitén på kostnadsberäkningen vid skräddarsydda system. 
 � Ej nödvändigt att ha en egen stab av systemutvecklare. Denna fördel anses 
vara en av de viktigaste, att slippa ha en egen grupp med systemutvecklare 
innebär både ekonomiska fördelar samt fördelen att slippa leta efter 
kompetenta systemutvecklare. Dessa systemutvecklare kräver ofta att 
utvecklingsarbetet är igång för att de ska stanna kvar. Dock kräver även ett 
standardsystem en viss mängd kompetens inom systemutveckling, denna 
kompetens anses kunna byggas upp hos intresserade och entusiastiska 
användare. 
 � Det går snabbare att ”komma igång”. Ett standardsystem kan tas i bruk 
betydligt snabbare än ett skräddarsytt, förutsatt att företaget väljer ett färdigt 
standardsystem. En snabb start innebär också en ekonomisk vinst 
 � Det är lättare att veta vad man får. Ett standardsystem kan demonstreras för 
köpare innan köpet genomförs. Detta innebär att en verklighetstrogen bild av 
standardsystemet kan förmedlas innan företaget bestämt sig för att köpa det. 
 � Systemet kan vara av högre kvalité. Denna punkt är den som anses vara mest 
osäker. En nackdel med ett standardsystem är att det inte helt täcker in 
verksamhetens behov. Ur den synvinkeln kan alltså kvalitén vara låg, fast å 
andra sidan är ett standardsystem, åtminstone efter en tid på marknaden, 
relativt fritt från fel. Ett standardsystem är även betydligt mer flexibelt än ett 
skräddarsytt. Standardsystemet kan också innehålla funktioner som är mer 
avancerade än vad verksamheten själv har kunskaper och erfarenheter om för 
att kunna ta med i ett skräddarsytt system.  

 
Men det är inte bara fördelar med ett standardsystem, Andersen (1994) pekar även på 
några nackdelar. Av de flertalet nackdelar som Andersen (1994) nämner, följer här 
exempel på två nackdelar som anses vara mest tongivande och avgörande.  
 � Ett standardsystem täcker bara en del av verksamhetens behov. Det är sällan 

som företag kan hitta ett standardsystem som uppfyller samtliga behov i en 
verksamhet, utan det aktuella standardsystemet löser bara en del av 
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verksamhetens problem. Detta anses generellt vara det största problemet med 
standardsystem. 

 � Svårigheter att göra anpassningar, svårt att beräkna anpassningens 
omfattning. Anpassningar gör så att systemet täcker verksamhetens behov 
bättre, men det ger samtidigt upphov till en rad nya nackdelar. Arbetet med att 
anpassa standardsystemet kräver tid, resurser och pengar. Anpassningen kan 
innebära att så stora ändringar skett att företaget inte längre har ett 
standardsystem. På sikt försvårar detta underhållet, särskilt när leverantören av 
standardsystemet ger ut nya versioner. I värsta fall kan leverantören av 
systemet avsäga sig ansvaret för underhållet. 

 
I många fall väger fördelarna tyngre än nackdelarna, i dessa fall väljer ett företag att 
köpa in ett standardsystem framför ett skräddarsytt. Den anskaffningsprocess som då 
väntar ett företag innebär att de väljer, anpassar och inför ett standardsystem till deras 
verksamhet (Andersen, 1994). I de två följande kapitlena förklaras denna 
anskaffningsprocess, till en början ges en övergripande förklaring av utveckling av 
informationssystem ur en generell synvinkel. 
 
2.3 Informationssystemutveckling 
Enligt Andersen (1994) är systemutveckling och informationssystemutveckling två 
begrepp som används för att beskriva arbetet med att konstruera ett informations-
system. De faktorer som oftast startar en utvecklingsprocess är problem i 
verksamheten eller behov av förändring för att effektivisera något inom 
organisationen.  
 
Enligt Avison och Fitzgerald (2003) finns en sammanfattande benämning för de 
modeller som används vid utveckling av informationssystem som kallas för 
informationssystemutvecklings livscykel, eller kort och gott livscykeln. Det existerar 
flertalet varianter av livscykeln, men de flesta har i stort sett samma grundstruktur. 
Nedan presenteras exempel på de faser som kan ingå i en livscykel, samt en kortare 
förklaring av vad som kan vara syftet med varje fas (Andersen, 1994; Avison & Shah, 
1997). 
 

1. Förstudie: En övergripande studie för att undersöka vilka möjligheter som 
existerar. Kartlägga nuläget i verksamheten. Förstudien bör visa om det är 
rimligt eller ej att utveckla ett nytt informationssystem, och vilka krav som 
kommer att ställas på det nya systemet. En kravspecifikation sammanställs i 
förstudien. 

2. Systemanalys: I denna fas analyseras den genomförda förstudien och 
kartläggningen för att bättre förstå all insamlad information. Syftet är att 
fastslå vad som ska göras, varför det ska göras och när det ska göras, men 
även att hitta grundorsakerna till problem som existerar och vilken effekt de 
har på verksamheten. 

3. Systemdesign: Här ”ritas” ett förslag på en lösning upp som framkommit 
under det tidigare arbetet. Exempelvis kan förslag på hur gränssnittet i det nya 
systemet ska se ut presenteras. 

4. Implementation: Denna fas innebär att det nya systemet konstrueras och 
levereras till företaget. Hård- och mjukvara tillverkas eller köps in och testas, 
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därefter installeras de i verksamheten så att det nya systemet kan testköras. 
Dokumentationen genomförs och så även utbildning och träning av användare. 

5. Test och underhåll: I denna fas genomförs det dagliga underhållet av det nya 
systemet, mjukvara testas för att upptäcka eventuella ”buggar”, exempeldata 
matas in i systemet för att testa så att exempelvis begränsningar fungerar. 

 
2.4 Att välja, anpassa och införa ett standardsystem 
Detta kapitel kommer att förklara hur arbetet med att ”utveckla” en verksamhet, 
genom att välja, anpassa och införa ett standardsystem kan gå till. Några av de 
”hjälpmedel”, så som metoder och modeller som kan underlätta arbetet kommer även 
att nämnas.  
 
Hur går då systemutvecklingen till om företaget bestämt sig för ett standardsystem 
istället för ett skräddarsytt? För att undvika att standardsystemet misslyckas med att 
uppfylla de krav och förväntningar som organisationen har, är det nödvändigt att 
genomgå en systemutvecklingsprocess. Dock är det en viss skillnad på 
systemutveckling av ett skräddarsytt system och av ett standardsystem. Andersen 
(1994) jämför de olika ”livscyklerna” som används för att stödja skräddarsydd 
utveckling respektive utveckling av standardsystem genom att illustrera dem som i 
figur 2 nedan.  
 
 
 

 
System 
analys 

 

  
System 
design 
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Förvaltning/ 

Test & underhåll 
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Figur 2: Livscykelmodellen vid skräddarsydd utveckling och vid anskaffning av 
standardsystem (efter Andersen, 1994 s.367) 
 
Den första fasen i anskaffningsprocessen är val av standardsystem, och syftar till att 
välja mellan flera tillgängliga standardsystem på marknaden för det aktuella 
verksamhetsområdet. Det standardsystem som ger ”bäst” stöd för verksamheten väljs. 
Fas två är anpassning av valt standardsystem och innebär att det valda systemet 
anpassas till den aktuella organisationsmiljön. Som regel behöver även verksamheten 
anpassas något mot standardsystemet. Den tredje fasen är införandefasen, här införs 
det valda standardsystemet i användarnas verksamhet. Detta omfattar både installation 
och förankring (till exempel utbildning) (Brandt, et al. 1998).   
 
För att underlätta arbetet med att anskaffa ett standardsystem, finns några metoder 
som stödjer arbetet med att välja, anpassa och införa ett standardsystem. Exempel på 
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sådana metoder är: SIV-metoden (Standardsystem I Verksamheten) och VFS (Välja 
Förvalta Standardsystem (Andersen, 1994; Brandt, et al. 1998). 
 
2.5 Användare och acceptans  
Ett av de centrala begreppen i detta arbete är användaracceptans, begreppet är en 
fundamental del av problempreciseringen som ligger till grund för detta arbete. Nedan 
följer en förklaring av vad användaracceptans innebär. Kapitlet börjar med att förklara 
begreppet användare.  
 

2.5.1 Användare  
En person eller en grupp av människor, som inom företaget eller organisationen har 
ett behov av information från ett informationssystem, brukar generellt kallas för 
användare. Men enligt Avison och Fitzgerald (2003) är detta inte helt korrekt 
eftersom en grupp användare kan bestå av olika typer av användare. För att reda ut 
detta följer här förklaringar av de olika användare som Avison och Fitzgerald (2003) 
nämner: 
 � En slutanvändare använder systemet på ett operativt sätt, det vill säga för att 

utföra vissa uppgifter, till exempel hantera en maskin i en produktion. 
Slutanvändaren kan ses som en slags mellanhand mellan systemet och den 
person som till exempel är ansvarig för produktionsresultatet, även kallad 
”business user” (sid 12, Avison & Fitzgerald (2003)). 
 � ”Business user” kallas de personer som är en del av en särskild funktion inom 
företaget, och som har krav på systemet. Oftast är de bara intresserade av 
systemets funktioner och den information som systemet producerar, detta för 
att uppnå företagsfunktionens uppsatta mål. En ”business user” har väldigt 
sällan en fysisk kontakt med systemet. 
 � Företagsledningen är den typ av användare som är ansvarig för de 
företagsfunktioner som systemet riktar sig mot. Vidare kan denna typ av 
användare vara den som får i uppdrag att vara ansvarig för systemet samt se 
till att budgeten klarar av att finansiera systemet. 
 � Ledningen för företagets strategi är ytterligare en typ av användare. Dessa 
användare har det övergripande ansvaret för organisationens strategi och hur 
informationssystemet möjliggör och stödjer strategin.  

 
Vidare kan de olika typerna av användare även delas upp i olika kategorier. Beroende 
på hur ofta en användare använder systemet. De tre kategorierna är:  
 � Regelbundna användare. Dessa användare använder systemet dagligen � Då-och-då användare. Denna kategori av användare kommer i kontakt med 

systemet lite då och då. � Tillfälliga användare. Den tillfällige användaren använder systemet mycket 
sällan, till exempel en användare som utför en engångsuppgift. 
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För att få fram ett resultat, kommer detta arbete att fokusera på alla kategorier av 
användare, som i nuläget använder det befintliga system, och som i någon form 
kommer att använda det nya standardsystemet i framtiden. Dessa användare är precis 
som beskrivits ovan olika typer av användare och som använder eller kommer att 
använda systemet i varierande utsträckning. 

2.5.2 Användaracceptans 
Med användaracceptans menas att en användare har en positiv inställning mot 
systemet, samt är motiverad att använda det (Allwood, 1998). En användares 
acceptans av systemet och av själva systemutvecklingsprocessen är beroende av 
vilken grad användaren upplever systemet som ett hot eller som en tillgång. Ett 
system kan upplevas som ett hot på grund av fler orsaker. En orsak är om det framstår 
som om användarens jobb kan gå förlorat på grund av det nya systemet, eller att 
användarens arbetsuppgifter kan komma att bli för enformiga. Ett nytt system kan 
även uppfattas som ett hot då användaren misstänker att arbetsmomenten kan bli svåra 
att klara av efter de blivit datoriserade. Systemet kan framstå som en tillgång om 
användaren tror att dennes arbetsuppgifter kommer att bli enklare och roligare att 
genomföra (Allwood, 1998).  
 
Riskerna med utebliven användaracceptans, det vill säga om nödvändig motivation 
och välvilja hos användarna saknas, innebär att användaren inte lär sig använda 
systemet. Dessutom finns risken att användarna inte använder systemet trots att de har 
kunskaperna, och slutligen finns risken att när väl systemets används så görs det på ett 
oengagerat och slarvigt sätt (Allwood, 1998).  
 
Resultatet av detta kan leda till onödiga fel i arbetsprocessen och att arbetsuppgifter 
genomförs på ett ineffektivt sätt (Allwood, 1998). Ett sätt att reducera riskerna med 
utebliven acceptans är att låta användarna medverka i utvecklingsarbetet. Förutom att 
användarmedverkan bidrar till acceptans är användarengagemanget viktigt för att få 
fram ett användbart system (Allwood, 1998). Användarmedverkan är även en viktig 
framgångsfaktor/insats i ett systemutvecklingsprojekt, och ett systemutvecklings-
projekt som är framgångsrikt kan innebära ökad användning av systemet som i sin tur 
kan leda till förbättrad användaracceptans och en högre grad av belåtenhet hos 
användarna (Lin & Shao, 1999). 
 
För att uppnå användaracceptans mot systemet bör det vara anpassat efter de 
arbetsuppgifter som användarna ska utföra. Vidare bör systemet vara användbart samt 
att de tilltänkta användarna av det, bör ha rätt kunskaper för att kunna använda det på 
ett tillfredställande sätt. Enligt forskning inom detta område anses det vara 
fundamentalt och avgörande för huruvida användaracceptans uppstår, att ett system 
har rätt användbarhet och är enkelt att använda (Davis, 1989). 
 
Förutom de faktorer som nämnts ovan finns det fler faktorer som kan påverka 
användaracceptansen. En faktor som kan påverka graden av användaracceptans är hur 
välplanerat ett systemutvecklingsprojekt är. Sannolikheten är nämligen ganska hög att 
om tidsplaneringen faller och vissa delar i utvecklingsarbetet måste bantas ner, är det 
till exempel kontakten med användarna som minskas ned. Detta kan innebära att 
mängden utbildning av det nya systemet kortas ner betydligt, och att det i 
förlängningen påverkar användarnas attityd mot systemet (Allwood, 1998). Ett annat 
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problem som Allwood (1998) nämner är att en underskattning sker när det gäller att 
uppskatta den tid det tar att förankra ett förändringsarbete hos personalen. Dessutom 
händer det att vikten av att förankra underskattas.  
Denna typ av informationsarbete har betydelse för personalens inställning till 
datorsystem, det vill säga för användarnas acceptans av systemet (Allwood, 1998). 
 
Sammanfattningsvis kan följande insatser, enligt olika litteraturkällor, anses som 
viktiga att vidta för att förbättra användaracceptansen: 
 � Motivera och skapa rätt inställning till systemet, genom att informera om 

systemets syfte och eventuella konsekvenser för användarna (Allwood, 1998). � Låt användarna medverka så mycket som möjligt (Allwood, 1998; Lin & 
Shao, 1999). � Anpassa systemet så att det är enkelt för användaren att använda (Davis, 
1989). � Starta arbetet med att förankra systemet hos personalen så tidigt som möjligt, 
genom att informera och kommunicera med användarna (Allwood, 1998). � Ge användarna rätt kunskaper om systemet genom att utbilda och låta dem 
testa (Davis, 1989). 

 
En avgörande orsak till att detta arbete har genomförts, är att det ansågs intressant att 
undersöka huruvida de insatser som litteraturen tar upp, stämmer överens med de 
insatser som anses vara kritiska i verkligheten, för att påverka/förbättra 
användaracceptansen. Framförallt ansågs det vara viktigt att undersöka, vilken eller 
vilka av dessa insatser som användare i en verksamhet tycker borde vidtas under 
arbetet med att anskaffa ett standardsystem för att förbättra användaracceptansen. 
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3. Metod 
 
För att finna en lösning på problempreciseringen i kapitel 1.2 behövdes en mängd data 
samlas in, sammanställas, analyseras och presenteras. Ett av de viktigaste val som 
måste göras, när man väl bestämt sig för att samla in data, är vilken eller vilka 
datainsamlingsmetoder som ska väljas. Innan detta val görs måste det vara tydligt 
vilken typ av data som ska samlas in. En avgörande faktor som avgör typ av data är 
hur problempreciseringen är formulerad samt hur den är tänkt att angripas. Vid 
användning av en viss typ av metod får man en viss typ av data och vid användning 
av en annan typ av metod får man en annan typ av data (Halvorsen, 1992).  
 
3.1 Val av metod 
För att en lösning på problempreciseringen i kapitel 1.2 skulle identifieras och därmed 
även förslag på insatser för att uppnå en förbättrad användaracceptans, var det 
nödvändigt att skaffa sig en bred och djup uppfattning av vad som påverkar attityden 
eller inställningen hos användare, som har eller kommer att påverkas av införandet av 
ett standardsystem.  
 
Då flera litterära källor påvisat flertalet insatser som kan påverka användar-
acceptansen (se kapitel 2.5.2), fanns det intresse att undersöka om dessa insatser kan 
tänkas vara de samma som en organisation i verkligheten ansågs vara lämpliga. Detta 
innebar att metoden litteraturstudie inte ansågs lämplig som metod för att finna en 
lösning på problempreciseringen. Däremot ansågs metoden fallstudie vara lämplig 
som stöd för att undersöka attityder och inställning hos de tilltänkta användarna, och 
på så vis finna ett lösningsförslag. Fallstudie innebär att till exempel endast en eller 
några få organisationer i verkligheten studeras. Detta ökar möjligheten till bredare och 
djupare kunskap om det specifika problemområdet eftersom en fallstudie genererar en 
bred, heltäckande och valid bild av det som undersöks (Patel & Davidsson, 1994).  
 
En annan fördel som fallstudien erbjöd, var att urvalet av respondenter inte sker med 
tanke på att generaliseringar ska göras, utan utifrån att empirin ska tolkas och 
analyseras intuitivt (Halvorsen, 1992). Förhoppningen var även att finna nya insatser 
som litteraturen inte nämner. Metoden fallstudie är då enligt Berndtsson, Hansson, 
Olsson och Lundell (2002) särskilt lämplig för att förstå och förklara ett fenomen 
inom ett visst område som det saknas kunskap om idag. 
 
Enligt Befring (1992) baserar sig empiriska studier av attityder vanligtvis på intervju- 
och enkätuppläggningar där respondenten kan tillkännage – direkt eller indirekt – vad 
de anser, känner eller tror om det kommande eller pågående förändringsarbetet. 
Datainsamlingstekniker i en fallstudie kan vara kvalitativa tekniker som deltagande 
observation och intervju, men även kvantitativa tekniken enkätundersökning 
(Dawson, 2000). 
 
De två tekniker som valdes för att samla in data om attityder och inställning för att 
generera en bred och djup bild, var enkätundersökning och intervju. Motiveringen till 
detta val följer i nästa kapitel.  
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3.1.1 Val av tekniken enkät?  
Fördelen med en enkät ansågs vara att den kan generera ett brett urval av dem i 
organisationen som förväntas påverkas av införandet av det nya standardsystemet. 
Syftet med en enkätundersökning är ofta att vilja få fram vad ett visst antal procent av 
respondenterna tycker om det ena eller andra (Trost, 2001). En enkät skapar också 
möjligheter att samla in en stor mängd data, genom att ett standardiserat 
frågeformulär skickades ut till många tilltänkta användare samtidigt (Befring, 1992). 
En annan viktig anledning till varför tekniken enkät valdes, var att enkäten i detta fall 
skapar ett resultat sett ur ett användarperspektiv. En stor mängd data som samlas in 
via till exempel en enkätundersökning benämns ofta kvantitativ data. 
 
Valet av tekniken enkätundersökning förenklade även arbetet med att samla in data 
från en stor mängd användare, genom att ett stickprov (urval) togs från den stora 
populationen. Genom att distribuera ut enkäter slumpmässigt bland de olika 
avdelningarna inom organisationen, ökar möjligheterna att mäta attityder hos 
användare med olika arbetsuppgifter. Resultatet från stickprovet kan sedan eventuellt 
generaliseras till populationen, beroende på vilka och hur många som svarat. 
Stickprovet kan då ses som en miniatyr av den totala populationen (Patel & 
Davidsson, 1994).  

3.1.2 Val av tekniken intervju? 
Datainsamlingstekniken intervju valdes i ett senare skede. Anledningen till detta var 
att få in ytterligare attityder och åsikter om förändringsarbetet, genom att samla in 
data från en ny grupp respondenter. Tekniken intervju möjliggjorde insamlandet av en 
mindre mängd kompletterande data om attityder och åsikter från några få personer i 
organisationens ledning. Kvalitativa undersökningstekniker, så som till exempel 
intervjuer används för att förstå och tolka respondentens sätt att resonera och reagera 
(Trost, 2001). Genom att intervjua några personer i organisationens ledning, fanns 
förhoppningar om att urskilja flertalet insatser. Dessa insatser skulle sedan jämföras 
med de insatser som framkommit av enkätundersökningen. Med andra ord, 
intervjuerna genomfördes för att skapa en djupare helhetsbild. Samt för att kunna 
jämföra vilka insatser som slutanvändarna respektive ledningen tyckte borde vidtas 
för att förbättra användaracceptansen. Hade tidsramen varit större, hade fler personer i 
ledningen intervjuats. 
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4. Genomförande 
 
I följande kapitel beskrivs hur metoden fallstudie och de valda teknikerna använts. 
Framförallt beskrivs hur enkätundersökningen och intervjuerna genomfördes och hur 
data som samlats in hanterades. Även en beskrivning av kontexten för fallstudien 
beskrivs. 
 
4.1 Beskrivning av fallet – Rexam Plastic Containers Lidköping AB 
I ett tidigt skede i detta arbete kontaktades flertalet organisationer för att söka efter en 
eller några lämpliga undersökningsenheter. Kravet var att organisationen som valdes 
för fallstudien stod inför en förändringsprocess som innebar att en ny standardiserad 
IT-produkt skulle införas i organisationen. Lyckligtvis visade det sig att en av 
organisationerna som kontaktades var i uppstartningsfasen av ett projekt som låg i 
linje med det som eftersöktes. Organisationens projekt innebar att ett ERP-system 
(SAP R/3) skulle införas i organisationen för att förbättra och effektivisera 
hanteringen av information.  
 
Namnet på organisationen där fallstudien genomfördes är Rexam Plastic Containers 
Lidköping AB, och är en del av den världsomfattande Rexam koncernen. Rexam 
koncernen är en av de fem största tillverkarna av plastförpackningar för 
konsumentmarknaden, och har över 90 produktionsenheter i över 20 länder. Den 
årliga omsättningen ligger på cirka 3,1 biljoner euro. Rexam Plastic Container 
Lidköping AB består av två produktionsenheter lokaliserade på två olika platser i 
Lidköping. På respektive produktionsenhet arbetar cirka 150 personer, och inom varje 
enhet finns bland annat funktionerna produktion, lager och kontor (ekonomi). 
Produkterna som tillverkas är exempelvis engångsplastmuggar, plastbehållare för 
snabbmat och plastflaskor för läskedryck (PET-flaskor).  
 
Det befintliga informationssystemet som ska ersättas av det nya standardsystemet, är 
ett ”föråldrat” MOVEX system som används varierande inom de två enheterna. 
MOVEX används mer inom avdelningarna kontor och administration, än ute i 
produktionen. Utöver MOVEX används till exempel Microsoft Excel som stöd för att 
genomföra mycket av arbetet. 
 
4.2 Genomförandet av enkätundersökningarna 
När valet av enkät som teknik i fallstudien gjorts behövdes de tilltänkta 
respondenterna identifieras. Med arbetets problemprecisering som utgångsläge ansågs 
det lämpligast att försöka få ett så brett urval som möjligt av dem som förväntades 
påverkas av införandet av det nya standardsystemet. Förhoppningen var att de 
respondenter som svarade på enkäten använde det befintliga systemet som stöd i deras 
dagliga arbete, samt att de förväntades att ha samma eller en ökad mängd stöd från det 
nya standardsystemet. Det ansågs även viktigt att enkäten nådde anställda inom 
samtliga funktioner, så att resultatet skapade en heltäckande bild av organisationens 
tankar och åsikter inför förändringen. Genomförandet av enkäten illustreras i figur 3 
på nästa sida. Förklaringar till de olika delarna i undersökningen följer efter figuren. 
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Figur 3. Genomförande av enkätundersökningen 
 
Arbetet med att identifiera det tilltänkta urvalet av respondenter och utformningen av 
enkät formuläret var de första faserna i enkätundersökningen. För att se till att data 
som samlades in var strukturerad beslutades att skapa en layout på enkäten, med 
samma frågor för samtliga respondenter på båda fabrikerna. För att skapa en tydligare 
bild av respondenterna, deras relation till det befintliga systemet och deras kunskap, 
känslor och funderingar inför det nya systemet, delades enkäten upp i tre delar, se 
bilaga 1.  
 
Den första delen i enkäten bestod av frågor som till exempel behandlade 
respondentens kön, ålder, utbildning, arbetsuppgifter och allmän intresse/kunskaper 
om datorer. Den andra delen ställde frågor om användning av dator i respondentens 
dagliga arbete, till exempel frågades hur många gånger per dag respondenten 
använder datorn som stöd i deras arbete, och om de upplevde att det befintliga 
systemet hjälper dem på ett tillräckligt sätt. Den tredje och sista delen i enkäten 
behandlade det nya standardsystemet som ska införas. Syftet med frågorna i denna del 
var att identifiera vilka insatser som bör/kan vidtas för att förbättra 
användaracceptansen samt när dessa insatser bör vidtas.  
 
Vid utformningen av samtliga frågor och svarsalternativ, fanns ett underliggande syfte 
att få fram vad som påverkade respondentens attityd och inställning till det befintliga 
systemet och standardsystemet som ska införas. En avgörande faktor vid designen av 
enkäten, var att frågor och svarsalternativ utformades så att det i ett senare skede 
skulle vara möjligt att undersöka intressanta samband. Förutom fasta svarsalternativ 
kunde respondenten på de flesta frågorna lämna ett frisvar, om de hade andra åsikter. 
 
Utformningen på frågorna och svarsalternativen i första delen handlade mycket om att 
skapa en bra övergripande bild av ”hur respondenten såg ut”. Många av frågorna var 
så kallade uppvärmningsfrågor, det vill säga frågor som är enkla att besvara och gör 
så att respondenten kommer igång. Frågorna och svarsalternativen i andra delen 
syftade till att ge en bild av hur och hur ofta respondenten använder det befintliga 
systemet, samt undersöka respondenternas inställning till det befintliga systemet. 
Genom att till exempel ställa frågan ”Tycker du att dagens system (datorer) hjälper 
dig att utföra dina arbetsuppgifter på ett tillräckligt sätt” fanns förhoppningar om att 
få fram orsaker till varför en respondent hade en negativ syn på det befintliga 
systemet. Genom att sedan tolka resultatet kunde förhoppningsvis vissa tendenser 
urskiljas som pekade på insatser. 
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Del tre i enkäten omfattade frågor och svarsalternativ gällande det nya standard-
systemet. Grundtanken med denna del var att undersöka respondenternas attityd och 
inställning till det nya standardsystemet som skulle införas. Genom att tolka svaren 
från denna del, om vad som gör respondenten positiv eller negativ till det nya 
systemet, fanns förhoppningar om att kunna få fram tänkbara insatser som påverkar 
användaracceptansen. På flertalet frågor fanns fasta svarsalternativ som pekade på 
konkreta insatser, det fanns även möjlighet att lämna frisvar på några frågor. Tanken 
med frisvar var att förhoppningsvis få fram ytterligare insatser som kunde påverka 
användaracceptansen och när de ska vidtas. I slutet av enkäten fanns även en 
fritextruta där respondenten kunde lämna övriga kommentarer. 
 
Utformningen av innehållet i de frågor som på något sätt syftade till att påvisa 
insatser, påverkades av vilka insatser som de litterära källorna diskuterar. På detta vis 
skulle resultatet av enkäten avgöra om de insatser som framkommit, är de samma som 
litteraturen tar upp. Detta skulle då visa om en organisation framhåller samma insatser 
som litteraturen gör.  
 
När designen av enkäten var klar genomfördes en mindre pilotstudie, detta innebar att 
enkäten testades på ett par personer för att upptäcka eventuella brister. Pilotstudien 
resulterade i flera mindre ändringar, exempelvis kompletterades några frågor med 
svarsalternativet ”Vet ej”, då exempelvis frågan syftade på framtida attityder. 
Kompletteringar gjordes även så att respondenten gavs möjlighet att fylla i ett eget 
svar på frågan då eventuellt inget av de fasta svarsalternativen passade. När enkäten 
var justerad och klar var det dags för att distribuera ut den till de tilltänkta 
respondenterna. För att förbereda de respondenter som skulle nås av enkäten, och på 
så sätt höja deras uppmärksamhet på att en enkätundersökning var på gång, 
informerades samtliga anställda på de båda fabrikerna cirka en vecka innan enkäten 
gick ut.  
 
Då kontaktpersonerna på respektive fabrik förordade olika sätt att informera 
personalen, användes två olika sätt att informera om den stundande enkäten. På den 
ena fabriken informerades personalen via företagets Intranät (interna webbsidor) och 
på den andra fabriken gick informationen ut till samtliga via e-post. Informationen 
som skickades ut via e-post skickades via en anställd person på Tofta fabriken, och 
informationen som lades ut på Lidköpingsfabrikens Intranät, lades upp av den person 
som var Intranätansvarig.  
 
Informationen som gick ut innehöll en kortare beskrivning av bakgrunden till enkäten, 
det vill säga att den var en del av ett examensarbete, även en kortare beskrivning av 
syftet med enkäten fanns. Slutligen fanns information om när och hur enkäten skulle 
delas ut och samlas in, och att det var helt frivilligt att delta i undersökningen samt att 
inga namn eller personnummer skulle efterfrågas, se bilaga 2.  
 
Resultatet av detta var mycket intressant, då det visade sig att svarsfrekvensen mellan 
de två fabrikerna var väldigt olika. Detta i sin tur påverkade hela arbetet med att 
sammanställa, analysera och presentera insamlad data från enkäten. Istället för att se 
på enkätundersökningen som en enda stor undersökning valdes att dela upp 
sammanställningen, analysen och presentationen i två separata undersökningar.  
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Här följer därför beskrivningar av hur de två undersökningarna genomfördes. För att 
särskilja de två enkätundersökningarna kommer enkäten vid Tofta fabriken att 
benämnas ”enkät A” och enkäten vid Lidköpingsfabriken att benämnas ”enkät B”. 
 

4.2.1 Genomförande av enkät A 
Enkätundersökningen som genomfördes vid Rexams fabrik i Tofta initierades som 
tidigare nämnts genom att ett e-post meddelande skickades ut till samtliga anställda 
vid fabriken. Sedan kopierades en lämplig mängd enkäter upp, med lämplig mängd 
avsågs här en hanterbar mängd ifyllda enkäter som skulle vara möjlig att 
sammanställa inom arbetets tidsramar, och en tillräckligt stor mängd för att säkerställa 
en tillförlitlig svarsfrekvens. I detta fall beslutades att kopiera upp 80 enkäter som 
slumpmässigt skulle delas ut bland de cirka 150 anställda.  
 
Ett följebrev (se bilaga 3) som innehöll övergripande och praktisk information om 
enkäten bifogades i samtliga enkäter. Enkäterna delades därefter slumpmässigt ut till 
de anställda via deras postfack inne i fabriken. Precis innan utdelningen, skickades 
ytterligare ett e-post-meddelande som informerade samtliga om att nu är enkäten ute. 
Enkäten i sin helhet finns i bilaga 1. Enkäten delades ut under en måndag i vecka 14, 
en vecka senare skickades en påminnelse ut till samtliga anställda via e-post. Syftet 
med påminnelsen var att motivera de som ännu inte fyllt i enkäten, samt att ge de som 
redan fyllt i enkäten lite beröm. Förutom att en påminnelse gick ut via e-post, sattes 
även en affisch upp på företagets anslagstavla som påminde om att fylla i enkäten.  
 
Sista dagen för att lämna in ifylld enkät sattes till 10 dagar efter det att enkäten 
delades ut. Dagen efter ”sista-inlämningsdag” hämtades svarslådan. De insamlade 
enkäterna från fabriken i Tofta räknades för att få fram en svarsfrekvens, och det 
visade sig att svarsfrekvensen var mycket bra. Av 80 utdelade enkäter hade det 
inkommit 72 ifyllda enkäter, detta gav en svarsfrekvens på 90 procent.  
Sett till helheten betyder det att nästan hälften av alla som arbetar på Rexams fabrik i 
Tofta fyllt i och lämnat in en enkät. Samtliga enkäter studerades noga och en 
sammanställning skapades för vidare analys. 
 

4.2.2 Genomförandet av enkät B 
Enkätundersökningen som genomfördes vid Rexams fabrik i Lidköping, initierades 
genom att information om att en enkätundersökning var på gång lades ut på företagets 
interna webbsidor (Intranätet). Informationen som lades ut var samma information 
som gick ut till de anställda på fabriken i Tofta via e-post (se bilaga 2). Därefter 
kopierades 60 enkäter upp som sedan slumpmässigt delades bland de 150 anställda 
via deras postfack, anledningen till att endast 60 enkäter kopierades var att det efter 
diskussion med företagets kontaktperson ansågs tillräckligt. För att öka chansen att få 
in många svar från de anställda som arbetar i produktionen, lades en större mängd 
enkäter i deras gemensamma postfack. När utdelningen var klar lades ny information 
ut på Intranätet som informerade de anställda att nu var enkäten ute. 
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Även vid genomförandet av denna enkätundersökning gick det också ut en 
påminnelse till de anställda, dels via Intranätet och dels via en affisch på företagets 
anslagstavla. Påminnelsen innehöll samma information som påminnelsen vid Tofta 
fabriken och hade samma syfte.  
Sista dagen för att lämna in ifylld enkät var även i detta fall 10 dagar efter 
utlämningen, och dagen efter sista inlämningsdatumet hämtades de inlämnade 
enkäterna. 
 
Efter en sammanräkning konstaterades att svarsfrekvensen inte var lika hög som vid 
Tofta fabriken, antal ifyllda och inlämnade enkäter var 30 av 60 utlämnade, vilken då 
ger en svarsfrekvens på 50 procent. Ser man på det ur ett helhetsperspektiv så är det 
endast 20 procent av samtliga vid Lidköpingsfabriken som fyllt i och lämnat in en 
enkät. Slutligen sammanställdes enkäterna från Lidköpingsfabriken för en fortsatt 
analys. 
 

4.2.3 Genomförandet av intervjuerna 
För att även få en uppfattning om vilka insatser som organisationens ledning tyckte 
var viktiga att vidta, beslutades att samla in kompletterande data till empirin från 
enkätundersökningarna. Ett mindre antal intervjuer genomfördes med några få 
personer i Rexam Plastic Containers Lidköpings ledning. Med hjälp av en 
kontaktperson på Rexam Tofta identifierades fyra lämpliga respondenter. Signifikativt 
för samtliga var att de har en ledande chefsroll inom företaget. Så snart identifieringen 
av dessa personer var klar, kontaktades de via ett telefonsamtal. Via samtalet 
informerades de om bakgrunden och syftet med intervjuerna, och i några fall 
bestämdes även tid och datum för intervjun.  
 
E-post meddelanden skickades sedan ut till alla fyra respondenterna, dels för att 
föreslå tid och datum om det inte var bestämt, och dels för att lämna information om 
vilka ämnesområden intervjun skulle beröra. Sedan konstruerades frågorna till 
intervjun. Formuleringen av frågorna utgick från att försöka få fram data om 
respondenternas attityd och inställning till det nya systemet. Tanken var att de 
personer som intervjuades, skulle förmedla en tydlig och detaljerad bild av hur 
ledningen såg på problemet med utebliven användaracceptans, och ge en klar bild av 
vilka insatser som organisationens ledning tyckte var väsentliga att vidta för att 
förbättra användaracceptansen. Frågorna formulerades så att respondenten gavs 
möjligheter att ge svar baserade på egna tankar och värderingar. 
 
Innan intervjuerna genomfördes utvecklades listan på föreslagna frågor, en del frågor 
omformulerades och en del frågor togs bort. När frågelistan var klar omfattade den 21 
tänkbara frågor, se bilaga 4. Listan med frågorna skickades till de personer som skulle 
intervjuas en tid innan intervjun skulle äga rum. Som hjälpmedel under intervjuerna 
användes papper och penna samt en diktafon (liten bandspelare för ljudupptagning). 
Efter intervjuerna sammanställdes varje respondents svar genom att dokumentera det 
som spelats in på band. Respondenternas svar dokumenterades inte ordagrant utan 
endast det som uppfattades som svar på frågorna noterades. Det ansågs tillräckligt att 
det konkreta innehållet i svaren fanns dokumenterade. Eftersom alla fyra respondenter 
besvarat samma frågor kunde en jämförelse av svaren göras. Resultatet av denna 
jämförelse presenteras i kapitel 5.3. 
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4.4 Framtagning av resultatet från enkäterna 
I detta kapitel följer en kortare beskrivning hur arbetet med att sammanställa den data 
som samlades in gick till. Framförallt redovisas hur tankegången gick när 
respondenternas svar på vissa frågorna sattes i samband med andra svar de gett. 
 
Eftersom svarsfrekvensen visade sig vara väldigt olika mellan de två fabrikerna, 
fattades beslutet att till en början hantera enkäterna var för sig. Varje enkät studerades 
och svaren sammanställdes i ett dokument. För att eliminera eventuella fel, gjordes 
sammanställningen av fler personer. På de frågor som respondenterna kryssat i fler än 
ett svarsalternativ, trots att de endast skulle kryssa ett, noterades samtliga kryss. 
Anledningen var att det i efterhand konstaterades att ett eller alla svarsalternativ skulle 
ha varit möjliga att kryssa. 
 
När samtliga enkäter sammanställts analyserades varje fråga var för sig, och en 
övergripande resultatbeskrivning av sammanställningen skapades (se kapitel 5.1 och 
5.2). Syftet med en övergripande resultatbeskrivning var att skapa en tydlig bild av 
respondenterna, deras användning av, och åsikter om det befintliga systemet. Viktigt 
var även att presentera vad de anser, tänker och tror om det stundande 
förändringsarbetet. Vissa delar i beskrivningen visade ganska tydligt vilka insatser 
som respondenterna ansåg vara nödvändiga att vidta. 
 
Sedan studerades sammanställningen av alla enkäter för att finna intressanta samband 
mellan olika frågor och svar, som sedan kunde jämföras. Som tidigare nämnts, 
ägnades en stor del av arbetet med att designa enkäten, åt att utforma frågor och 
svarsalternativ så att det i ett senare skede skulle vara möjligt att göra intressanta 
jämförelser. När flertalet intressanta samband mellan några frågor valts ut, studerades 
samtliga enkäter var och en för sig igen för att se vad en jämförelse skulle kunna 
resultera i. De frågor som valdes ut för att jämföras, valdes för att de resulterade i 
intressanta svar som på något vis kan härledas till insatser respondenterna tror eller 
vet kan påverka användaracceptansen.  
 
Syftet med att jämföra svaren från dessa frågor, var att försöka identifiera vissa 
tendenser som via analys och tolkning kunde påvisa konkreta insatser. Exempelvis 
undersöktes vad de respondenter som tycker att dagens befintliga system stödjer deras 
arbetsuppgifter på ett tillräckligt sätt, tycker om att ett nytt standardsystem som ska 
införas. Ett annat samband som valdes ut för att undersökas var sambandet mellan 
frågorna som handlade om respondentens arbetskategori (kontor, operatör etc.) och 
frågan om vilka insatser respondenten ansåg nödvändiga att vidta nu för att 
underlätta arbetet med det nya systemet när det väl var på plats. Resultatet av dessa 
samband användes sedan för att göra vidare analyser (se kapitel 6). 
 
4.5 Diskussion kring tillvägagångssättet av enkäterna 
I detta kapitel diskuteras vad som gjordes bra och vad som eventuellt kunde ha gjorts 
bättre när enkätundersökningarna genomfördes. En diskussion kring genomförandet 
av fallstudien i sin helhet finns i kapitel 8.1. 
 
Syftet med att genomföra enkätundersökningarna, var att ta reda på attityder och 
inställning hos dem som ska använda det nya standardsystemet.  
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För att uppnå ett bra resultat krävdes en hög svarsfrekvens. Flera idéer och 
funderingar om hur en hög svarsfrekvens skulle uppnås fanns tidigt i detta arbete.  
En viktig aspekt som påvisats, är att en respondent måste vara motiverad för att fylla i 
och lämna tillbaka en enkät. Respondenten måste på något sätt känna att han/hon kan 
vinna något på att fylla i en enkät. Med andra ord, syftet med enkäten måste tydligt 
förmedlas till respondenterna (Trost, 2001). 
 
För att uppnå en hög svarsfrekvens beslutades det i ett tidigt skede, att informera 
personalen på de båda fabrikerna om att en enkätundersökning var på gång. Det som 
var bra med detta var att det i informationen fanns tydligt beskrivet vad syftet med 
enkäten var, och vad resultatet av enkäten eventuellt kunde leda till. Det som kunde 
ha gjorts bättre var att säkerställa att informationen verkligen nådde ut till samtliga. 
Istället informerades personalen på två olika sätt, vilket också gav två väldigt 
varierande svarsfrekvenser. Det bästa hade nog varit att informera samtliga i 
personalen via både e-post och Intranätet, och att se till att informationen gått ut 
tidigare. Respondenterna hade cirka 10 dagar på sig att besvara enkäten. Detta ansåg 
tillräckligt för uppnå en godtagbar svarsfrekvens. Anledningen till varför just cirka 10 
dagar valdes som svarsperiod, var att det ansåg vara ett ”lagom” antal dagar för 
respondenterna att svara, med andra ord - inte för kort och inte för långt. För lång tid 
mellan ut- och inlämning kan innebära att respondenten glömmer bort att fylla i 
enkäten. 
 
Eftersom svarsfrekvensen visade sig vara väldigt olika mellan de två fabrikerna, 
beslutades det att till en början hantera enkäterna var för sig. Detta beslut togs delvis 
för att skapa möjligheter till intressanta jämförelser. Till exempel, vad påverkade 
svarsfrekvensen, vilka var orsakerna till att den ena enkäten fick en så hög 
svarsfrekvens. Men även för att kunna få fram två resultat som baserade sig på olika 
svarsfrekvenser, som sedan kunde jämföras. Syftet med att hålla isär de båda 
enkäterna var även att skapa ett mer trovärdigt resultat, genom att sammanställa, 
analyser och presentera resultatet av enkät A som hade en svarsfrekvens på 90 
procent. I efterhand verkar det som om en avgörande faktorn till varför 
svarsfrekvensen blev så olika, var att respondenterna var olika motiverade. Vad detta 
berodde på kan inte med säkerhet fastställas, men en trolig orsak kan var att 
informationen inför enkäten inte nådde alla. Alternativt berodde det på att enkätens 
syfte inne nådde ut till respondenterna, trots att detta fanns förklarat i följebrevet. 
  
De respondenter som svarade på enkäten, var inte jämnt fördelade över de olika 
arbetskategorierna. Kategorierna kontor och operatör var de dominerande 
kategorierna hos respondenterna. De kategorier som fanns representerade, men inte i 
lika stor utsträckning, var skiftesledare, tekniker och lager. Gissningsvis beror detta 
på att enkäten delades slumpmässigt ut i personalens postfack. För att nå operatörerna 
med enkäter, lades en större mängd enkäter i de postfack som varje arbetsskift har. 
Detta kan vara en orsak till varför operatörerna i produktion fick enkäter och inte de 
skiftesledare och tekniker som också arbetar i produktionen. Orsaken att kategorin 
kontor var högt representerade, kan bero på att nästa alla som jobbar inom kontor har 
ett eget postfack att ta emot post i. För att ha ökat chanserna till en mer jämn 
fördelning, kan det så här i efterhand anses bättre om samtliga som arbetar hos de 
båda Rexam fabrikerna fått varsin enkät. 
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Beslutet om hur många enkäter som skulle delas ut, togs med hänsyn till att den 
mängd ifyllda enkäter som förhoppningsvis skulle lämnas tillbaka, skulle vara 
hanterbar inom arbetets tids- och resursbegränsningar.  
Samtidigt ansågs antalet enkäter som delades ut, vara så pass många att 
svarsfrekvensen blev acceptabel, det vill en svarsfrekvens som gav ett trovärdigt 
resultat. Anledningen till att olika många enkäter delades ut på respektive fabrik, var 
att kontaktpersonerna som hjälpte till med kopieringen och distributionen av 
enkäterna på respektive fabriken, hade olika uppfattning om vad som var tillräckligt 
många. Detta är orsaken till att endast 60 enkäter delades ut på Lidköpingsfabriken, 
och att 80 enkäter gick ut på Tofta fabriken. Så här i efterhand kan det anses ha varit 
bättre att delat ut lika många enkäter på de båda fabrikerna, eller att ha delat ut en 
enkät till samtliga på varje fabrik. Då hade förutsättningarna för att skapa jämförbara 
resultat varit bättre. 
 
Flertalet ifyllda enkäter var delvis ”felaktigt” ifyllda. Med ”felaktiga” menas att 
respondenterna hade till exempel kryssat för fler än ett svarsalternativ på en eller 
några få frågor, trots att det var tänkt att endast ett skulle väljas. En del hade även 
missat instruktionerna att hoppa över vissa frågor beroende på vad de svarade på vissa 
specifika frågor. Detta ställde till det lite i arbetet med att sammanställa enkätsvaren. 
Efter en stunds övervägande beslutades att ta med dessa enkäter, trots att de på något 
vis inte riktigt var korrekt ifyllda. Motiveringen till beslutet var att de felaktiga 
enkäterna, eller rättare sagt det ”felaktiga” resultatet av de fåtal frågorna som 
besvarats felaktigt, inte påverkade det totala resultatet nämnvärt. 
 
De felaktiga resultaten från vissa frågor fick hanteras på ett annat sätt än övriga. 
Istället för att presentera en procentuell (%) fördelning av svaren, summerades och 
presenterades ”antal” kryss per svarsalternativ. Detta gav då en klar bild av vilka 
svarsalternativ som fått flest kryss. Nackdelen med att sammanställa resultatet på 
detta sättet, var att det var svårt att se hur många respondenter som valt att kryssa fler 
än ett kryss på respektive fråga. Anledningen till att dessa enkäter inte 
ogiltigförklarades var att de ansågs bidra med åsikter i viktiga frågor. Alla 
svarsalternativ på vissa frågor i enkäten borde vid närmare eftertanke ha varit valbara. 
Denna problematik bevisar det som Trost (2001) påvisar, nämligen att det är en konst 
att utforma en bra och tydlig enkät, och som tar många år att lära sig. 
 
4.6 Diskussion kring tillvägagångssättet av intervjuerna 
Beslutet att använda datainsamlingstekniken intervju togs efter att enkät-
undersökningen genomförts. Anledningen var att det ansågs nödvändigt att samla in 
kompletterande data från en ny grupp respondenter. Genom att intervjua några 
personer i ledningen, kunde den breda synen som resultatet av enkäterna påvisade, 
kompletteras med data som skapade en djupare förståelse för problemområdet. 
Resultatet av intervjuerna förtydligade vissa tendenser som enkäterna gett 
indikationer på, till exempel förtydligades att behovet av mer information till 
användarna var något som ledningen kände till. 



4. Genomförande 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
24 
 

 
Eftersom beslutet att intervjua chefer inom organisationen togs relativt sent, innebar 
det att arbetet med att förbereda, genomföra och sammanställa intervjuerna blev 
väldigt komprimerat. Kvalitén på resultatet kunde nog ha blivit högre om 
förberedelserna varit lite bättre. Istället för att på väldigt kort tid välja ut dem som 
skulle intervjuas, konstruera frågor samt genomföra intervjuer och sammanställa 
resultatet, borde dessa faser ha genomförts med större mellanrum. Ett alternativ hade 
varit att strunta i att intervjua personer i företagsledningen, och istället fokusera på 
genomförandet av enkäterna. Men då hade troligtvis resultatet av fallstudien inte varit 
lika brett och heltäckande. En stor fördel med att intervjua personer i ledningen, var 
att  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel presenteras det resultat som genomförandet av fallstudien ledde fram 
till. Syftet är att presentera en övergripande bild som tagits fram genom analys av 
empirin från enkäterna och intervjuerna. En sammanställning av resultatet från 
enkäterna kommer att finnas tillgänglig via bilaga 5. 
 
5.1 Resultat av enkät A 
Den genomsnittlige respondenten som svarat på enkät A var en man i 40 års ålder, 
som arbetat på Rexam mellan 10 till 19 år. Den kategori av arbetsuppgift som hade 
högst svarsfrekvens var operatör tätt följt av kontor. De flesta respondenter har gått i 
grund- och gymnasieskola, endast 24 procent av respondenterna hade läst vid 
högskola eller universitet. 
 
94 procent av de respondenter som svarade på enkäten använder det befintliga 
systemet som stöd i deras dagliga arbete, de allra flesta mer än 20 gånger per 
arbetsdag. De vanligaste arbetsuppgifterna som stöds av det befintliga systemet är 
skapandet av rapporter och informationssökning. På frågan huruvida det befintliga 
systemet stödjer utförandet av respondentens arbetsuppgifter på ett tillräckligt sätt, 
tyckte 71 procent att det gjorde det. 29 procent tyckte inte att de hade tillräckligt stöd 
av det befintliga systemet. 

 
Av de 29 procent som angav att systemet inte var tillräckligt ansågs den vanligaste 
orsaken vara att systemet krånglar eller att systemet inte är anpassat till 
arbetsuppgifterna. För att få tillfredställande stöd för sina arbetsuppgifter, tyckte 80 
procent av dessa respondenter att ett nytt bättre system borde införas. 
 
Innan enkäten delades ut bland de anställda i Tofta fabriken, visste 18 procent av de 
svarande inte att ett nytt informationssystem ska införas vid fabriken. Av dem som 
kände till att ett nytt system var på gång, hade merparten fått information om 
förändringen via företagsledningen, nästan hälften av respondenterna angav även att 
de fått informationen från en arbetskollega. Känslorna inför det nya systemet varierar 
bland respondenterna, lika många (37,5 % + 37,5 %) som tycker att det är mycket bra 
att ett nytt system ska införas, anser även att det är varken bra eller dåligt.  
Den vanligaste förhoppningen på det nya systemet, är att systemet ska hjälpa 
respondenten att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. 

Stödjer dagens befintliga system arbetsuppgifterna 
tillräckligt?

71%

29%
Ja

Nej
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Insatser som bör vidtas nu*

52

41
34

34

Se till att utbildningen
startar i god tid

Mer information om det
nya systemet

Involvera användarna
mer

Låta användarna testa
systemet

Bra kunskap om systemet leder till?

38

25
24

17
11

Rätt funktion för rätt
arbetsuppgifter

Positivare inställning mot
systemet

Högre utnyttjande av
systemet

Bättre anpassning av
systemet

Förankring av systemets
syfte

 
När det gäller respondenternas förslag på insatser som anses behöva vidtas nu, för att 
förenkla arbetet med det nya systemet när det väl är på plats, kryssades nästan lika 
många av alla svarsalternativ i. På frågan kunde respondenterna välja ett eller alla 
svarsalternativ. Nedan visas antalet respondenter som valt respektive insats. Ett antal 
respondenter valde att kryssa för fler än en insats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fråga ställdes för att få en uppfattning över hur respondenterna tror att det nya 
systemet kommer att påverka dem i sitt dagliga arbete. Här svarade 21 ”vet ej” och 
lika många svarade ”ganska mycket” och ”ganska lite”.  
 
Fördelningen var lika stor mellan de respondenter som ansåg att ett alternativt sätt att 
få kunskap, var genom att delta i arbetet med införandet och att se systemet i drift hos 
ett annat företag. Respondenterna var däremot ganska oense vad bra kunskap genom 
till exempel utbildning eller information kunde leda till. Frågan som ställdes kunde 
besvaras genom att välja flera svarsalternativ, antal respondenter som valde respektive 
svarsalternativ presenteras nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fanns även möjlighet för respondenterna att lämna ett frisvar, det vill säga fylla i 
ett eget svar. Nästan tio valde att skriva dit ett eget svar, dessa finns i bilaga 5.  
 
*Tidpunkten då enkäten genomfördes, det vill säga april 2005. 
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Stödjer dagens befintliga system 
arbetsuppgifterna tillräckligt

67%

33%

Ja

Nej

En respondent skrev ett intressant svar som på ett bra sätt visar vad kunskap om ett 
system kan leda till, svaret var ”Bättre kunskap = mer förståelse, lättare att använda 
systemet, ej rädd”. Svaret kan även tolkas som om att ”bättre kunskap” skapar bättre 
användaracceptans. 
 
Enkäten avslutades med att fråga om respondenten tror att det nya systemet kommer 
att förbättra arbetssituationen hos Rexam, här svarade 55 procent ”ja” och 42 procent 
”ingen åsikt”, endast tre procent svarade ”nej” på frågan. Sista frågan i enkäten 
frågande respondenterna om de kände till beteckningen/namnet på det nya systemet, 
71 procent visste att det nya systemet har beteckningen SAP R/3. 
 
5.2 Resultat av enkät B 
Svarsfrekvensen vid denna enkät visade sig vara låg, av 60 utlämnade enkäter kom 30 
tillbaka. Detta ger då en svarsfrekvens på 50 procent, men sett till det totala antalet 
anställda på Lidköpingsfabriken betyder det bara att var femte anställd svarade på 
enkäten. Fördelningen på respondentens kön var nästan 50/50, och den genomsnittliga 
åldern var cirka 38 år. Merparten av dem som svarade har jobbat på 
Lidköpingsfabriken mellan 10 och 20 år, och av dessa arbetar 76 procent som 
operatör eller på kontoret.  
 
83 procent av respondenterna använder det befintliga systemet som stöd för att utföra 
sina arbetsuppgifter. 46 procent använder systemet mellan en till fem gånger per dag 
och 26 procent använder det över 20 gånger per dag. Av dem som fyllde i och 
lämnade in en enkät var de flesta nöjda med dagens system, de som inte var nöjda 
ansåg att systemet inte stödjer dem i deras arbete på grund av att systemet krånglar 
och ej är anpassat till deras arbetsuppgifter. Av de som är missnöjda med dagens 
befintliga system, anser merparten att lösningen på problemet är att införskaffa ett nytt 
bättre system. Nedan visas fördelningen över ”nöjda” och ”icke nöjda” användare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innan respondenterna fyllde i denna enkät, kände 83 procent till att ett nytt 
informationssystem ska införas i verksamheten. Informationen hade de fått mestadels 
av företagsledningen men även från arbetskollegor. På frågan vad respondenterna 
tycker om att ett nytt system ska införas svarade 46 procent mycket bra, 26 procent 
tycker det är ganska bra, 23 procent tycker det är varken bra eller dåligt och tre 
procent tycker det mycket dåligt. Det fanns även möjlighet att motivera sitt svar, 
vilket många gjorde. Dessa motiveringar handlade mestadels om att det befintliga 
Movex systemet är alldeles för gammalt och dåligt, och har stora brister. 
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Insatser som bör vidtas nu

19

25
13

17

Se till att utbildningen
startar i god tid

Mer information om det
nya systemet

Involvera användarna mer

Låta användarna testa
systemet

Bra kunskap om systemet leder till?

15

1110

11
3

Rätt funktion för rätt
arbetsuppgifter
Positivare inställning mot
systemet
Högre utnyttjande av
systemet
Bättre anpassning av systemet

Förankring av systemets syfte

När det gällde förhoppningar på det nya systemet, hade de flesta förhoppningar på att 
det ska bli enklare och effektivare att utföra arbetsuppgifter. Även här kunde 
respondenten lämna ett frisvar. Nästan en tredje del av respondenterna skrev dit egna 
förhoppningar, dessa var till exempel att få ”bättre översikt”, ”ge en bättre 
helhetsbild” och ”lättare söka information”. På frågan om vilka insatser som ansågs 
behövas vidtas nu, för att förenkla arbetet med det nya systemet när det väl är på plats, 
valde över hälften av respondenterna att kryssa för fler än ett svar. Svarsfördelningen 
visas i diagrammet nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidare trodde merparten av respondenterna att det nya systemet skulle påverka deras 
arbetsuppgifter ”ganska mycket” och ”väldigt mycket”. Respondenterna tillfrågades 
även på vilka andra sätt de trodde att de kunde få bra kunskaper om det nya systemet, 
det mest förkryssade svarsalternativet var ”fler informationsmöten”, följt av ”delta i 
arbetet med införandet” och ”se systemet i drift, studiebesök hos annat företag”. Två 
respondenter föreslog att man ville ”testa det”.  
 
Bra kunskap via utbildning eller information om systemet, ansågs av de flesta 
respondenter leda till ”rätt funktioner för rätt arbetsuppgift” och en positivare 
inställning till systemet. Många ansåg även att kunskap leder till ”högre utnyttjande av 
systemet”, endast två respondentertyckte att kunskap kan leda till bättre förankring av 
systemets syfte. Fördelningen av valda svar visas nedan. Vissa respondenter kryssade 
för flera svarsalternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På de två sista frågorna i enkäten, frågades respondenten om de trodde att deras 
arbetssituation kommer förbättras med hjälp av det nya systemet, och om 
respondenten känner till beteckningen på det nya systemet. 53 procent av dem som 
svarade trodde på en förbättrad arbetssituation, och 93 procent visste beteckningen på 
det nya systemet. 
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Respondenternas åsikt om att ett nytt system ska införas

41

26

34

1
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77

60

47

51

1
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Andra

 
5.3 Totala resultatet av enkäterna 
Enkätundersökningarna (enkät A och enkät B) resulterade i totalt 102 ifyllda enkäter, 
detta ger en total svarsfrekvens på 72,8 procent. Detta innebär att av de totalt cirka 
300 anställda på de båda fabrikerna, svarade en av tre på enkäten. Av dem som 
lämnade in en ifylld enkät var 69 procent män och 31 procent kvinnor, och 
genomsnittsåldern var 39,8 år. Över 70 procent av respondenterna har arbetat mellan 
10 och 19 år eller längre på Rexam. 8 av 10 som svarade ansåg att deras arbete 
passade in på kategorierna ”operatör” eller ”kontor”.  
 
Av de totalt 102 personerna som lämnade in en enkät, visste 85 procent om att ett nytt 
informationssystem ska införas. Och de hade fått veta detta genom information från 
företagsledningen och arbetskollegor. Av dem som kände till det kommande 
förändringsarbetet, var åsikterna om huruvida det var bra eller inte väldigt varierande. 
Nedan visas vad samtliga respondenterna tycker om att ett nytt system ska införas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av det mer betydelsefulla resultatet var resultatet av frågan ”Vilka insatser ansågs 
behövas göra nu för att användaren lättare ska kunna jobba med det nya systemet när 
det väl är på plats”. På denna fråga kunde respondenterna fylla i flera svarsalternativ, 
fördelning av svaren visas i diagrammet nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På frågan vilka andra sätt respondenterna trodde att de kunde få kunskap om det nya 
systemet, utöver de insatser de efterfrågad vid tillfället för enkäten, var 
svarsfördelningen ganska jämnt fördelad över de olika svarsalternativen. En del 
respondenter valde att kryssa för fler än ett alternativ. Resultatet visas på nästa sida.  
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Vad leder bra kunskap om systemet till?
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Förutsatt att respondenterna fått bra kunskap om det nya systemet, fick de svara på 
vad de ansåg att bra kunskap kunde leda till. Även här valde en del respondenter att 
kryssa för fler än ett svarsalternativ. Det totala resultatet visas nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Resultatet av genomförda intervjuer 
Efter det att enkätundersökningen genomförts, gjordes fyra intervjuer med personer 
som innehade en chefsroll inom Rexam Lidköping/Tofta. Personerna som 
intervjuades var till exempel fabrikschef, IT-chef och ekonomichef. Samtliga 
respondenter hade arbetat inom företaget cirka 10 år eller längre, och hade någon 
form av civilingenjör eller civilekonom utbildning. Deras roll i det pågående projektet 
var att de hade ett övergripande ansvar, de hade varit delaktiga i projektet sedan det 
initierades.  
 
På frågan vad syftet med att införa det nya systemet var, svarade alla fyra att det 
befintliga Movex systemet var föråldrat och behövdes bytas ut nu. De ansåg att det 
var nödvändigt att organisationen gjorde en förändring nu för att säkra framtiden.  
 
En annan avgörande faktor med att införa det nya systemet SAP R/3, var att stora 
delar av Rexam koncernen idag har SAP R/3. Någon svarade även att syftet var att 
effektivisera verksamheten. Samtliga kände redan innan SAP R/3 blev aktuellt för 
Rexam till att det var ett stort och komplext system, som hade både för- och 
nackdelar. De visste även att det krävs hög kompetens och stor kännedom om vad 
systemet kan och ska göra, för att kunna utnyttja systemets alla funktioner. Den 
största effekten som det nya systemet kommer att ha på dem som använder det, är 



5. Resultat 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
31 
 

framförallt många nya förenklade arbetssätt. En annan effekt kommer att vara att 
information i allmänhet blir mer lättillgänglig.  
Under intervjuerna ställdes frågor om förankring och användaracceptans, bland annat 
frågades vilka insatser som bör vidtas för att förankra en förändring hos personalen. 
Här svarade respondenterna följande: 
 � En viktig insats var att utbilda användarna, så att de får ”rätt” kunskap. � En annan insats som nämndes var att låta användarna delta i arbetet så att 

information om projektets status kommer ut.  � En tredje insats var att informera om syftet med att införa systemet och vilka 
för- och nackdelar som finns.  

 
På frågorna som gällde användaracceptans, ansågs faktorerna rätt information, 
kunskap och delaktighet vara avgörande för att påverka användaracceptansen positivt. 
De insatser som ansågs vara nödvändiga att vidta för att skapa en så hög 
användaracceptans som möjligt var, informera, utbilda och låta användarna delta. En 
av respondenterna sa även att det var viktigt att avsätta tillräckligt med resurser vid 
projektets uppstart.  
 
När respondenterna fick frågan vad de trodde var orsaken till att låg användar-
acceptans ibland uppstår, gavs lite olika svar. De olika svaren visas i punktlistan 
nedan: 
 � Brist på information. � Inte lyckats nå alla tänkta användare. � Dålig utbildning. � Motivation saknas. � Företagsledningen föregår inte med ett gott exempel. � Kommunikationen mellan ledning och användare fungerar inte. 
 
Intervjuerna avslutades med att fråga vilka konkreta insatser som var planerade för att 
påverka användaracceptansen på ett positivt sätt. Svaren visas nedan: 
 � Workshops (seminarier) för utvalda nyckelanvändare. � Utbildning av utvalda nyckelanvändare. � Löpande information till nyckelanvändarna. � Bygga upp resurser för att ge övriga användare tid och möjlighet att utbilda 

sig. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel analyseras det resultat som genomförandet av fallstudien ledde fram 
till. Genom att jämföra resultatet från de båda enkäterna med resultatet från 
intervjuerna, och sedan analysera det som jämförelsen kom fram till, kunde tydliga 
indikationer på hur problemet med utebliven användaracceptans kan angripas. 
Kapitlet har delats upp i två delar, en analys av resultatet av enkäterna, och en del som 
analyserar samband mellan enkäterna och intervjuerna. 
 
6.1 Analys av resultatet från enkäterna 
Fallstudien som genomfördes, identifierade flertalet insatser som troligtvis kan vidtas 
för att förbättra användaracceptansen. Resultatet av sammanställningen från enkäterna 
som gjordes, påvisar tydliga tendenser på vilka insatser som anses vara nödvändiga att 
vidta. Genom att titta på hur respondenterna svarat på de olika frågorna i enkäten, 
kunde vissa samband jämföras och analyseras för att sedan skapa förståelse för de 
insatser som framkommit. 
 

6.1.1 Trovärdighet hos respondenterna 
För det första framgår det tydligt av jämförelsen mellan olika frågor att de 
respondenter som har stöd av det befintliga systemet i deras dagliga arbetsuppgifter 
(92 procent av respondenterna), använder systemet antingen ett par gånger per dag, 
eller över 20 gånger per dag. Resultatet av enkäterna visar även att alla 
arbetskategorier (funktioner) som finns inom organisationen fanns representerade 
bland dem som svarade på enkäten. De kategorier som var mest representerade bland 
respondenterna (75 stycken) var ”kontor” (34 av 70) och ”operatör” (41 av 170). 
Detta beror med stor sannolikhet på att nästan 80 procent av samtliga anställda arbetar 
inom dessa två kategorier. Men sett till de övriga kategorierna, var representationen 
klart godkänd. Till exempel fanns det 16 ”tekniker” av 29 möjliga bland 
respondenterna, och 18 ”lagerarbetare” av 30 möjliga. Detta visar att de som svarade 
på enkäten utgjorde ett önskat och lämpligt urval för att skapa ett resultat som kan 
anses trovärdigt. Då respondenterna representerar både de som använder det befintliga 
systemet i liten skala, och de som använder det i hög utsträckning, samt representerar 
olika arbetskategorier, skapas ett brett och heltäckande resultat sett ur ett 
användarperspektiv, som är representativt för den stora populationen. 
 

6.1.2 Respondenternas attityd till det befintliga och nya systemet 
För det andra påvisar analysen att respondenternas inställning till det befintliga 
respektive det nya systemet är följande. Över hälften av samtliga respondenter (64%) 
tycker att det befintliga systemet hjälper dem tillräckligt i deras arbete, av dessa anser 
nästan hälften (40%) att det är varken bra eller dåligt att ett nytt system ska införas i 
verksamheten. Med andra ord saknar totalt sett var fjärde respondent tillräckligt med 
information för att kunna ta ställning till huruvida ett nytt system är bra eller dåligt. 
En tredjedel av dem som tycker dagens system är okej, tycker att det är mycket bra att 
ett nytt system ska införas. Detta påvisar en tydlig tendens på att informations-
spridningen hittills bland respondenterna varit varierande, och att detta troligtvis är en 
orsak till varför varierande attityder inför det nya systemet framkommit. 
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Vidare visar analysen av respondenternas inställning till det befintliga respektive det 
nya systemet, att de som tycker att dagens befintliga system inte stödjer deras 
arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt, anser att lösningen på problemet är ett nytt 
bättre anpassat system. Av dessa användare (negativa till dagens system) anser över 
hälften att införandet av ett nytt system är mycket bra, en tredjedel tycker det är 
ganska bra. Detta kan betyda att de som är missnöjda med det befintliga systemet, 
även är generellt sett mer positiva till kommande förändringsarbete. Enligt Allwood 
(1998) ökar chansen för förbättrad användaracceptans då en användare ser ett nytt 
system som en tillgång. Även en positiv inställning och hög motivation förbättrar 
möjligheterna till acceptans av systemet. Genom att fråga dessa respondenter vad som 
krävs för att förbättra det befintliga systemet, framkom tendenser på några insatser 
som eventuellt också skulle underlätta arbetet med det nya systemet. Bland annat 
nämndes insatserna mer utbildning och bättre rutiner vid inmatning av data. 
 
Ytterligare stöd för att informationsspridningen måste bli bättre, framkom genom 
sammanställningen av samtliga respondenters åsikter om att ett nytt system ska 
införas. Två tredje delar är ganska eller mycket positiva till förändringen, men 
resterande del kan inte uttala sig i frågan. Detta betyder att något mer än 10 procent av 
alla anställda har så lite information om vad som är på gång, att de inte kan säga om 
det verkar bra eller dåligt. 
 

6.1.3 ”Förslag” på insatser 
Det mest intressanta resultatet som analyserades, var resultat som handlade om 
insatser som ansågs kunna påverka användaracceptansen. Först analyserades frågan 
som tog upp de insatser som respondenten ansåg var nödvändiga att vidta nu (nu = 
tidpunkten för enkätundersökningen) för att underlätta arbetet med det nya systemet 
när det väl var på plats. Genom att jämföra svaren på denna fråga med svaren på 
frågan inom vilken kategori respondenten arbetade, och sedan analysera resultatet, 
framkom det att det inte spelade någon roll inom vilken kategori respondenten 
jobbade. Fördelningen mellan de olika insatserna var jämn oavsett om respondenten 
jobbade på kontor eller som operatör. En viss tendens kunde dock urskiljas, 
insatserna ”se till att utbildningen startar i god tid” och insatsen ”mer information om 
det nya systemet” var de insatser som fick flest kryss oavsett vilken arbetskategori 
som svarade. Tittar man bara på frågan om vilka insatser som anses kunna påverka, är 
det totala resultatet det samma. Majoriteten av alla respondenter tycker att en 
utbildning som starta i god tid är en mycket viktig insats.  
 
Utöver jämförelsen som beskrevs ovan, jämfördes även frågorna ”Vilka insatser anser 
du behöver göras nu för att du lättare ska kunna arbeta med det nya systemet när det 
väl är på plats”? och ”På vilka andra sätt tror du att du kan få kunskaper om det nya 
systemet?”. Syftet med analysen var att få fram vilken/vilka insatser som 
respondenten efterfrågade nu, och vilka andra insatser som de ansåg kunde ge dem 
mer kunskap om det nya systemet. Resultatet av analysen gav en övergripande syn på 
vilka insatser som respondenten efterfrågar nu och anser kunna ge dem ytterligare 
kunskap. Det sätt som ansågs generera ”mer kunskap” om det nya systemet oavsett 
vilka insatser som efterfrågades vid tidpunkten för enkäten, var bland annat mer 
information. Ett annat sätt som också ansågs lämpligt för att ge mer kunskap oavsett 
efterfrågad insats, var att delta i arbetet med införandet.  
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Detta förstärker ytterligare bilden av att informationsbehovet hos respondenterna är 
stort, men påvisar även att respondenterna är villiga att engagera sig i arbetet med 
införandet. För att analysera respondenternas förståelse för vad olika insatser kan leda 
till, och därmed få fram vilka insatser som kan leda till vad, jämfördes frågorna ”på 
vilka andra sätt tror du att du kan få kunskaper om det nya systemet?” och frågan 
”vad anser du att bra kunskap om det nya systemet kan leda till?”. Vad analysen 
visade presenteras i figur 4. Innehållet i figur 4 togs fram genom att jämföra ovan 
nämnda frågor, och sedan rangordna effekten av vald insats. Till exempel studerades 
vad respondenten ansåg att ”bra kunskap leder till” beroende på vilken insats de valt 
på frågan ”vilka andra sätt tror du att du kan få kunskap…”. Den effekt som totalt 
sett fick flest kryss, hamnade på första plats i rangordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Vad anser respondenterna att vissa insatser leder till.  
 
En övergripande tolkning av jämförelsen ovan, säger att alla de insatser som 
respondenten valt mellan leder till en positivare syn på det nya systemet, och skapar 
ett bättre anpassat system. Insatserna kan även leda till att användarna utnyttjar 
systemet i en högre grad. 
 
Sammanfattningsvis påvisar analysen av resultatet från enkäterna att samtliga inom 
organisationen, oavsett inom vilken kategori de arbetar, är i behov av flera insatser för 
att de lättare ska kunna arbeta med det nya systemet när det är infört. Och den 
tolkning som gjorts är att om en användare får en bra utbildning om systemet tidigt, är 
rätt informerad och ges möjligheten att delta i arbetet med införandet, så ökar 
chanserna till att användaren lättare kan utföra sina arbetsuppgifter när det nya 
systemet är på plats, och därmed få en förbättrad användaracceptans. 
 
6.2 Analys av resultatet från enkäterna och intervjuerna 
Resultatet av enkäterna och intervjuerna visade att de flesta, kände till huvudsyftet 
med att ett nytt system skulle införas. Syftet var enligt de flesta att ersätta det 
befintliga systemet, som ansågs föråldrat och omodernt. Kännedomen om syftet med 
systembytet betyder troligtvis att det finns en ganska positiv inställning hos de flesta 
att någon form av förändring ska ske. Jämförelsen mellan resultatet av enkäterna och 
intervjuerna visar dessvärre även på att många av de som svarade på enkäten, inte har 
en helhetsbild av kommande förändringsarbete. Till exempel saknar de flesta 
respondenterna information om andra syften med att införa ett nytt system.  

skapar 

skapar 

skapar Insats: delta i arbetet 
med införandet 

Insats: Se systemet i 
drift, studiebesök 
 

Insats: Mer 
information 
 

1. Positivare syn på systemet 

2. Bättre anpassning av systemet 

3. Förankring av systemets syfte 

1. Högre utnyttjande av systemet 

2. Rätt funktion för rätt arbetsuppgift 

3. Positivare syn på systemet 

1. Rätt funktion för rätt arbetsuppgift 

2. Högre utnyttjande av systemet 

3. Positivare syn på systemet 
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Ett annat syfte med att införa ett nytt system som framkom av intervjuerna, var att 
säkra framtiden för företaget genom att göra en förändring. Intervjuerna visade även 
att syftet med att just det specifika standardsystemet SAP R/3 ska införas, var för att 
Rexams koncernledningen beslutat detta. Dessa syften som intervjuerna påvisade 
framkom inte av enkäterna. Ledningens åsikter om den kommande förändringen och 
övriga syften med att införa SAP R/3, bör förmedlas till personalen på ett sådant sätt 
att en positiv inställning och hög motivation skapas. Analysen av resultatet från 
enkäterna och intervjuerna visar tyvärr att det finns ett mindre antal personer (cirka 10 
% av respondenterna) inom organisationen som har en negativ inställning till 
standardsystemet SAP R/3. Troliga orsaker till varför en del av personalen har en 
negativ inställning till SAP R/3, är bristen på information om systemets syfte och 
eventuella konsekvenser. En annan orsak kan vara att även företagsledningen har en 
negativ inställning till SAP R/3, och att detta påverkar personalens inställning. 
Insatser bör vidtas omgående för att ändra denna negativa syn på det system som ska 
införas inom kort. Företagsledningen verkar enligt resultatet av intervjuerna vara 
medvetna om att en orsak till varför låg användaracceptans uppstår, är att de inte 
föregår med ett gott exempel. Detta i sin tur ger tydliga indikationer på att ledningen 
borde överväga att vidta flertalet insatser så snart som möjligt, för att inte helt förlora 
chansen att skapa acceptans hos användarna. 
 
De insatser som enkäterna tydligt pekade på, var även de insatser som resultatet av 
intervjuerna kom fram till. Dock fanns det avvikelser, enkäterna pekade på insatserna 
låta användarna testa systemet på egen hand och se systemet i drift, dessa insatser 
framkom inte av intervjuerna. En tänkbar orsak till detta kan vara att eftersom 
företagsledningen är betydligt mer insatta i hur det kommande systemet ”ser ut” och 
vad det ”kan”, ser de inte behovet av att testa och se systemet.  
 
Sammanfattningsvis resulterade både enkäterna och intervjuerna i flertalet insatser, av 
vilka de flesta var samma. Exempelvis förstärktes bilden av viktiga insatser, genom 
att insatserna starta utbildningen i god tid, mer information, användarmedverkan och 
bättre kommunikation identifierades av både enkäten och intervjuerna. De insatserna 
om framkom av enkäten, men inte av intervjuerna var testa systemet på egen hand 
och se systemet i drift. Intervjuerna påvisade en viktig insats som inte nämndes via 
enkäterna, nämligen avsätta tillräckligt med resurser. 
 
6.3 Påvisade insatser – Arbetet vs. Litteraturen 
Flertalet av de insatser som framkommit av fallstudien, är samma insatser som 
litteraturen tar upp. De framgår tydligt att de insatser som litteraturen nämner, även är 
de insatser som användare i en verklig organisation anser skulle kunna påverka 
användaracceptansen positivt. Dock är det viktigt att notera att de insatser som 
framkommit genom fallstudien, endast är insatser som användare anser och tror 
eventuellt skulle fungera.  
 
Analysen visar även på vissa skillnader, resultatet av fallstudien ger en tydlig bild av 
att flertalet respondenter vill skaffa sig mer kunskap och information om det nya 
systemet genom att se det i drift. Detta pekar på att insatsen se systemet i drift - 
studiebesök hos annat företag skulle vara lämplig att vidta för att förbättra 
användaracceptansen. I den litteratur som studerats diskuteras inte denna insats direkt. 
En annan insats som inte nämns i litteraturen, men som framkom av fallstudien var 
bättre kommunikation mellan användare och ledning.  
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I litteraturen framhävs det att en viktig insats för att skapa acceptans, är att systemet 
som införs anpassas så att det är enkelt att använda (Davis, 1989). Varken enkäten 
eller intervjuerna pekar på denna insats. För att förtydliga vilka insatser fallstudien 
respektive litteraturen framhåller, redovisas dessa i figur 6 i kapitel 7.2.1. 
 
Genom att titta på vilka insatser som både fallstudien och litteraturen tar upp, 
skapades även en bild av respondenternas förståelse för innebörden i de olika 
insatserna som framkommit. Det är tydligt att en insats kan anses leda till olika 
effekter beroende på hur insatsens innebörd tolkas. Exempelvis säger litteraturen att 
insatsen informera kan leda till rätt inställning och högre motiverade användare, 
genom att informera om systemets syfte och konsekvenser (Allwood, 1998). Enkäten 
däremot visar att respondenterna ser insatsen informera som ett sätt att se till att rätt 
funktion i systemet används för att utföra olika arbetsuppgifter. Med detta menas att 
om respondenten får mer information om systemet, ökar också kunskapen om vilka 
funktioner som systemet har, vilket leder till att respondenten använder rätt funktion 
för att utföra sina arbetsuppgifter. Genom att tolka innebörden i insatsen informera på 
olika sätt, framkommer olika effekter av insatsen som i slutändan troligtvis pekar på 
samma syfte, nämligen att skapa rätt inställning och motivera de som ska använda 
systemet. 
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7. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras slutsatserna som framkommit genom detta arbete. De 
insatser som presenteras i slutsatsen, ger ett tydligt svar på problempreciseringen.  
 
Problempreciseringen som har besvarats genom slutsatserna är:  
 
Vilka insatser kan vidtas under arbetet med att anskaffa ett standardiserat 
informationssystem för att förbättra användaracceptansen. 
 
7.1 Syfte med arbetet 
Syftet med detta arbete var även att undersöka vilka av de insatser som litteraturen 
nämner, anses kunna fungera i en verklig kontext, för att förbättra användar-
acceptansen vid anskaffningen av ett standardsystem. Notera att detta arbete inte har 
undersökt huruvida de identifierade insatserna verkligen fungerar, utan bara undersökt 
om användarnas attityder till de insatser som anses skulle kunna fungera.  
 
Undersökningen utfördes genom att genomföra en fallstudie i en organisation som var 
mitt uppe i en anskaffningsprocess av ett standardsystem. Arbetet bestod i att 
undersöka vilka insatser som ansågs nödvändiga att vidta under anskaffningsarbetet 
för att förbättra användaracceptansen.  
 
7.2 Slutsatser 
Genom att analysera resultatet från datainsamlingsteknikerna enkät och intervju, har 
flertalet insatser identifieras. Dessa insatser skiljer sig inte mycket från de insatser 
som litteraturen tar upp, de vanligaste insatserna som nämns i litteraturen är 
utbildning, användarmedverkan och informera.  
 
Följande insatser bör vidtas i arbetet med att anskaffa ett standardsystem för att 
förbättra användaracceptansen, till varje insats följer en kortare förklaring om vad 
insatsen skulle kunna innebära: 
 � Utbilda 

- Se till att utbildningen startar i god tid  
- Se till att användarna får rätt kunskap för att kunna utföra sina specifika    
arbetsuppgifter. 
- Utbilda användarna genom att låta dem testa systemet på egen hand. 
- Utbilda genom att ge användarna möjlighet att se systemet i drift hos till 
exempel ett annat företag. 
 � Informera  
- Informera om systemets syfte och vilka konsekvenser det eventuellt kan få, 
kortsiktigt och långsiktigt. 
- Tala om varför just SAP R/3 ska införas. Fokusera informationen på de 
positiva sakerna med SAP R/3.  
- Företagsledningen kan förmedla information om sin syn på systemets syfte 
och konsekvenser, föregår på detta sätt med ett gott exempel. 
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- Viktigt att informera om de långsiktiga målen med systemet, skapa en 
helhetsförståelse.  
 � Låt användarna delta 
- Engagera och involvera användare i den mån det är möjligt i 
anskaffningsprocessen. 
- Låt användare komma med synpunkter så att systemet kan anpassas på ett 
optimalt sätt. 

 

7.2.1 Insatser identifierade genom fallstudie vs. Insatser nämnda i 
litteraturen 
Nedan följer en slutgiltig jämförelse som visar vilka insatser som de tilltänkta 
användarna i en verklig organisation tror skulle kunna påverka användaracceptansen, 
och vilka insatser som litteraturen tar upp. 
 

Slutsats ”Arbetet vs. Litteraturen 

Insatser identifierade av fallstudien Insatser nämnda i litteraturen 
 � Utbildning � Informera � Användarmedverkan � Studiebesök, se systemet i drift � Kommunikation � Testa systemet 

 � Utbilda användarna � Informera, skapa motivation � Användarmedverkan � Förankra syftet � Anpassa systemet så att det är 
enkelt att använda 

Figur 5: Insatser, arbetet vs. litteraturen 
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8. Diskussion och fortsatt arbete 
 
Nedan följer en diskussion och reflektion kring genomförandet av detta arbete.  
 
8.1 Diskussion 
Ganska snart efter det att problemformuleringen börjat ta form, stod det klart att ett 
lämpligt sätt för att finna en lösning var att studera en eller flera verkliga ”fall”. Från 
början fanns tanken att studera fler än en organisation, tyvärr visade det sig att detta 
inte var möjligt då arbetets tids- och resursramar var begränsades, samt att flera av de 
organisationer som kontaktades inte var lämpliga undersökningsenheter.  
 
När väl en organisation hittats och arbetet kommit igång, diskuterades flera alternativ 
för hur datainsamlingen skulle gå till. Bland annat fanns funderingar på att genomföra 
två enkätundersökningar vid två olika tillfällen. Tanken var att se om respondenternas 
attityd och inställning förändrats genom att de fått mer information om det aktuella 
förändringsarbetet mellan de två enkäterna. På detta vis skulle en eventuell effekt av 
vidtagna insatser ha kunnat identifieras. Dessvärre visade det sig att detta ej var 
genomförbart på grund av att respondenterna inte skulle hinna få någon information 
inför det första undersökningstillfället. Dessutom skulle två enkäter troligtvis generera 
en ohanterbar stor mängd data som skulle bli svår att analysera inom arbetets tids- och 
resursbegränsningar. En lösning hade varit att genomföra två mindre enkät-
undersökningar, där den första enkäten skulle ställa allmänna frågor om det befintliga 
systemet. Och den andra enkäten ställa frågor om det nya systemet, när väl 
respondenterna fått tillräckligt med information för att kunna svara. 
 
Den fallstudie som genomfördes skulle ha kunnat resultera i ett ännu bättre resultat 
om den genomförts senare. Organisationen där fallstudien gjordes hade till en början 
valt att endast ge de utvalda nyckelanvändarna detaljerad information om det nya 
systemet. De övriga användarna skulle informeras i ett senare skede. Hade fallstudien 
genomförts cirka fem månader senare skulle resultatet troligtvis ha varit ännu mer 
intressant. Resultatet kunde troligtvis ha varit något bättre om fler frågor ställts till 
dem som ansåg att det befintliga systemet inte hjälpte dem tillräckligt i deras arbete. 
Till exempel kunde man ha frågat dessa respondenter lite mer ingående, vilka insatser 
de tror påverkar attityden och inställningen mot ett system. 
 
Av de 102 respondenter som svarade på enkäten, arbetade 41 som operatörer, och 39 
arbetade inom kategorin kontor. Detta har sin förklaring i att dessa två kategorier är de 
två största, cirka 80 procent av samtliga anställda på de två fabrikerna arbetar inom 
”kontor” eller som ”operatör”. Eftersom användningen av det befintliga systemet 
varierar mellan dessa två arbetskategorierna, har de möjligtvis väldigt olika inställning 
till det befintliga systemet också. Resultatet av intervjuerna som genomfördes visar 
bland annat på att arbetssättet för operatörerna ute i produktionen kommer att 
förändras i relativt stor skala. Detta kan i sin tur eventuellt resultera i att operatörernas 
inställning till det kommande systemet blir negativ, på grund av att deras arbetssätt 
kommer att genomgå stora förändringar. Så tendenser i resultatet av de båda enkäterna 
kan bero på att nästan hälften av dem som svarade på enkäten, var operatörer ute i 
produktionen. Som vid tidpunkten för undersökningen kände stor oro inför kommande 
förändringsarbete på grund av brist på information. 
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Det är viktigt vid genomförandet av en enkätundersökning att analysera varför ett 
visst bortfall uppstod. Enligt Trost (2001) bör en bortfallsanalys genomföras såvida 
man inte fått en mycket hög svarsfrekvens. Vad som definieras som en mycket hög 
svarsfrekvens är svårt att säga, men om bortfallet överstiger 40 procent bör en 
bortfallsanalys genomföras (Trost, 2001). Resultatet av enkäten visar på ett bortfall på 
cirka 28 procent, detta kan anses som relativt lågt bortfall, men det är ändå intressant 
att analyserna vad kan tänkas vara orsaken. 
 
Andra tänkbara faktorer som troligtvis är av stor betydelse för svarsfrekvensen, var 
respondenternas möjligheter att fylla i enkäten, dessa faktorer spelar en avgörande roll 
när bortfallet i undersökningen diskuteras. Eftersom mer än hälften av alla anställda 
inom organisationen arbetar som ”operatör”, kan dessa personer haft svårt att ta sig tid 
att fylla i enkäten. Ett annat moment som kan ha inverkat på vilka som fyllde i 
enkäten, var hur informationen om att en enkätundersökning var på gång gick ut. 
Exempelvis kan det vara svårt att ha möjlighet att med jämna mellanrum titta vad som 
står på företagets Intranät, beroende på vilken typ av arbetsuppgift man har. Det kan 
även vara så att vissa arbetsuppgifter gör det svårt att gå ifrån och till exempel läsa e-
post Resultatet av enkäten stärker denna teori ytterligare, av totalt sett 170 operatörer, 
svarade endast 41 på enkäten (24 %). Trots dessa teorier om vad som påverkar 
möjligheten att delta i en enkätundersökning, påvisar resultaten att de flesta 
arbetskategorier inom organisationen fanns representerade på ett godkänt sätt. 
Undantaget var som tidigare påpekats arbetskategorien ”operatörer”.  
 
En intressant aspekt som bör vägas in när resultatet studeras, är det faktum att 
användaracceptansen troligtvis ökat en aning hos de flesta som fick chansen att delta i 
enkätundersökningen. Under de intervjuer som genomfördes, framkom det att den 
enkätundersökningen som genomförts i organisationen, utan tvivel påverkar de 
tilltänkta användarna på ett positivt sätt. Bara det faktum att en användare anser att 
han/hon fått chansen att uttrycka sina känslor och åsikter, gör troligtvis att en 
positivare syn till kommande förändring uppstår. Enkäten kan ses som ett verktyg för 
att informera och engagera personalen, vilket enligt Allwood (1998) kan leda till 
högre motivation hos användarna. Enkäten kan även uppfattas som ett sätt för 
användarna att känna sig delaktiga i anskaffninsprocessen, och genom att skapa denna 
känsla hos användarna ökar chansen för acceptans av kommande system (Allwood, 
1998; Lin & Shao, 1999).  
 
Vidare är det som tidigare påpekats viktigt att förstå att fallstudien som genomfördes 
inte resulterade i insatser som bevisligen fungerar. Målet med fallstudien var att 
studera tilltänkta användares attityder och inställning inför kommande systemskifte. 
De insatser som framkommit är således de insatser som de tilltänkta användarna anser 
troligtvis skulle kunna vidtas för att förbättra deras acceptans till det nya systemet. 
Om acceptans uppstår eller inte är givetvis i detta fall omöjligt att bevisa, men vad 
som är intressant är att litteraturen tar upp liknande insatser. Resultatet av fallstudien 
är inte av generell karaktär, utan mer av en transibiltetisk karaktär. Detta betyder att 
resultatet är användbart för att finna lösningar på liknade problem inom liknande 
kontexter. 
 
Utöver enkätundersökningen och intervjuerna som genomfördes, fanns planer på en 
annan datainsamlingsaktivitet. Men som på grund av tidsbrist (eller dålig planering) 
inte genomfördes.  
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Planen var att genomföra en enkätundersökning och intervjuer i en Rexam fabrik i 
Limmared. Där hade de sedan en tid tillbaka redan infört det systemet som Rexam 
Plastic Containers Lidköping skulle införa. En undersökning där hade troligtvis gett 
ett intressant resultat. En avgörande faktor till varför dessa datainsamlingsaktiviteter 
inte genomfördes, var att informationen om att det fanns en Rexam fabrik som redan 
hade infört systemet kom fram långt efter att arbetets tidsplan skapats. Hade 
informationen framkommit tidigare skulle chanserna ha varit större att aktiviteterna 
kunnat genomföras. Istället valdes att fokusera på den enkätundersökning som var 
inplanerad, och inte bryta tidsplanen genom att lägga till nya aktiviteter. 
 
Sammanfattningsvis pekar analyserna av resultatet från enkäterna och intervjuerna att 
företagsledningen och de flesta i personalen bör informera varandra om deras 
respektive inställning till det kommande systemet. Genom att öka kommunikationen 
sinsemellan skulle troligtvis den negativa inställningen som finns reduceras. 
 
8.2 Fortsatt arbete 
Eftersom organisationen som studerades befann sig i uppstartningsfasen av 
anskaffningsarbetet, fanns inga möjligheter att verkligen se om de insatser som 
identifierats påverkade användaracceptansen. Ett förslag på fortsatt arbete skulle 
kunna vara en fallstudie som via deltagande observation följer effekterna av vissa 
insatser som vidtagits. Arbetet skulle kunna följa en mindre grupp användare som 
påverkas av de insatserna som sätts in, sedan skulle kontinuerliga undersökningar 
göras för att se om insatserna har den effekt som önskats. Fallstudien skulle även 
kunna mäta hur effektivt de olika insatserna påverkar acceptansen i en positiv 
riktning. Ett alternativ till fortsatt arbete skulle kunna vara att genomföra en fallstudie 
på någon av de Rexam fabriker som redan infört ett standardsystem av varianten ERP. 
 
Ett annat förslag på ett fortsatt arbete skulle kunna vara att undersöka vidare vad som 
behöver göras för att förbättra användaracceptansen under anskaffningsarbetet av ett 
standardsystem. Arbetet skulle kunna studera en organisation som ännu inte påbörjat 
anskaffningsprocessen, på detta vis skulle undersökningen kunna visa vad en 
organisation som ska skaffa ett standardsystem har för idéer om insatser för att 
säkerställa användaracceptansen. 
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Markera ditt svar genom att sätta ett tydligt kryss i rutan. Om inget svarsalternativ passar, kryssa i det som är 
närmast. Kryssa endast ett svarsalternativ om inget annat anges. Vill du skriva in egna kommentarer som ej får 
plats i svarsrutan, använd då fritextrutan som finns sist i enkäten, glöm ej ange vilken fråga kommentaren gäller. 

 
Fråga 1: Ange ditt kön 

 � Kvinna 
 � Man 

 
 

 
Fråga 2: Vilket år är du född? 
 
Svar:    19____ 
  
Fråga 3: Hur många år har du arbetet på Rexam Lidköping/Tofta? 

 � mindre än ett år 
 � 1 – 4 år 

 � 5 – 9 år 
 � 10 – 19 år 

 � över 20 år 
 
Fråga 4: Inom vilka kategorier passar dina arbetsuppgifter in? (flera rutor kan kryssas för)   � kontor 
 

 � Operatör  
 � Skiftesledare 

 � Tekniker 
 � Lager  � Annan 

………………….. 

 
Fråga 5: Vilka utbildningar har du genomgått? (fler rutor kan kryssas för) 

 � Grundskola 
 � Gymnasie- 

skola 

 � Högskola/ 
Universitet 

 � Inom 
företaget 

 � Annan: ……….. 
………………….. 

 
Fråga 6: Har du en dator hemma och i så fall, hur ofta använder du den per vecka (ungefär)?   � Har ingen 

dator hemma 

 � Har dator men 
använder den ej 

 � Ca 1 – 4 
gånger/vecka 

 � Ca 5 – 9 
gånger/vecka 

 � mer än  
10 gånger/vecka 

 
Fråga 7: Om du har en dator hemma, vad använder du datorn till huvudsakligen?   � Har ingen 

dator hemma 

 � Underhållning 
Spel & dylikt 

 � Praktiskt arbete 
t ex Word, bilder 

 � Internet 
surfa & e-post 

 � Annat: ……. 
……………….. 

 
Fråga 8: Vad gör du om du får problem med datorn eller ett dataprogram hemma?  
(fler rutor kan kryssas för)  � Fixar det på 
egen hand. Dvs. 
bruksanvisning 

ect. 

 � Kontaktar 
supporten 

 � Ringer en vän 
eller släkting 

 � Stänger av 
datorn eller 
programmet.  � Annat: ……… 

…………………. 

 
Fråga 9: Markera på skalan nedan hur stort ditt intresse för datorer och dataprogram är. 
  � 
Mycket stort 

 � 
Ganska stort 

 � 
Medel 

 � 
Ganska litet 

 � 
Mycket litet 

   Fortsätt på nästa sida 
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Fråga 10: Hur stor datorkunskap anser du att du har? Kunskap att använda dataprogram ect. 

 � Mycket bra 
 � Ganska bra 
 

 � medel bra    

 � Ganska dåliga 
 � Mycket dåliga 

 
---- Här följer frågor gällande användning av dator i ert dagliga arbetet hos Rexam ---- 

 
Fråga 11: Använder du datorer (systemet) som stöd för att utföra dina dagliga arbetsuppgifter?  � Ja 

 � Nej 
   

 
Om svar ”Ja”, gå vidare till nästa fråga. Om svar ”Nej”, gå till fråga 17. 
  
Fråga 12: Ungefär hur många gånger per dag använder du datorer i ditt arbete? 

 � Max 1 
gång/dag 

 � Mellan 1 – 5 
gånger/dag  

 � Närmare 10 
gånger/dag 

 � Mellan  
10 – 20 

gånger/dag 

 � över 20 
gånger/dag 

 
Fråga 13: I vilka sammanhang stödjer systemet (datorn) dig i ditt dagliga arbete, vilka 
huvudsakliga arbetsuppgifter? (fler alternativ kan kryssas för) 
  � 
Beställningar 

 � Åter- 
rapportering 

 �  
Rapporter 

 � 
Informations- 

sökning 

 � 
Analyser  � Andra: 

………………. 

 
Fråga 14: Tycker du att dagens system (datorer) hjälper dig att utföra dina arbetsuppgifter på ett 
tillräckligt sätt?  

 � Nej 
 � Ja 

 
 

 
 

 
 

 
Om svar ”Nej”, gå vidare till nästa fråga. Om svar ”Ja”, gå till fråga 17. 
 
Fråga 15: Vad anser du är de vanligaste orsakerna till att systemet inte hjälper dig i ditt arbete?   � Dator 
saknas vid min 

arbetsplats 

 � Krångligt 
att använda 

datorn 
(saknar rätt 
utbildning) 

 � Systemet 
levererar 
felaktig 

information 

 � Systemet 
/datorn 
krånglar  � Systemet är inte 

anpassat till 
arbetsuppgifterna 

 � Annat: 
…………… 
……………. 
……………. 

 
Fråga 16: Vad skulle behövas göras för att förbättra dagens system?   � Införskaffa  

fler datorer  

 � Mer utbildning 
 � Förbättra rutiner 

vid inmatning av 
data till systemet 

 � Införskaffa 
ett nytt bättre 

system 

 � Anpassa dagens 
system bättre 

Fortsätt på nästa sida 
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---- Här följer frågor gällande det nya informationssystemet som ska införas ---- 
 
Fråga 17: Innan du fick denna enkät, kände du till att ett nytt informationssystem ska införas 
hos Rexam Lidköping/Tofta? 

 � Ja 
 � Nej 

   
 
 

 
 

Om svar ”Ja”, gå vidare till nästa fråga. Om svar ”Nej”, gå till fråga 19. 

 
Fråga 18: På vilka sätt har du fått information om att ett nytt system ska införas? 
(Flera rutor kan kryssas för)  � Via 
företagsledningen  

 � Via affischer på 
företagets 

anslagstavlor 

 � Från en 
arbetskollega 

 � Läste om det 
på företagets 

intern webbsida 
(intranät) 

 � På ett särskilt 
möte angående det 
nya systemet 

Annat alternativ än ovanstående, t ex facket: 
 
 
 
Fråga 19: Vad tycker du om att ett nytt system ska införas hos Rexam Lidköping/Tofta? 
             �       �         �        �       � 
 Mycket bra           Ganska bra       Varken bra eller dåligt       Ganska dåligt        Mycket dåligt 

 
Motivera gärna ditt svar: 
 
 
 
 
Fråga 20: Vilka förhoppningar har du på det nya systemet? (Fler alternativ kan kryssas för) 
  � Vet ej! 

 � Enklare att 
utföra 

arbetsuppgifter 

 � Roligare att 
jobba 

 � Utföra 
arbetsuppgifter 

effektivare 

 � Mindre problem i 
arbetet 

Andra förhoppningar än ovan: 

 
Fråga 21: Vilka insatser anser du behöver göras nu för att du lättare ska kunna arbeta med det 
nya systemet när det väl är på plats?  (Fler alternativ kan kryssas för) 
   � Mer information 

om det nya 
systemet 

 � Se till att 
utbildningen startar 

i god tid 

 � Involvera 
användarna 

mer 

 � Låta 
användarna 

testa systemet   � Annan:….. 
……………… 

 
Fråga 22: Hur mycket tror du det nya systemet kommer att påverkar dina arbetsuppgifter? 
  � Väldigt 

Mycket  

 � Ganska 
mycket 

 � Inte alls 
 � Ganska lite 

 �Mycket 
lite  � Vet ej!  

 fortsätt på nästa sida 
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Fråga 23: Vilken utbildningsform anser du passar dig bäst? 

 � Lektion. 
Lärare som 
undervisar 

 � Lära sig via 
grupparbete 

 

 � Läsa själv   

 � Prova på.  
Lära genom att testa. 

 � Annat sätt:… 
……………….. 

 
Fråga 24: På vilka andra sätt tror du att du kan få kunskaper som det nya systemet? 

 � Delta i arbetet 
med införandet  

 � Se systemet i drift. 
Studiebesök hos annat 

företag 
 

 � Fler 
informationsmöten.  
Mer information. 

 � Annan:……  
……………… 

 
……………. 
…………….. 

 
Fråga 25: Vad anser du att bra kunskap om det nya systemet kan leda till? 

 � Positivare 
inställning mot 

systemet 

 � Bättre 
anpassning av 

systemet 

 � Förankring av 
systemets syfte 

 � Rätt funktioner för rätt 
arbetsuppgifter 

 � Högre 
utnyttjande av 

systemet 

Motivera ditt svar eller skriv ett annat alternativt: 
 

 
Fråga 25: Tror du att det nya systemet kommer att förbättra arbetssituationen hos Rexam? 

 � Ja 
 � Nej 

 � Ingen åsikt 
 
 

 
 

Motivera gärna ditt svar:: 

 
Fråga 26: Vet du vad det nya systemet har för beteckning/namn?   � Movex 

 � SAP 
R/3 

 � Baan 
systems 

 � Oracel  � Peoplesoft 
 � Annat: 

…………… 
…………….  

 
Fritextruta, här kan du skriva ner andra åsikter om det nya systemet alternativt skriva ner ett 
alternativt svar på någon fråga. Skriv tydligt!  
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… fortsätt fritextruta: 
 

 
Tack för att du tog dig tid att fylla i denna enkät. Lämna enkäten på angiven plats snarast, 
sista inlämningsdatum för enkäten är torsdagen den 14 april 2005.  
 
Eventuella frågor besvaras av Tomas Ejdersund på 0708-509850 eller via e-post 
tomas.ejdersund@telia.com 
 
 
Mvh: Tomas Ejdersund, datastudent Högskolan i Skövde 

 
 



Bilaga 2, e-post meddelande med information till anställda 

 

Student från Högskolan i Skövde genomför enkätunder sökning under v.14 
och v.15. 
 
Under våren gör Tomas Ejdersund, student på högskol an i Skövde sitt 
examensarbete hos Rexam Petainer & Rexam TWP Lidköp ing. Tomas läser 
systemvetenskap på Högskolans datainstitutionen, oc h inriktningen på 
examensarbetet är det nya informationssystemet som kommer att införas i 
de båda Rexam fabrikerna i Lidköping.  
 
Under kommande vecka kommer en enkät att delas ut t ill personalen på 
båda fabrikerna, syftet med enkäten är att samla in  data  för att sedan 
kunna komma med ett lösningsförslag på eventuella p roblem som kan 
uppstå i samband med att ett informationssystem inf örs i en verksamhet. 
 
Enkäten delas ut i pappersform under vecka 14 och l ämnas in på angiven 
plats senast fredagen den 14 april 2005 (vecka 15).  Det är frivilligt 
att delta i enkätundersökningen, inga namn eller pe rsonnummer kommer 
att efterfrågas. Resultatet av enkäten kommer förho ppningsvis leda till 
att arbetet med att införa det nya systemet underlä ttas för personalen. 
 
Eventuella frågor gällande enkäten, vänligen kontak ta Tomas på  
0708-509850 eller tomas.ejdersund@telia.com. 
 
Tack på förhand för att Ni deltar i enkätundersökni ngen. 
 
Mvh: Tomas Ejdersund 

 



Bilaga 3, följebrev till enkäten. 
 

   

 

 
 
 

Enkätundersökning inför införandet av det nya 
informationssystemet 

 
Under perioden januari –juni 2005 genomför studenten Tomas Ejdersund från 
Högskolan i Skövde sitt examensarbete hos Rexam Lidköping/Tofta. Huvudämne i 
arbetet är införandet av standardsystem och användaracceptans. 
 
Då standardsystem blir en allt vanligare hos många företag är det viktigt att känna till 
vad det innebär för dem som ska använda sig av systemet. Denna enkät syftar till att 
samla in data om personalens arbete med dagens system, och även funderingar & 
tankar inför det nya systemet. Denna enkät har delats ut på ett slumpmässigt sätt, och 
du som fått enkäten och svarar på den kommer att kunna vara anonym. Alla svar 
behandlas enligt Rexams policy om konfidentialitet.  
 
Ifylld enkät lämnas i svarslådan som finns vid anslagstavlan, senast den 14 april, men 
gärna tidigare. 
 
Skulle du ha några frågor gällande enkäten, vänligen ta kontakt med Tomas Ejdersund 
på 0708-509850 eller tomas.ejdersund@telia.com 
 
Tack på förhand för att du tar dig tid och besvarar frågorna i enkäten. 
 
/Tomas Ejdersund, datastudent Högskolan i Skövde 
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Förslag intervjufrågor 
 � Bakgrund 

1. Arbetstitel? 
 
2. Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
3. Hur länge har du arbetat på Rexam? 
 
4. Utbildning? 
 � SAP R/3 
5 Vad är syftet för Rexam Lidköping/Tofta med att införa SAP R/3? 
 
6. Vilken roll har du inom R3 projektet? 
 
7. Vad visste du om R3 innan det blev aktuellt för Rexam? 
 
8. Vad är det som är bra med R3? 
 
9. Vad är mindre bra med R3? 
 
10. Vilka effekter tror du SAP R/3 kommer att ha på de som idag använder det 
befintliga systemet som stöd i deras arbetsuppgifter? 
 
11. Vilka risker bör man ha kännedom om när ett SAP R/3 system införs? 
  � Förankring  
12. Vad innebär förankring för dig? 
 
13. Vilka insatser kan vidtas för att förankra en förändring hos personalen? 
- Motivera de nämnda insatserna! 
 
14. När bör dessa insatser vidtas? 
 
15. Hur identifierar ni och bestämmer vilka insatser som ska användas i ett 
projekt? Vidtar nya insatser – hur identifierar ni dessa? 
 
16. Vad tror du bra resp. dålig förankring kan leda till? 
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�  
Användaracceptans 
 
17. Vad innebär användaracceptans för dig? 
 
18. Vilka faktorer tror du påverkar användaracceptansen av t ex. ett nytt 
system? 
 
19. Vilka insatser tror du behöver vidtas för att uppnå en så hög 
användaracceptans som möjligt? När bör dessa insatser vidtas? 
 
20. Vad tror du är orsaken till att det ibland uppstår en låg nivå av 
användaracceptans? 
 
21. Vilka insatser har ni planerat att vidta för att få en hög användaracceptans? 
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Fråga 1: Respondentens kön? 
 � Kvinnor 31 st 

 � Män 71 st 
 
 

Fråga 2: Vilket år är du född? 
Genomsnittsålder = 38,9 år 
 Fråga 3: Hur många år har du arbetet på Rexam Lidköping/Tofta? � mindre än ett 
år 

� 1 – 4 år � 5 – 9 år � 10 – 19 år � över 20 år 
6 14 9 42 29 

Fråga 4: Inom vilka kategorier passar dina arbetsuppgifter in? (flera rutor kan kryssas för)  � kontor 
 

� Operatör  � Skiftesledare � Tekniker � Lager � Annan 
39 41 10 16 12 17 

Fråga 5: Vilka utbildningar har du genomgått? (fler rutor kan kryssas för) � Grundskola � Gymnasie- 
skola 

� Högskola/ 
Universitet 

� Inom 
företaget 

� Annan 

69 76 23 28 8 

Fråga 6: Har du en dator hemma och i så fall, hur ofta använder du den per vecka (ungefär)?  � Har ingen 
dator hemma 

� Har dator men 
använder den ej 

� Ca 1 – 4 
gånger/vecka 

� Ca 5 – 9 
gånger/vecka 

� mer än 
10 gånger/vecka 

6 5 44 22 27 

Fråga 7: Om du har en dator hemma, vad använder du datorn till huvudsakligen?  � Har ingen 
dator hemma 

� Underhållning 
Spel & dylikt 

� Praktiskt arbete 
t ex Word, bilder 

� Internet 
surfa & e-post 

� Annat: ……. 
……………….. 

4 28 32 74 9 

Fråga 8: Vad gör du om du får problem med datorn eller ett dataprogram hemma?  � Fixar det på 
egen hand. Dvs. 
bruksanvisning  

� Kontaktar 
supporten 

� Ringer en vän 
eller släkting 

� Stänger av 
datorn eller 
programmet. � Annat: ……… 

 

51 16 52 12 7 

Fråga 9: Markera på skalan nedan hur stort ditt intresse för datorer och dataprogram är. � 
Mycket stort 

� 
Ganska stort 

� 
Medel 

� 
Ganska litet 

� 
Mycket litet 

7 23 41 22 8 
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Fråga 10: Hur stor datorkunskap anser du att du har? Kunskap att använda dataprogram ect. � Mycket bra � Ganska bra 
 

� medel bra   
� Ganska dåliga � Mycket dåliga 

9 29 34 27 5 

 
---- Här följer frågor gällande användning av dator i ert dagliga arbetet hos Rexam ---- 

Fråga 11: Använder du datorer (systemet) som stöd för att utföra dina dagliga arbetsuppgifter?  � Ja 
 � Nej 

   

93 8  

Fråga 12: Ungefär hur många gånger per dag använder du datorer i ditt arbete? � Max 1 
gång/dag 

� Mellan 1 – 5 
gånger/dag 

� Närmare 10 
gånger/dag 

� Mellan 
10 – 20 

gånger/dag 

� över 20 
gånger/dag 

1 34 12 27 29 

Fråga 13: I vilka sammanhang stödjer systemet (datorn) dig i ditt dagliga arbete, vilka 
huvudsakliga arbetsuppgifter? (fler alternativ kan kryssas för) 
 � 
Beställningar 

� Åter- 
rapportering 

� 
Rapporter 

� 
Informations- 

sökning 

� 
Analyser � Andra: 

………………. 

46 34 74 66 27 17 

Fråga 14: Tycker du att dagens system (datorer) hjälper dig att utföra dina arbetsuppgifter på ett 
tillräckligt sätt?  � Nej � Ja  

 
 
 

 
 

29 68    

Fråga 15: Vad anser du är de vanligaste orsakerna till att systemet inte hjälper dig i ditt arbete?  � Dator 
saknas vid min 
arbetsplats 

� Krångligt 
att använda 
datorn 
(saknar rätt 
utbildning) 

� Systemet 
levererar 
felaktig 
information 

� Systemet 
/datorn 
krånglar � Systemet är inte 

anpassat till 
arbetsuppgifterna 

� Annat: 
…………… 
……………. 
……………. 

3 6 2 17 16 2 

Fråga 16: Vad skulle behövas göras för att förbättra dagens system?  � Införskaffa 
fler datorer 

� Mer utbildning � Förbättra rutiner 
vid inmatning av 
data till systemet 

� Införskaffa 
ett nytt bättre 

system 

� Anpassa dagens 
system bättre 

5 8 5 29 6 
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---- Här följer frågor gällande det nya informationssystemet som ska införas ---- 

Fråga 17: Innan du fick denna enkät, kände du till att ett nytt informationssystem ska införas 
hos Rexam Lidköping/Tofta? � Ja � Nej    

 
 

 
 87 15    

Fråga 18: På vilka sätt har du fått information om att ett nytt system ska införas? 
(Flera rutor kan kryssas för) � Via 
företagsledningen 

� Via affischer på 
företagets 

anslagstavlor 

� Från en 
arbetskollega 

� Läste om det 
på företagets 

intern webbsida 
(intranät) 

� På ett särskilt 
möte angående det 
nya systemet 

56 8 34 7 10 

Annat alternativ än ovanstående, t ex facket: facket, på ett möte, infodag, engagerad i företagets 
fokusgrupp. 
 
 
Fråga 19: Vad tycker du om att ett nytt system ska införas hos Rexam Lidköping/Tofta? 
            �       �         �        �       � 
 Mycket bra           Ganska bra       Varken bra eller dåligt       Ganska dåligt        Mycket dåligt 

 41 26 34  1 

Motivera gärna ditt svar: 
 
 
 
Fråga 20: Vilka förhoppningar har du på det nya systemet? (Fler alternativ kan kryssas för) 
 � Vet ej! � Enklare att utföra 

arbetsuppgifter 
� Roligare att 

jobba 
� Utföra 

arbetsuppgifter 
effektivare 

� Mindre problem i 
arbetet 

24 39 11 57 28 

Andra förhoppningar än ovan: 

Fråga 21: Vilka insatser anser du behöver göras nu för att du lättare ska kunna arbeta med det 
nya systemet när det väl är på plats?  (Fler alternativ kan kryssas för) 
  � Mer information 

om det nya 
systemet 

� Se till att 
utbildningen startar i 

god tid 

� Involvera 
användarna 

mer 

� Låta 
användarna 

testa systemet � Annan:….. 
……………… 

60 77 47 51 1 

Fråga 22: Hur mycket tror du det nya systemet kommer att påverkar dina arbetsuppgifter? 
 � Väldigt Mycket 

 
� Ganska 

mycket 
� Inte alls � Ganska 

lite 
�Mycket 

lite � Vet ej! 

17 27 5 21 5 18 
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Fråga 23: Vilken utbildningsform anser du passar dig bäst? � Lektion. 
Lärare som 
undervisar 

� Lära sig via 
grupparbete 

 

� Läsa själv   
� Prova på. 

Lära genom att testa. 
� Annat sätt:… 
……………….. 

54 23 8 51 1 

Fråga 24: På vilka andra sätt tror du att du kan få kunskaper som det nya systemet? � Delta i arbetet 
med införandet 

� Se systemet i drift. 
Studiebesök hos annat 

företag 
 

� Fler 
informationsmöten. 
Mer information. 

� Annan:…… 
……………… 

……………. 
…………….. 

39 35 49 6 (testa det på 
egen hand) 

 

Fråga 25: Vad anser du att bra kunskap om det nya systemet kan leda till? � Positivare 
inställning mot 
systemet 

� Bättre 
anpassning av 

systemet 

� Förankring av 
systemets syfte 

� Rätt funktioner 
för rätt 
arbetsuppgifter 

� Högre 
utnyttjande av 

systemet 

36 28 14 53 34 

Motivera ditt svar eller skriv ett annat alternativt: mindre tid till kontorsjobb, mer praktiskt arbete = mer 
pengar till firman, Man förenklar vardagen, men kan förmodligen innebära mer bekymmer, motivation 
behövs för många för att kunna ta till sig nytt, kanske använder det mer, mest intresserad av de funktioner 
som hjälper mig i mitt arbete, bättre kunskap = mer förståelse – lättare att använda (ej rädd),    
 
Fråga 26: Tror du att det nya systemet kommer att förbättra arbetssituationen hos Rexam? � Ja � Nej � Ingen åsikt  

 
 
 56 4 51   

Motivera gärna ditt svar:: 

Fråga 27: Vet du vad det nya systemet har för beteckning/namn?  � Movex � SAP R/3 � Baan 
systems 

� Oracel � Peoplesoft � Annat/vet ej  79    22 
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Övriga kommentarer:  
 

- Dålig information hittills 
- Dålig lokal förankring i projektet 
- Lokal projektledare saknas 
- Dålig och oseriös projektgrupp globalt 
- Använder endast kontrollprogram + Movex 
- Viktigt med ordentlig förberedelse och test av systemet innan det går ”live”, köra 

parallellt några månader 
- Kan inte ha så många åsikter om systemet när informationen har varit mycket dålig 

Fråga 19: 
- Behövs ett nytt integrerat affärssystem, nuvarande Movex är föråldrat & uppgraderas 

ej. 
- Det beror på hur och om det nya systemet kommer att användas. 
- För det gamla är omständligt (70-tal). 
- Eftersom jag inte använder det mer än nödvändigt så bryr jag mig inte om det 
- För att Movex inte är anpassat för mitt arbete 
- Vi behöver kunna sprida informationen på ett enkelt och bra sätt. 
- Jag vet ej hur det nya systemet kommer att påverka min avdelning än. 
- Förutsatt att vi blir utbildade, så att vi behärskar tekniken. 
- Det gamla Movex är föråldrat, kraven ökar… 
- Vi får hela tiden mer information som ska lagras & fler användare som ska nyttja det, 

måste vara effektivt och lätthanterligt.  
- Vet ej vad skillnaden är. 
- Skulle ha varit för länge sedan. 

Fråga 20: 
- Kunna infria löften om rätta saldon och FiFo 

Fråga 26: 
- Vissa jobb förenklas men nya krav från SAP systemet ökar mängden arbete också. 
- Kanske svarar jag ”ja” när jag provat systemet! 
- Kan bara bli bättre än Movex 
- Vet ej hur det är uppbyggt 
- Ökade möjligheter för medarbetarna att få rätt information 
- Annars förstår jag inte varför det skulle införas något nytt! 
- Vi kanske slipper pappersarbete innan man rapporterar i datorn 
- Jag tror att det är för många som vet/kan för lite om Movex 
- Annars skulle det väl knappast införas! 
- Mer anpassat till vår specifika situation 
- Ändars väl av en anledning 
- Måste se positivt på förändringen 
- På lång sikt… 
- Det kommer nog att bli effektivare 
- Hoppas att det är rätt utvärderat av kunniga 
- ”Ja”, till slut… 
- Hoppas kan man ju, om rätt implementerat 

  



 

 

 


