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Abstract 

 

Hantverksdata AB har utvecklat ett specialanpassat affärssystem för hantverkarbranschen som 

heter Entré. I dagsläget lägger företaget stora resurser på support av detta system, som kan 

vara ett resultat av brister i kundutbildningen.  

 

Det primära syftet för studien är att analysera genom arton olika faktorer hur Hantverksdata 

AB utför utbildningar vid införande av nytt affärssystem till kunden, samt ge möjliga 

förbättringsförslag till Hantverksdata AB som eventuellt kan resultera i färre inkommande 

ärenden till supportavdelningen. Samt ett sekundärt syfte med fokus på hur Hantverksdata AB 

utför kundutbildning i samband med nya releaser. 

 

Efter analys av supportärenden från olika intervaller och intervjuer med anställda på företaget 

har författaren identifierat svaga punkter i kundutbildning som Hantverksdata AB erbjuder. 

Resultatet av fallstudien är en lista med rekommendationer till Hantverksdata AB inklusiva 

identifiering av många bra moment som de bör fortsätta med. De förändingar som 

rekommenderas kan minska trycket på supportavdelningen generellt och i samband med nya 

releaser. 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Jag vill tacka Hantverksdata AB som gjorde att denna forskningsstudie var möjlig att 

genomföra, genom bidragande med de resurser som krävdes och tillåtelse att utföra studien 

tillsammans med dem. 

 

Jag vill tacka samtliga respondenter från Hantverksdata AB som deltagit på intervjuer och 

delat med sig av kunskap, erfarenheter till forskningsstudien.  Även ett tack till övriga som 

har bidragit. 

 

Jag vill även tacka min handledare Peter Bellström som under handledningar bidragit med 

stöd, engagemang, konstruktiv kritik och agerat som ett perfekt bollplank för ideér. 

 

Stort tack till er alla! 

___________________________________________________________________________ 

Karl Lindborg 
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1. Inledning 

I det här kapitlet ska läsaren få en översikt av vad studien kommer att spegla och varför 

studien kommer att skrivas. Läsaren ska enkelt kunna sätta sig in i vad syftet med studien är 

och vem/vilka den är riktad till så läsaren vet om ämnet är relevant, samt vilka 

undersökningsfrågor som kommer att besvaras. Kapitlet kommer även att uppmärksamma 

avgränsningen på forskningen. 

1.1 Bakgrund 

Hantverksdata AB är ett branschledande företag som har ett egenutvecklat affärssystem, 

Entré, som är specifikt för hantverkarbranschen. Entré-systemet är en helhetslösning på så sätt 

att affärssystemet innehåller alla moduler som ett hantverkarföretag kan tänkas behöva. 

Affärssystemet består av flera moduler som redovisning, orderhantering, fakturering, lön, 

tidregistrering, lager, projekt och anläggning med flera. Hantverksdata AB har en 

supportavdelning som tar emot och löser ärenden, det jobbet som utförs på 

supportavdelningen är relativt stressigt för att kunden oftast vill ha hjälp direkt. Det är även 

värt att nämna att Hantverksdata AB har över 4000 kundföretag och 35 000 användare totalt 

(Hantverksdata, 2018).  

 

Hantverksdata AB är ett företag som ständigt växer genom tillkommande kunder, det är 

därmed av vikt att implementering och driftsättning sker på ett så bra sätt som möjligt. Detta 

för att inte Hantverksdata AB ska ha kunder som inte kan arbeta självständigt utan istället 

vända sig till supportavdelningen.  Enligt Motiwalla och Thompson (2014) är det ungefär 10-

15 % av alla affärssystemsinföranden uppnår de förväntade resultaten där dålig träning i 

systemet är en av de främsta faktorerna som bidrar till ett misslyckat affärssystemsinförande. 

 

Vid implementering/versionsuppdateringar av affärssystem kan det resultera i att trycket på 

supportavdelningen ökar, eftersom nya modulversioner eller också helt nya funktioner kan 

göra kunden  mer osäker på hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Om det sker en ökning och 

påtryckning på supportavdelningen vid nya versioner kan det även påverka flera av de andra 

avdelningarna. Det kan exempelvis bero på att supportavdelningen inte hinner med att göra 

ärenden och personal från andra avdelningar får hjälpa supportavdelningen genom att avlasta 

dem med ärenden. Att kunden inte kan arbeta mer självständigt kan vara relaterat till 

kundutbildning. Därför har författaren med samtycke av VD på Hantverksdata AB bestämt att 

forskningen i denna studie ska utföras för att hitta eventuella förbättringsmöjligheter gällande 

kundutbildningen som Hantverksdata AB erbjuder. 

1.2 Syfte 

Det primära syftet är att analysera genom faktorer hur Hantverksdata AB utför utbildningar 

vid införande av nytt affärssystem till kunden, samt ge möjliga förbättringsförslag som 

eventuellt kan resultera i mindre inkommande ärenden till supportavdelningen. Samt ett 

sekundärt syfte med fokus på hur Hantverksdata AB utför kundutbildning i samband med nya 

releaser. 



2 

 

1.3 Undersökningsfrågor 

U1.  Vilka faktorer bör fallföretaget ha i åtanke gällande deras kundutbildning som sker i 

införande av nytt affärssystem? 

U2.  Vilka faktorer bearbetas idag av fallföretaget? 

U3.  Hur bör fallföretaget arbeta med utbildning för att minimera inkommande antal 

supportärenden?  

1.4 Målgrupp 

Studien riktar sig främst mot fallföretaget Hantverksdata AB, som gjorde det möjligt att 

genomföra denna studie. Målgruppen är hela Hantverksdata AB, detta för att de är en 

processorienterad verksamhet. Med det menas att flera avdelningar så som sälj-, konsult-, IT- 

och supportavdelningen är delaktiga i processen när nya kunder tillkommer. För chefer, VD 

och ledning som vill effektivisera verksamheten är arbetet tänkt som belysning på nuvarande 

tillstånd. Författaren tror att Hantverksdata AB’s anställda vill ta del av resultatet för att 

arbetet kan komma att visa möjligheter till förbättringar i deras arbete. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att studera kundutbildningen som är ett moment i driftsättningen av ett 

affärssystem och även ett löpande arbete tills affärssystemet avvecklas hos kund.  

 

Litteraturstudien omfattar information som författaren har samlat in i ett teorikapitel samt den 

information som finns samlad i företaget. Informationen som finns samlad i företaget kan till 

exempel vara registrerad statistik och information som anställda på Hantverksdata AB 

besitter.  

 

Andra företag inom liknande affärsområde kan också finna denna studie relevant, men det är 

inget författaren tar hänsyn till eftersom fokuset enbart är på kundutbildningen som 

Hantverksdata AB utför. Resultatet kan även vara något som Hantverksdata AB’s kunder är 

intresserade av, till exempel för att kunna arbeta mer självständigt. 

  



3 

 

2. Teori 

Litteraturen som kommer presenteras i det här kapitlet har i första hand samlats in från 

Karlstads universitets egna databas som heter OneSearch. Litteratur har även insamlats från 

Google Scholar och kursböcker som använts i tidigare kurser. När sökningar har gjorts i dessa 

databaser har enskilda nyckelord och  nyckelordskombinationer används för att hitta relevant 

litteratur. Till en början granskades artiklar med begrepp eller nyckelord som varit centrala 

genom programmet. För att nå ändamålet med en mer specifik sökning så kombinerades 

nyckelorden i dess relation. När sökträffarna blivit mer exakta så läste författaren abstrakten 

för varje artikel och kunde därmed avgöra om fortsatt läsning skulle göras. Ansågs sedan 

artiklarna vara relevanta till ämnesområdet så läste författaren litteraturen noggrant och 

anteckngade det som ansågs vara mest relevant i forskningen. Majoriteten av litteraturen har 

författaren hittat genom referenslistor i hittad litteratur som passat forskningen mycket väl. 

Författaren har valt Motiwalla och Thompson (2014) som huvudkälla för att deras litteratur 

har varit central genom hela programmets gång samt i annan litteratur refererades det ofta till 

dem. 

 

 

Nyckelord för studien: 

Affärssystem, lärande, kunskap, utbildning. 

 

Huvudkälla: Motiwalla och Thompson (2014) 

 

2.1  Affärssystem 

Hedman et. al (2009) säger att begreppet affärssystem myntades under 1990-talet och syftade 

på ett samröre mellan flera standardsystem som var starkt integrerade. Informationssystemen 

introducerades runt 1960-talet och skulle då effektivisera det administrativa uppgifterna för 

företagen. Det startade med ett informationssystem för enstaka verksamhetsbehov, som till 

exempel redovisning, lagerhantering, lön med mera. Under 1960-talet började det göras 

skräddarsydda lösningar till varje företag. På 70-talet växte så kallade standardsystem fram, 

tanken bakom dessa standardsystem var att skapa system som inte var skräddarsydda utan 

system som en färdig produkt till företagen som bara behövde implementera i verksamheten. 

 

Affärssystem är alltså en kombination av informationssystem och verksamhetsmoduler. 

Modulerna blir integrerade och har ett starkt samröre tillsammans och hanteras från en och 

samma databas- vilket minskar risken för redundans, ökar säkerhet och är lättare att 

underhålla (Hedman et. al, 2009). Affärssystemen idag blir allt mer komplexa och utgör ofta 

hela IT-strukturen i verksamheten. För att det ska bli effektivt är det viktigt att de olika 

systemmodulerna (order-, lagerhantering, lön etcetera) är starkt integrerade. Med starkt 

integrerade systemmoduler menas att alla moduler är sammankopplade och arbetar 

tillsammans, det är inte förräns då systemet är ett affärssystem (Hedman et. al, 2009).  
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Magnusson och Nilsson (2014) menar att affärssystem består av en kombination av data, 

processer och människor, där data behandlas av informationssystemet på ett sätt som gör att 

användarna kan förstå. Affärssystemen består som sagt av flera informationssystem. 

Informationssystemen lagrar, distribuerar och tyder data vilket möjliggör kommunikation 

mellan systemet och människan.  Magnusson och Nilsson (2009) säger även att affärssystemet 

ska vara komplext på så sätt att det kan tillgodose alla användarnas användningsområden 

genom att ge en generell funktionalitet istället för uppfylla individens funktionalitetskrav, 

alltså heltäckande för hela verksamheten.  

 

Nyttjandet av affärssystem ger effektivt förvaltningsfokus då den sortens IT-lösning gör 

förvaltning och underhåll lättare. Det är lättare med tanke på att det är ett system som är 

integrerat på en databas som kräver mycket fokus istället för att fokus på flera olika 

standardsystem (Motiwalla & Thompson, 2014). 

 

För att påvisa hur komplexa och omfattande affärssystem kan vara med alla dess moduler vill 

författaren presentera en bild på affärssystemet Entré och dess moduler de har integrerade i 

samma system, se figur 1.  

 

 
Figur 1:  Egenutvecklad bild av affärssystemet Entré och dess moduler.Taget från 

affärssystemet 
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2.2 Affärssystemets livscykel 

När det gäller affärssystemets livscykel går det att kategorisera in livscykler beroende på om 

det är egenutveckling av affärssystem, utveckling av standardsystem eller vid upphandling 

och införande av affärssystem. I den här studien kommer ämnet om upphandling och 

införande endast att beröras för att i dessa steg existerar kundutbildningen. Upphandling 

omfattar hela processen från kundens sida gällande problemidentifiering och fram till att de 

skrivit kontrakt med leverantör. Införande berör själva införandet av affärssystemet och även 

eventuella verksamhetsförändringar som kunden står inför (Hedman et. al, 2009). Under 

införandet utförs även utbildningar. 

 

Hedman et. al (2009) presenterar Nilssons (1991) metod i deras litteratur på grund av att det 

är en av få standardsystemsmetoder som har diskuterats i akademiska sammanhang och är 

väldokumenterad i böcker och i tidsskrifter.  

 

Nilssons (1991) standardsystmemsmetod fem olika faser utgörs av Projektförberedelser 

vilkets syfte och mål är att specificera projektet och tillsätta en projektgrupp eller konsult. 

Affärskartläggning vars ändamål är att fastställa krav från kunden på systemet. Konfigurering 

där affärssystemet ska konfigureras och testas. Slutgiltiga förberedelser som handlar om att 

göra systemet och kunden redo för driftsättning, detta steg inkluderar att information och data 

från tidigare system ska överföras in i det nya systemet samt användarutbildning i systemet. 

Det sista steget är Igångsättning och support, här påbörjar kundföretaget och slutanvändarna 

att använda sig av systemet. Även systemuppdateringar och förändringar sker i det här steget. 

Support kommer att drivas från systemleverantören genom hela affärssystemets livslängd och 

ända fram till att det avvecklas (Hedman et. al, 2009).  

 
Figur 2: Metodsteg/ livscykel för systemleverantör vid införande av affärssystem 

(egenutvecklad från Hedman et. al, 2009 s. 132-133) 

Införande av ett affärssystem är inte klart när “igångsättningen” av affärssystemet är gjort, det 

är en pågående process med nya funktioner, moduler och uppdateringar som kommer att 

lanseras och påverka användarföretagen. Tillägg och ändringar sker genom affärssystemets 

livslängd (Parry & Graves, 2008). 

 

2.3 Nyttja kunskap 

 

För företag som anskaffar ett nytt IT-system, såsom ett affärssystem, kommer absorberande 

kapacitet att vara en viktig faktor för att företaget ska kunna applicera och använda systemet 

på effektivt sätt. Absorberande kapacitet är förmågan ett företag har att känna igen ett värde 

av ny information som kommer från en extern källa. Samt hur företaget tar till sig 



6 

 

informationen och omvandlar det till kunskap för att senare använda kunskapen (Cohen & 

Levinthal, 1990). Företagets absorberande kapacitet/förmåga är relaterat till tidigare kunskap, 

Cohen och Levinthal (1990) argumenterar att förmågan att utvärdera och nyttja extern 

kunskap har till stor grad att göra med den redan befintliga kunskapen som företaget besitter. 

Därmed är det viktigt med en bred grundläggande kunskap som finns i företaget inom 

systemet för att kunna integrera in ny kunskap till den redan befintliga kunskapen. 

 

Cohen och Levinthal (1990) påpekar att tidigare forskningar har resulterat i att det är lättare 

för individer i företaget och företaget att ta till sig och memorera ny kunskap samt integrera 

den med den befintliga kunskapen. Om det redan finns kunskap inom ämnet är lättare att 

koppla och förstå sammanhang. Ett företags absorberande kapacitet är beroende av 

individernas absorberande kapacitet, men inte enbart. Det är därför viktigt att att se de andra 

aspekterna som ger företaget absorberande kapacitet, det handlar inte bara om integrering av 

information utan även företagets förmåga att använda den nya kunskapen samt sprida den 

mellan enheter via kommunikation. Även Candra (2012) menar att hantera ett affärssystem är 

en intensiv uppgift gällande kunskap som involverar många olika aktörer med olika 

kunskapskapaciteter. Att individer sitter på tidigare kunskap har visats ge positiv effekt 

gällande anskaffning eller adoption till nya teknologier, det har även visats att tidigare 

kunskap hos företagets individer ger positiv effekt av att förstå och ta in ny kunskap.  

 

Vid snabba tekniska förändringar, som en ny modul- eller versionsuppdatering till exempel, 

kan det lätt uppkomma problem. Därav är den grundläggande kunskapen viktig för att enklare 

kunna ta in den nya kunskapen för senare användning.  

Det kan vara svårt att anpassa sig till den nya kunskapen eftersom de måste överkomma 

kunskapsbarriärer. Att överkomma kunskapsbarriärer är inte enkelt, det krävs träning och en 

förståelse för den nya kunskapen för att komma över dessa barriärer och använda 

affärssystemet effektivt (Robey et. al, 2002). Företagens kunskapande kan ses som en dialog 

mellan minnen och ny kunskap när det gäller barriärer, dialoger kan jämföras med inbitna 

arbetsprocesser som ska översättas till en ny arbetsprocess för att överkomma barriärer. När 

nya affärssystem implementeras måste individer ta till sig ny kunskap som de ska använda 

samtidigt som de måste försöka ”glömma” tidigare kunskap Robey et. al (2002). 

 

Robey et. al (2002) påpekar att barriärer ofta nämns vid ny kunskap, de ger även ett exempel 

på ett återkommande scenarion från företaget CommCO. Individerna på företaget försöker 

återskapa det gamla arbetssättet genom att arbeta runt problemet istället för att använda sig av 

den nya kunskapen. I Robey et. al (2002) studie visar det ett bra resultat på att införskaffa 

“core teams” eller ha konsulter som hjälper företaget som ska adoptera nya IT-lösningar. 

”Core teams” är en grupp specialister som är tillsätts i uppdrag och fungerar som den primära 

kunskapsbanken och förespråkare som hjälper användarna att överkomma barriärer/dialoger 

samt så hjälper de med att distribuera ut kunskap till hela organisationen.  

 

Robey et. al (2002) påvisar i deras studie att det är mer effektivt att komma förbi dessa 

kunskapsbarriärer på ett effektivt sätt genom att introducera förändringarna delvis. Ett mycket 

positivt resultat i deras studie var när konsulter implementerar systemet på plats med ett 
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begränsat antal moduler, för att senare när användarna har absorberat kunskap införa ännu en 

modul och ännu en modul och så vidare. På så vis fick företaget adoptera stegvis och det 

visade sig underlätta i omvandling av arbetsprocesser. 

  

2.3.1 Identifierade faktorer 

I det här underkapitlet presenterar författaren identifierade faktorer från litteraturen i kapitel 

2.3. 

 Tidigare kunskap- För att kunna nyttja ny kunskap lättare (Cohen & Levinthal, 1990). 

 Bred grundläggande kunskap- För att besitta lite kunskap om hela systemet och 

därmed göra det lättare att ta in och nyttja ny kunskap (Cohen & Levinthal, 1990). 

 Översätta arbetsprocesser- För att kunden lättare ska lära sig att nyttja kunskapen, 

genom att översätta deras gamla processer till de nya processerna (Robey et. al 2002). 

 Glömma tidigare kunskaper- Om det inte går att översätta arbetsprocesserna är det bra 

om kunden kan ”glömma” tidigare kunskap så de tillämpar de nya arbetsprocesserna 

(Robey et. al, 2002). 

 Träning och förståelse- För att komma över kunskapsbarriärer (Robey et. al, 2002). 

 Core-teams eller konsulter- För extern källa av kunskap (Robey et. al, 2002). 

 Introducera förändringar delvis- Lättare att ta in och adoptera till förändringarna 

(Robey et. al, 2002). 

2.4 Effektiv användning av affärssystem 

Framgången som ett företag kan erhålla med hjälp av affärssystem är delvis beroende av 

slutanvändarna. En faktor för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är att användarna 

arbetar i affärssystemet på ett effektivt sätt. För att användarna ska kunna arbeta effektivt och 

enligt affärssystemets design måste de ha kunskap och förmågan att arbeta i systemet (Soh, 

Kien, & Tay-Yap, 2000). Har användarna för dålig kunskap om systemet finns risken att 

användarna inte använder affärssystemet till dess fulla potential utan förlitar sig på gamla 

arbetsprocesser och försöker efterlikna dem (Markus & Tanis, 2000). Affärssystemsinförande 

och nya funktioner skapar behovet hos individer och företag att lära sig nya processer, vilket 

kan leda till ineffektivitet om slutanvändarna inte får den utbildning som krävs.  

 

Med ”ERP system usage” menas till vilken grad som slutanvändarna använder sig av de olika 

funktionerna som affärssystemet innehåller (Burton-Jones & Gallivan, 2007). Hedman & 

Johansson (2011) har identifierat att ”system usage” är det mest frekventa som mäts när 

företag mäter hur framgångsrik en implementation har varit, och därmed kan utbildning som 

gör att användarna använder sig av affärssystemets funktioner vara en indirekt faktor till 

framgångsrikt införande.  

 

Nicolaou (2004) diskuterar hur otillräcklig utbildning och otillräckligt stöd till slutanvändarna 

påverkar dem negativt vilket leder till en sämre förmåga att förstå och använda sig av de nya 

arbetsprocesserna vilket i sig medför sämre förståelse och systemanvändning.  
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Davis och Bostrom (1993) och Vermetten et, al (2001) hävdar att genom utbildning så kan 

användning, prestationer hos individer öka avsevärt samt att det leder till en mer uthållig 

användning av systemet som i sig resulterar i en högre användarnivå. Vilket medför en 

förbättring av den individuella effektiviteten. 

2.4.1 Identifierade faktorer 

I det här underkapitlet presenterar författaren identifierade faktorer från litteraturen i kapitel 

2.4. 

 Mät affärssystemanvändandet- För att se om kunden är redo att börja arbeta i systemet 

eller behöver mer utbildning för att kunna öka kvaliteten på systemanvändningen 

(Hedman & Johansson, 2011). 

 Utbildning- Kunden måste ha genomgått utbildning för att kunna nyttja systemet som 

det är tänkt och på ett effektivt sätt (Nicolaou, 2004). 

 Stöd- Kunden behöver stöd från extern part för att lära sig ny kunskap. Kontinuerlig 

support är av vikt för att kunden ska utvecklas (Nicolaou, 2004). 

 

2.5 Kundutbildning  

Träning i systemet måste göras av alla som ska arbeta i systemet och helst ska de blivande 

användarna testa i en miljö som är likadan som när systemet har driftsatts. Träningen av 

systemet måste inte vara färdiggjord innan affärssystemet sätts i drift, men träning i de mest 

viktiga delarna är bra att göra i början för senare processer kan bygga på dem. Fokuset på 

träningen i början bör ligga på hur kundföretaget ska arbeta med sina dagliga processer.  

Programmet ska även ge användarna möjligheten att träna i ett system med riktig data och 

konfigurationer för att lära sig hur de ska använda sig av systemet innan det riktiga träder 

kraft. Genom att låta slutanvändarna träna i “riktiga” affärssystem minskar deras oro för att 

göra fel när de väl har gått live (Motiwalla & Thompson, 2014).  

 

Träning ska inte utföras en gång, det ska vara en återkommande med jämna mellanrum för att 

slutanvändarna ska kunna använda systemet fullt ut (Motiwalla & Thompson, 2014).  

 

Flertal organisationer använder träning som en indikation på om användarna förstår systemet, 

då får användarna göra test för att certifiera sig. Genom att certifiera kan företaget se vilka av 

användarna som behöver mer träning i systemet innan systemet går live hos kunden. Detta har 

visat sig vara mycket effektivt och en faktor i framgångsrikt affärssystemsinförande. Ungefär 

10-15 % av alla affärssystemsinföranden uppnår de förväntade resultatet, dålig träning är en 

av de främsta faktorerna som bidrar till ett misslyckat affärssystemsinförande (Motiwalla & 

Thompson, 2014).  

 

Att utbilda i affärssystem kan göras genom många olika metoder och personer. Personerna 

kan skilja mellan att externa parter kommer in som konsult och utbildar, det kan även vara 

kunniga inom företaget som kan lära ut internt. Utbildningen sker generellt sätt på plats där 

affärssystemet ska användas eller i klassrumsliknande situationer (webb-baserade klassrum, 
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datorbaserad träning, videokurser, handböcker, hjälp-wizards). En variation av dessa olika 

former av utbildning bör vara tillgängliga till företaget för att det ska öka chanserna till en 

framgångsrik användning av affärssystemet. Varför det ska vara en blandning är för att 

personer lär sig på olika sätt (Motiwalla & Thompson, 2014).  

 

Utbildning måste i ett tidigt skede godkännas av ledningen för att tid ska kunna schemaläggas 

samt att det ingår i budgeten, utbildningen är ofta det som företagen tar bort när kostnaderna 

blir för höga. Men ändå är de en återkommande faktor som påverkat resultatet av införandet 

till stor grad (Motiwalla & Thompson, 2014). 

 

Saraf et al. (2012) och El Amrani et al. (2006) båda påpekar att support, mentorprogram och 

workshops skapar en källa av hög tillgänglighet av extern kunskap för affärssystemanvändare. 

 

Motiwalla och Thompson (2014) säger att användarträning har identifierats vara en av 

nyckelfaktorerna till att säkerställa att användarna använder systemet på ett framgångsrikt 

sätt. Det primära syftet med träning är att integrera kortsiktig och långsiktig kunskap, även 

Davis och Bostrom (1993) säger att för detta ska fungera effektivt måste arbete med tidigare 

och ny kunskap göras. 

 

2.5.1 Identifierade faktorer 

I det här underkapitlet presenterar författaren identifierade faktorer från litteraturen i kapitel 

2.5. 

 Träning för alla- Alla i kundföretaget som skall använda sig av systemet bör 

utbildas/tränas i systemet (Motiwalla & Thompson, 2014). 

 Testning i verklig miljö- Testning bör ske i verklig miljö för att kunden ska 

känna sig bekväm (Motiwalla & Thompson, 2014). 

 Återkommande träning- För att användarna ska kunna använda systemet fullt ut 

(Motiwalla & Thompson, 2014). 

 Certifikat- Ett bra sätt som indikerar på att användarna förstår och kan arbeta i 

systemet (Motiwalla & Thompson, 2014). 

 Lära ut internt- Enligt Motiwalla och Thompson (2014) är det viktigt att 

personer som tagit till sig kunskap försöker lära ut internt. 

 Olika former av utbildning- Individer lär sig ny kunskap bäst på olika sätt 

(Motiwalla & Thompson, 2014). 

 Support/Mentorprogram/Workshops- Bra källor för kunskap (Motiwalla & 

Thompson, 2014). 

 

2.6 Analysmodell 

 

Analysmodellen som presenteras i figur 3 är egenutvecklad av författaren och är baserad på 

teori insamlad i litteraturstudien. Analysmodellen utläses från det nerdesta blocket och flödet 
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går i de gröna pilarnas riktningar. Författeren ville presentera en enkel visuell bild på 

litteraturens beskrivning om hur kunder bör utbildas för att kunna använda affärssystem 

effektivt. Analysmodellen visar även vad fallföretaget bör arbeta med för att eventuellt kunna 

minska antalet inkommande ärenden. Storlekar på blocken i analysmodellen har ingen 

betydelse. De mörkare blå blocken är vad fallföretaget utför och erbjuder, det ljusare blå 

blocket skiljer sig för att det blocket handlar mer om hur kunden agerar och ska kunna ta till 

sig ny kunskap. De gröna pilarna är optimala vägen för att uppnå studiens syfte, alltså till den 

gröna cirkeln. 

 

Analysmodellen utläses från Kundutbildning, alla faktorer i blocket bör vara uppfyllda av 

företaget som erbjuder kundutbildningen. Genom att uppfylla de faktorer som finns 

presenterade ökar chansen för kunden att kunna Nyttja ny kunskap lättare och bättre. Utför 

företaget en bra kundutbildning och kunden kan nyttja den nya kunskapen på ett bra sätt finns 

chansen att kunden kan uppnå en effektiv användning. Lyckas kunden uppnå en Effektiv 

användning av affärssystemet är det viktigt att kunden tillsammans med systemleverantören 

försöker erhålla den effektiva användningen genom de presenterade faktorerna i blocket. Kan 

systemleverantören och kunderna erhålla en effektiv användning av systemet ökar även 

chansen att systemleveratören får Mindre inkommande ärenden. Vilket är ”målet” i 

analysmodellen. 

 

Arbetar kunden effektivt i affärssystemet och en Ny funktion och/eller versionsrelease släpps 

finns risken att kunden inte kan erhålla en effektiv användning, därmed finns ett extra steg 

från det blocket ner till Kundutbildning. Då menar författaren att analysmodellen ska 

genomgås yttligare en gång, fast förmodligen i en mindre skala med tanke på skillnaden i 

mängden ny kunskap ska kunden behöver ta till sig.  

 

2.6.1 Kundutbildning 

Kundutbildningsblocket med dess faktorer ligger längst ner som ett fundament i 

analysmodellen. Kundutbildning speglar hela studien och för studiens syfte är det en central 

del. Analysmodellen startar med kundutbildning, här är tanken att dess indentifierade faktorer 

ska bearbetas av fallföretaget. Blocket är upprepande, den svarta pilen som visas mellan 

”Kundutbildning” och ”Effektiv användning av affärssystem” visar att det är iterativt. Med 

det menas att för att kunden ska kunna behålla en effektiv användning under längre perioder 

behövs kundutbildningar utföras. Den röda pilen påvisar att om kundföretaget inte kan 

upphålla en effektiv användning av affärssystemet bör kunden gå tillbaka till grundläggande 

blocket och ”börja om”, mer utbildning. 

 

Den blå pilen visar att om effektiv användning av affärsystemet inte kan uppnås efter en 

uppdatering bör fallföretaget utföra mer kundutbildningar. 
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2.6.2 Effektiv användning av affärssystem 

Kunden kan uppnå effektiv användning av affärssystemet om de genomgått kundutbildning 

och kan nyttja den nya kunskapen. Har kunden ingen effektiv användning av affärssystemet 

bör kunden genomgå mer kundutbildning så de kan nyttja den nya kunskapen och bli mer 

effektiva (den röda pilen). Återkommande utbildning bör finnas för att kunden ska kunna 

behålla effektiv användning, därmed är blocket kopplat till Kundutbildnings-blocket. Arbetar 

kunden effektivt bör risken för att behöva extern hjälp av fallföretaget minska, därmed går det 

”effektiv användning av affärssystem”-blocket till sista blocket ”mindre inkommande 

ärenden”. 

2.6.3 Nyttja ny kunskap 

”Nyttja ny kunskap”-blocket är i en ljusare färg för att det handlar om hur kunden tar till sig 

och nyttjar kunskap, fallföretaget kan hjälpa kunden med olika medel. Författaren menar att 

det bör ligga mer hos kunden än hos fallföretaget, det är fortfarande ett relevant block 

fallföretaget bör ha i beaktning för att kunna minska antalet inkommande ärenden. 

 

2.6.4 Nya funktioner och/eller versionsreleaser 

När nya funktioner och/eller versionsreleaser släpps bör ett kundutbildningsfokus fortfarande 

att finnas. Beroende på storlek och ändringar uppdateringen medför kan kundföretaget (vid 

mindre förändringar) direkt arbeta effektivt igen, vid större förändringar kan det visa sig att 

mer kundutbildning är relevant (blå pil till ”Kundutbildning”). 

 

2.6.5 Mindre inkommande ärenden 

Från “Kundutbildning” till “Effektiv Användning av Affärssystem” genom “Nyttja ny 

kunskap” har företag potential till att minimera antalet inkommande ärenden (gröna pilar). 

När kundföretaget arbetar effektivt i affärssystemet samt har förståelse är det med hög 

sannolikhet att de arbetar mer självständigt och inte behöver vända sig till support-

avdelningar lika ofta.  
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Figur 3: Analysmodell av effektiv kundutbildning, egenutvecklad av författaren. 
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3 Metod 

Metodkapitlet presenterar tillvägagångssättet som tillämpats i den här studien. Kapitlet 

redovisar forskningsetiken som författaren har tagit hänsyn till och även hur studien når hög 

trovärdighet. 

3.1  Fallstudiemetoden 

Den här studien har haft ett kvalitativt angreppssätt där studien har genomförts i form av en 

fallstudie. Studien fokuserar på systemleverantören Hantverksdata AB som har ett 

affärssystem, Entré.  

 

Fallstudier utförs ofta när studien fokuserar på endast ett eller ett fåtal olika fall, med syfte på 

att skapa en djupare förståelse i det/de enstaka fallen. Den här studien fokuserar enbart på 

Hantverksdata AB’s kundutbildning. Genom att utföra en fallstudie kan fallet studeras i sin 

helhet och därmed leda till en djupare förståelse och kunskap i ämnesområdet (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

3.1.1 Fördelar med fallstudie 

Robson (2007) menar att fallstudier möjliggör forskningen att gå på djupet, vilket medför att 

forskare kan fånga komplexitet, relationer och processer. I den här studien ligger fokuset på 

ett företag, Hantverksdata AB. Det medförde att författaren riktade allt arbete till 

Hantverksdata AB, det gav då möjligheten till att ha koncentrerat fokus och författaren kunde 

fånga fallets komplexitet, relationer (mellan kund och Hantverksdata AB, samt internt mellan 

avdelningar) och kundutbildningen som Hantverksdata AB utför. För att samla all data och 

information uppmuntras det till att använda flera olika metoder och olika källor, i den här 

fallstudien passar det att nyttja flertal metoder. Så som intervjuer och statistik som författaren 

använde sig av. Hantverksdata AB agerade mycket flexibelt genom att tillåta resurser att 

avsättas till intervjuer och statistikinsamling. Patel & Davidson (2007) och Robson (2007) 

menar att denna flexibilitet är en stor fördel med fallstudier. 

 

3.1.2 Nackdelar med fallstudie 

En nackdel med fallstudiemetoden är trovärdigheten hos generaliserbarheten av resultatet 

(Robson, 2007). Även här håller Patel och Davidsson (2011) med om att generaliserbarheten 

av resultatet utmanar trovärdigheten av resultatet. Fallstudier fokuserar på situationer när de 

sker som i verklighet, alltså situtioner från det dagliga arbetet. Den tidigare nämnda fördelen 

med att det är flexibelt med fallstudier medför även nackdelar, forskaren måste vara beredd att 

modifiera sitt angreppssätt beroende på resultatet som ges samt att det kan vara svårt att hålla 

deadline. I författarens studie fanns det en hög grad av flexibilitet där risken fanns för att vissa 

moment skulle skjutas fram i tidsplanen på grund av rörligheten, till exempel gällande möten 

för intervjuer. 
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3.2  Genomförande av studie 

Intervjuer utfördes tillsammans med flera respondenter som arbetar på olika avdelningar hos 

fallföretaget Hantverksdata AB, detta gjordes för att nå empirisk mättnad. Med det menas att 

intervjuer utförs till liknande svar till slut upprepas. När empirisk mättnad var uppnådd 

lyssnade författaren flertal gånger på varje inspelad intervju samtidigt som en sammanfattning 

av intervjuerna skrevs. När författaren lyssnade på intervjuerna plockades även citat ut från 

inspeleningen som användes i empirikapitlet. Statistik från FAQ och Kontakt 

sammanställdes/insamlades från deras interna databas, detta gjordes för att författaren ville 

visa Hantverksdata AB tydligt hur dagsläget ser ut och var Hantverksdata AB bör anstränga 

sig för att nå förbättringar..  

 

3.3  Fallföretaget 

Hantverksdata AB grundades 2006 när företagen Installationsdata, Glas o måleri, AJ gick 

samman och skapade Hantverksdata AB. Det är 68 stycken anställda i Sverige, totalt med 

olika dotterbolag i Norge, Finland och Danmark är det runt 100 stycken anställda. På 

Hantverksdata AB finns supportavdelning, produktavdelning som utvecklar systemet, 

kvalitéavdelning som gör manualer och tester på affärssystemet. Konsultavdelnings anställda 

är det som installerar och utbildar kunder som ska arbeta i systemet. Säljavdelning säljer 

affärssystemet och utbildningar med mera. Ekonomiavdelning sköter ekonomin åt företag 

som vill ha sin ekonomi outsourcad (Hantverksdata 2018).  

 

Verksamheten utvecklar ett system som ska förenkla vardagen för kunder. Systemet ska 

hjälpa kunden med faktureriring, orderhantering, redovisning, tidsregistrering och lön. 

Affärsystemet brukas i flertal branscher så som golv, måleri, glas, el , bygg, vvs. Kunder: 

Kunderna finns över hela sverige, Hantverksdata har runt 4000 kunder. Det tillkommer 

ungefär mellan fem till tio nya kunder i månaden. Affärssystemet innefattar : Kundhantering, 

Artikelhantering, Orderhantering, Fakturering, Kundreskontra, Butik, Beställningar/Lager, 

Kalkyl, Leverantör, Leverantörsreskontra, Redovisning, Tidsregistrering, Lön, 

Projektstyrning. Hantverksdata AB erbjuder olika tjänster till kundföretagen, de installerar 

systemet , utbildar kunderna i systemet, erbjuder drift av systemet på deras interna servrar, 

löne-outsourcing, kreditupplysning på kundernas kunder med mera. Hantverksdata AB 

levererar ett system som de installerar, lär ut och utvecklar. Alla kunder betalar årsavgift 

beroende på hur många moduler de har, vilket ger support och nyutveckling till kunden, 

samtidigt som Hantverksdata AB får intäkter (Respondent 1, intervju ett).  

3.4  Intervju 

För att samla in empirisk data har författaren valt att utföra intervjuer, eftersom det är ett bra 

medel för att samla in data med tydligt fokus på fallet. De utförda intervjuerna är kvalitativa, 

alltså intervjuer strukturerade med öppna frågor som ger utrymme till deltagarna att svara med 

egna ord och tankar kring ämnesområdet, sedan kommer författaren att tolka svaren kritiskt.  
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Författaren valde att först göra en pilotintervju (se bilaga G) för att samla information om 

fallföretaget och även lite generell information. Information om hur fallföretaget arbetar idag 

och vad de erbjuder till sina kunder. Detta gjordes för att få en bild av hur fallföretaget ser ut 

och arbetar i dagsläget. Författaren valde även att utföra en pilotintervju för att pröva tekniken 

om att intervjua, vilket Patel & Davidsson (2011) menar är en bra teknik för detta ändamål. 

Pilotintervjun utfördes tillsammans med samma respondent som senare deltog i en senare 

intervju, därmed hänvisas pilotintervjun till ”intervju ett” vid referering. Sedan utfördes även 

en ”semistrukturerad intervju” som Patel och Davidson (2011) benämner det. Med detta 

menas att författaren har gjort en lista med teman/områden i forskningsområdet 

kundutbildning. Detta gjordes för att författaren ville att respondenterna skulle beröra 

forskningsområdet, men även att deltagaren kunde svara fritt med deras egna ord (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Författaren hade intervjuer med personer från olika avdelningar, så som konsult-, support- och 

IT-avdelningen. Detta gjordes på grund av vilken typ (IT-relaterat, funktionsrelaterat i 

affärssystemet etcetera) av ärende det var som kunden behövde extern hjälp med för att kunna 

arbeta vidare. Beroende på typen av ärende hamnar det i olika avdelningar och därmed är 

flera påverkade indirekt av kundutbildningen. Det är därför relevant att intervjua fler parter än 

endast konsultavdelningen som utför kundutbildningen.  

 

Intervjustrukturen skapades utefter analysmodellen (se figur 3). Respondenterna från de olika 

avdelningar är inte utvalda utifrån ett specifikt kreterium mer än att de är väletablerade och 

har arbetat på Hantverksdata AB under några år. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en intervju som ett strukturerat samtal med ett syfte. 

Med intervjuaren som definerar och kontrollerar situationen. Intervjuaren förmedlar 

ämnesområdet till deltagaren och följer kritiskt upp på svaren som erhålles. 

 

Halvstrukturerad livsvärldsintervju, som Kvale och Brinkmann (2014) benämner det istället 

för semistrukturerad intervju ”Defineras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar 

av deltagarens livsvärld i syfte att tolka innebörden av beskrivna fenomen” (Kvale och 

Brinkmann, 2014, s.19). 

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det en fördel att ha förkunskaper och vara förberedd i 

området som skall studeras. Intervjuerna är därmed utformade utefter framställd analysmodell 

om kundutbildning, med dess kategorier och dess tillhörande faktorer. Detta skapar 

möjligheten att centrala och relevanta områden kommer att täckas i intervjuerna med en bra 

struktur. Behövdes det mer information eller kompletteringar efter transkribering hade 

författaren möjlighet att komplettera med fler intervjuer, samtal eller mail. 

 

3.4.1  Val av frågor i intervjuguide 

Efter att litteraturstudien hade genomförts resulterade litteraturgenomgången i en 

analysmodell (se figur 3, s. 12). Analysmodellen var grunden och strukturen för den 
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intervjuguide som skapades inför intervju med samtliga respondenter. Författaren skapade 

därmed en intervjuguide vars frågor följde analysmodellens struktur, intervjuguiden är indelad 

i likadana block som analysmodellen består av. Frågorna i intervjuguiden var öppna frågor, 

vilket menas att respondenter ska kunna svara fritt inom ämnesområdet. I intervjuguiden finns 

även förslag på följdfrågor för att författaren skulle ha möjligheten att förstå och få en djupare 

förståelse om förtydligande eller mer detaljerade svar önskades. 

 

Författaren valde att ha en intervjuguide som var strukturerad enligt analysmodellen vid 

genomförande av intervjuer tillsammans med Respondent 1 & Respondent 3 (se bilaga H). 

Detta för att dessa respondenter är från konsultavdelningen och utför kundutbildningar. Sedan 

gjorde författaren en intervjuguide för Respondet 2 och Respondent 4 (se bilaga I). Dessa 

respondenter (2 & 4) är påverkade av hur kunden till Hantverksdata AB nyttjar systemet. 

Frågorna i denna intervjuguide är öppna frågor som mot syftet och analysmodellen men från 

ett annat perspektiv. Med ett annat perspektiv ur denna synpunkt menas att IT-avdelningen 

och supportavdelningen skiljer sig från konsultavdelningen, de behandlar ärenden när kunden 

inte kan arbeta självständigt. 

 

3.5  Dokument/Statistik 

Författaren använde deskriptiv statistik, vilket är enkel information som samlas och kräver 

ingen större insasts för att analysera. Den deskriptiva statistiken som författaren använder för 

att i siffror bidra med information kommer från Hantverksdata AB’s interna databas Kontakt. 

De inkommande ärenden som registrerats används för att belysa och bevisa problemet med 

ökningen som sker av inkommande ärenden i samband med releaser. Hantverksdata AB har 

ett internt program, Kontakt, där alla ärenden som behandlas registreras. I Kontakt går det 

även att ta ut statistik från olika tidsperioder. För att belysa problemområdet har författaren 

tagit fram statistik på hur många ärenden som kommer in i samband med när en ny version 

eller funktion på en modul släpps. Författaren har sedan jämfört med hur många det kommer 

in vanligen(snitt på hela året 2017) på samma modul innan uppdateringen. Författaren valde 

att studera frekvensen på inkommande ärenden under en period för att grafiskt kunna visa, 

samt styrka, problematiken som uppstår vid nya releaser.  

 

Det kommer inte vara med i den här forskningsstudien men författaren hoppas att erhålla en 

senare återkoppling från Hantverksdata där de jämför den statistik som tagits fram om jämför 

den med kommande år när nya versioner släpps för att se om rekommendationer gav 

fallföretaget nytta.  

 

3.6  Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet är trovärdigheten som studien har (Robson, 2007: Patel & Davidson, 2011). För 

att reliabiliteten ska vara hög så spelade författaren in de utförda intervjuerna. Detta för att ha 

möjligheten att lyssna på intervjuerna flertal gånger så att tolkningar blev rätt vid 

sammanfattning av intervjuerna. Sammanfattningarna skickades sedan till deltagarna i 

intervjuerna för verifiering att information stämmer. 
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Validitet inom forskning är att insamlad information avser den information som författaren är 

ute efter (Robson, 2007: Patel & Davidson, 2011). I teorikapitlet har en analysmodell (se figur 

3) skapats för att höja validiteten i studien. Analysmodellen som skapats är egenutvecklad och 

grundas från insamlad relevant litteratur i litteraturstudien. Från analysmodellen har 

författaren skapat en intervjuguide (se bilaga H), analysmodellen utgör strukturen på 

intervjuerna. Analysmodellen användes som underlag för att författarens identifierade faktorer 

från teorikapitlet skulle beröras av deltagarna i intervjuerna.  

 

3.7  Forskningsetik 

Patel och Davidsson (2011) belyser fyra stycken krav gällande forskningsetik, författaren till 

den här studien har följt dessa krav vid insamlande av empiri för att försäkra att 

genomförandet var etiskt och moraliskt korrekt. 

 

3.7.1 Informationskrav 

Informera om studiens syfte. Författaren har skickat mail samt haft telefonkontakt med 

inblandade på Hantverksdata om syftet och tillvägagångssätt. 

 

3.7.2 Samtyckeskrav 

Respondent i arbetet har rätt att bestämma själva om de vill deltaga eller inte, författaren har 

fått samtycke genom en blankett som deltagare har signerat. Se blankett i bilagor (Bilaga D). 

 

3.7.3 Konfidentialitetskrav 

Information som företaget vill hålla konfidentiellt ska vara kondidentiellt. Hantverksdata AB 

och samtliga respondenter på Hantverksdata AB valde att inte vara anonyma. 

 

3.7.4 Nyttjandekrav 

Informationen som samlas via intervju och från interna databaser används enbart för den här 

studien. Respondenterna har haft möjlighet att kunna korrigera deras svar. Författaren har 

skickat en sammanfattning av utförd intervju till respondent. 
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4. Empiri 

Emiprikapitlet avser att  presentera emipirisk data som har samlats in genom intervjuer och 

statistik. I det här kapitlet har författaren sammanfattat de fem olika intervjuerna och sedan 

presenterar varje respondents svar från intervjuguiden (se bilaga G,H,I). Svaren är 

kategorieserade enligt blocken som är hämtade från analysmodellen (se figur 3).  

4.1  Pilot intervju 

Verksamheten utvecklar ett system som ska förenkla vardagen för kunder. Systemet ska 

hjälpa kunden med faktureriring, orderhantering, redovisning, tidsregistrering och lön. 

Affärsystemet brukas i flertal branscher så som golv, måleri, glas, el , bygg, vvs. Kunder: 

Kunderna finns över hela sverige, Hantverksdata har runt 4000 kunder. Det tillkommer 

ungefär mellan fem till tio nya kunder i månaden. Affärssystemet innefattar : Kundhantering, 

Artikelhantering, Orderhantering, Fakturering, Kundreskontra, Butik, Beställningar/Lager, 

Kalkyl, Leverantör, Leverantörsreskontra, Redovisning, Tidsregistrering, Lön, 

Projektstyrning. Hantverksdata AB erbjuder olika tjänster till kundföretagen, de installerar 

systemet , utbildar kunderna i systemet, erbjuder drift av systemet på deras interna servrar, 

löne-outsourcing, kreditupplysning på kundernas kunder med mera. Hantverksdata AB 

levererar ett system som de installerar, lär ut och utvecklar. Alla kunder betalar årsavgift 

beroende på hur många moduler de har, vilket ger support och nyutveckling till kunden, 

samtidigt som Hantverksdata AB får intäkter (Respondent 1, intervju ett).  

4.2  Kundutbildning 

Respondent 1 

Kundutbildningar sker i samband med driftsättningen, någon vecka innan driftstart. Då 

utbildas kunden i grundläggande för att de ska klara det dagliga arbetet. Varje månad erbjuds 

löpande utbildningar beroende på behovet hos kunden. Nyanställda hos kunden erbjuds 

specifika utbildningar för att försöka avlasta supporten.  

 

”Vi har börjat mer med webbutbildningar, youtube-videos” (Respondent 1). 

 

Vid grundutbildningar är det ofta seminare där konsulten står vid en tv eller projektor och 

förklarar för kunden hur de ska jobba. Det är inte alltid men det är bra om kunderna har egna 

datorer som de kan sitta och följa med i under utbildningen. Då är det konfigurerade 

testföretag som kunden kan sitta och öva i. I bästa fall får de testa och lyssna, inte bara lyssna. 

I hantverksdata AB utbildningslokaler finns datorer. Det finns även webb-utbildningar. 

 

Vid utbildning av systemet så försöker Hantverksdata AB att få kundens anställda att deltaga 

på de utbildningar i moduler som kunden kommer att jobba i. Alla ansällda måste inte vara 

med på allt, bara det som de själva kommer att arbeta med. Utbildningen är anpassad efter 

roller så man kan styra vilka som är med på varje utbildning. Ett problem under utbildningar 

är att kundens kunder kontaktar så de missar utbildningstid.  
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”Det finns en vision om att innan  utbildningen, skapas ett demoföretag som kunden ska ha 

lekt i innan. För då kan vi se vad de gjort i demoföretaget och anpassa utbildningen därefter” 

(Respondent 1). 

 

En eller två personer ska vara med på alla utbildningsmoment för att förstå helheten i 

systemet som senare kan försöka att läras ut internt. Utbildar en mindre grupp för tidsreg i 

portalen som de får lära ut till andra hantverkare.Det finns små utbildningsvideos på youtube 

för portalen. 

 

Respondent 1 ser förbättrningsmöjligheter genom att försöka paketera vissa funktioner och 

förenkla lite, utveckla webb utbildningar och youtube utbildningar. Utbildning på plats hos 

kunden efter kunden har jobbat 1-2 år. Sälja in mer utbildning där konsult kommer ut på plats 

och försöker se vad de gör nu, vilka problem som finns och gå vidare där ifrån. 

Respondent 2 

Kunderna skulle även behöva under själva handledningen utföra rutiner på egen hand. Det 

räcker inte med att bara lyssna på hur de ska de ska göra. Demoföretag är även något som är 

guld värt, i demoföretaget kan de få träna på egen hand. 

 

”Kunden behöver en genomgång utav rutinerna där de egentligen får utföra basgrejerna 

själva under handledning. De har sett och hört hur de ska göra sakerna, men de kommer inte 

ihåg att göra det själva” (Respondent 2). 

 

När nyanställda hos kunden tillkommer är det inte alltid att de kommer på utbildning, istället 

utbildas de internt. Det är inte lustigt att de ringer in när det börjar bli lite stressigt. Det finns 

så många olika tillvägagångssätt för att utföra rutiner i systemet vilket också kan medföra 

komplikationer när de utbildar internt hos kunden. Den kund som fått intern utbildning kan ha 

missat något och sen under sommartider så kommer samtalen in till supporten. 

 

”Kunderna behöver mer utbildning” (Respondent 2). 

Respondent 3 

Det finns två typer av kundutbildningar. Schemalagda kurser på Hantverksdata AB’s kontor, 

dessa utbildningar går av stapeln 3-4 gånger i månaden. Utbildningarna är avsedda för 

nyanställda på kundföretagen. Alla nya lönekunder som tillkommer måste deltaga på en 

separat två-dagars grundutbildning i lön. Men även de som vill lära sig mer hos kunden eller 

internt på Hantverksdata AB har  möjligheten att deltaga på utbildningen.  

 

Hantverksdata AB utbildar i seminarieform och genom praktiska moment. De praktiska 

momenten läggs lite mer fokus på när en kund är i uppstarten. Kunden har möjlighet att träna 

genom demoföretag i affärssystemet. Mer utbildning på alla kunder för att minska antalet 

inkommande ärenden. Tidsmässig så ligger mer tid på konfigurering och installation och 



20 

 

mindre på utbildning. Det är ett stort system och kunden ska försöka kunna systemet på två 

till tre dagar medans en som ska jobba på Hantverksdata AB räknar man med ett års tid för att 

”kunna” systemet. Vid nya personal hos kunden sker utbildningar. Märker konsult ute hos 

kund eller vid användarträff att kunden inte är tillräckligt kunnig försöker Hantverksdata AB 

ha någon från kundansvaraig (respektive säljansvarig) som pratar med kunden om mer 

utbildning. Sälj skickas för att kunna prata med chefer eller vd, alla anställda besitter inte 

beslutanderätt. Konsult fångar upp och sälj säljer på mer utbildning.  

  

Respondent 4 

Hantverksdata AB erbjuder 3 utbildningar varje månad till kunden, men det händer tyvärr att 

utbildningarna måste ställas in för att inte tillräckligt många kunder anmäler sig. 

Kunskapsgapet som skiljer kunderna kan Hantverksdata AB se genom statistik. Det kan bero 

på kundens utbildning, det finns en del som är utbildade inom administration och ekonomi. 

De som är utbildade får instruktioner som de sedan tillämpar. Sen finns även kunder som är 

genuint intresserade av systemet och vill att systemet ska göra allt åt dem och de nyttjar ofta 

systemet till en högre grad. Det hänger oftast på kundens vilja att gå utbildningar och lära sig, 

men det är svårt att fånga in dem som inte är intresserade. Det är tyvärr en saknad av intresse 

för att lära sig som gör att kunder ringer in lite för ofta. 

 

”Kunden saknar vilja av utbildning. Kunden ringer in för att få saker lösta även fast det finns 

lösningar i text”( Respondent 4). 

 

För att minska inkommande ärenden behövs mer utbildning, det är enormt mycket 

återkommande frågor från kunderna som ringer in till supportavdelningen. Det är oftast vilja 

och inställning till utbildning/ lärande hos kunden som resulterar i att de inte utbildas eller tar 

tillfället i akt när Hantverksdata AB hjälper dem. Det märks framförallt vid semesterårsskifte 

och löneperioder, varje månad ökar trycket på supportavdelningen när det är dags för löning. 

Det är inte helt ofrämmande att det är samma kund som ringer in varje månad när det börjar 

bli stressigt. 

 

”Vid löneperioder, semesterårsskifte blir det en ökning som slår ut på hela företaget. Vi på 

IT-avdelningar kan få mer ”annan” support”( Respondent 4). 

4.3  Effektiv användning av affärssystemet 

Respondent 1 

Det är upp till konsulten att avgöra om kunden är mogen nog att börja jobba självständigt, 

konsulterna jobbar utefter en projektplan med bla acceptanstest. Det finns inget direkt sätt 

som Hantverksdata AB säkerställer att kunden har lärt sig det som kunden bör. Internt 

genomförs en certifiering men kundens användargrad är inget som kontrolleras ”strikt”.  
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”Kontroller på kundens användargrad  sker godtyckligt, det är ingen uppföljande uppgift. Det 

är om de ringer in mycket till supportavdelningen” (Respondent 1). 

 

Om kunden inte kan tillräckligt mycket (syns i supporten), får den kundansvarige i uppgift att 

kontakta företaget för att se om de är utbildning som krävs. Ringer och pratar med kunden för 

att erbjuda kunden mer utbildning. Indikation är onormalt mycket samtal in till kunden. I 

kontakt går det att ta fram supportbovar, vem ringer och vad handlar de om? 

 

Kontroller på användargrad genomförs inte, inget uppföljande. Märks när de ringer in i 

systemet och inte nyttjar systemet fullt ut. Bara genom supprtavdelningen som indikerar om 

kunden kan tillräckligt mycket eller inte. 

 

”Indikation på att kunden inte kan tillräckligt mycket är att de ringer in för mycket till 

supportavdelningen ” (Respondent 1). 

 

Respondent 2 

När man sitter i supporten märker man att kunden saknar förståelse för systemet baserat på de 

frågor som de ställer. Ställer kunden frågor om grundläggande kunskaper eller återkommer 

ofta är det en indikation på att de inte besitter kunskapen de ska. När det infaller så brukar vi 

visa och köra en snabb genomgång utan att ta det vidare. Men om det är samma kund som 

ringer in ofta, en så kallad supportbov, kan vi försöka sälja mer utbildning till dem. Men 

generellt sätt så vidtages ingen åtgärd direkt. 

  

Det är vissa områden som kunden ringer in oftare om, det handlar ofta om baskunskap inom 

leverantörsbetalningar, krediteringar, kundfakturor och lyftplansfakturering. Ibland är det 

även systemet som  inte är rätt inställt från början. Då gäller det ofta momskoder  eller 

betalningsinställningar, men de är egentligen inte något som hänger på dem. Det är konsulten 

som ska ha gjort inställningarna. Vid löneutbetalningar brukar det bli ett högre tryck hos 

supporten, det är många som vill få hjälp direkt för att lönerna måste skickas iväg. Det är 

återkommande varje månad, så det kan  nog finnas en brist på utbildning där.  

Respondent 3 

Hantverksdata AB säkerställer inte hur mycket kunden har lärt sig. Kartläggning och 

utbildning är med i driftsättningen och där i samband kollar konsulten kundens användargrad. 

Hantverksdata AB försöker alltid jobba med någon som är systemansvarig, super-user ska 

helst ringa in. Vad som skiljer kunderna emellan gällande hur ofta de ringer in till 

supportavdelningen för hjälp är hur pass bra de kan sina egna arbetsrutiner i de funktioner 

som kunden arbetar i.   

 

”Ett förbättringsområde  är säkerställa att kunden  har förstått vad vi har sagt” (Respondent 

3). 
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Respondent 4 

Kunder som saknar kunskapen att utföra saker själva i systemet ringer oftast in och förväntar 

sig att problemet ska lösas direkt. Kunden i dessa fall är inte ute efter att ta till sig ny kunskap 

och lära sig utan väntar mer på att rättning eller rutin är utförd. När dessa kunder ringer in 

registreras det inte direkt, det går att se senare i statistik vad det rings om och vilka som ringer 

in. Det är efter framtagen statistik Hantverksdata AB brukar försöka sälja in mer utbildning 

till kunden om de inte kan tillräckligt mycket. Kunden förväntar sig som sagt oftast att få 

hjälp genom att Hantverksdata AB löser problemet åt dem istället för att ta till sig kunskap om 

hur de ska göra framöver. När trycket på supportavdelning är för högt påverkar det IT-

avdelningen, i vissa fall får IT-avdelningen åta sig ärenden som egentiligen inte tillhör deras 

arbete. Detta utförs för att avlasta supportavdelningen. Rent krast så påverkas hela 

Hantverksdata AB i dessa perioder. Det utförs inget pågående arbete med att säkerställa att 

kunden arbetar som de ska, inte heller på hur mycket de kan.  Certifikat är svårt att  tvinga på 

kunden men det är ett alternativ. 

   

”Certifikat kan fungera om det används i form av en morot” ( Respondent 4). 

 

4.4  Nyttja ny kunskap 

Respondent 1 

Vid utbildning för första gången hos kund försöker Hantverksdata AB se vad de har för 

tidigare kunskaper, kartlägga vad de kan innan så man vet vilken nivå utbildningen ska ligga 

på. Beroende på kompetensen som kunden besitter kan man avgöra antal dagar för 

utbildningen. 

 

För att kunden ska ha bättre förståelse innan den stora utbildning så skapas ett testföretag i 

Entré som de kan öva i innan. Hantverksdata AB kan kolla hur mycket de ”lekt” i 

testföretaget och därmed avgöra hur utbildningen kommer se ut. Fokuserar på grundläggande 

för att kunna sköta det dagliga. Det gäller att försöka belysa styrkor i det nya systemet så de 

inte försöker efterlikna det gamla systemet. Försöker inrikta utbildningen genom vilka roller, 

för att försöka översätta gamla rutiner in i det nya systemet. Jobbar de som de ska i systemet 

kommer de till slut glömma bort de gamla arbetssättet.  

Respondent 2 

För att kunden ska kunna arbeta mer självständigt behöver de en genomgång av de 

grundläggande rutinerna som utförs dagligen.  Kunder som inte kommer ihåg det 

grundläggande lär sig ofta det genom supportavdelning, det är tidskrävande och egentligen 

inte som supporten ska göra men får göra ändå. Kommer man inte ihåg basfunktionerna ska 

kunden inte behöva ringa in till supporten, små inspelade videos som visar HUR de ska gå till 

väga är i behov. Det är tydligare och enklare med videos, nu finns det frågor i FAQ som 

kunden inte använder, sen finns även en handbok som förklarar VAD saker är istället. Det är 

inget som kunden använder tyvärr, så istället ringer de in till supportavdelning. 
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”Det bör finnas flera videos på basfunktionerna.  Kunderna använder inte handböckerna, 

våra handböcker beskriver bara vad saker är och hjälper inte med hur de ska göra 

funktionerna” (Respondent 2). 

Respondent 3 

Nya kunder som kommer in helt nya i systemet, innan första utbildningen, får testa att arbeta 

initiellt i ett demoföretag. Är kundföretaget nya till att använda systemet kommer 

Hantverksdata AB erbjuda kunden att deltaga på två till tre dagars utbildning som är 

rollbaserat. Utbildningen är funktionsbaserad och Hantverksdata AB börjar med de 

grundläggande funktionerna. De grundläggande funktionerna är en bra start för då kan kunden 

komma igång med det vardagliga arbetet för att senare bygga vidare på kunskapen. Senare 

erbjuder Hantverksdata AB fortsättningskurser för de olika modulerna som kunderna kan 

deltaga på. 

 

Utbildningen är rollbaserad, egentligen den praktiska användningen, för att täcka det 

grundläggande. Sedan finns vidareutbildningar” (Respondent 3). 

 

Vid byte av affärssystem till Entré försöker Hantverksdata AB att lära ut de processer som 

följer. Entré skiljer sig lite från andra affärssystem, Entré har allt i samma system. Andra har 

ofta ett ekonomiprogram som man tar ut rapporter ifrån och ger till arbetsledarna. I Entré tar 

projektledarna ut rapporterna själva, vilket är ett nytt arbetssätt för många. Speciellt för 

ekonomiavdelningen. Det är mycket vanligt att kunden försöker efterlikna arbetsprocesser 

från tidigare system. Det är konsulten som får försöka förklara fördelarna med att arbeta enligt 

tänkta processer för Entré. Arbeter inte kunden enligt Entrés tänkta arbetsprocesser finns 

risken att de inte blir så nöjda. Alla nya kunder får en generell grundläggande utbildning i 

samband när kunden driftsätts. 

 

De som försöker återskapa det gamla systemet i entré kommer ringa ofta då de inte tagit till 

sig det nya systemet, Entré. De har inte lärt sig hur man ska jobba, utan de försöker likna som 

förr. Hantverksdata AB kollar statistik på hur ofta kundföretagen och dess anställda ringer in, 

ringer de för ofta försöker Hantverksdata AB sälja mer utbildning.  

 

 

4.5  Nya funktion- och/ eller versionsreleases 

Respondent 1 

Releaser släpps inte i sekvenser, uppdateringen släpps som en uppdatering. I samband med 

releaser finns RSS (informationsfönster om uppdateringar). I samband med nya releaser utförs 

utbildning internt på de nya funktionerna. När releaser släpps så meddelar Hantverksdata AB 

kunderna att utbildningar och installationshjälp till uppdateringen finns tillgänglig. Men det 

sker ingen uppsökande försäljning, istället finns information på Hantverksdata AB’s hemsida 
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för kunden att läsa. Där kan kunden välja om de vill komma i kontakt med någon anställd på 

Hantverkdata AB för att boka utbildning eller installationshjälp. Utbildning i samband med 

nya releaser och funktioner behöver förbättras. Inställningen är lite negativt laddad hos 

kunden, generellt sett. Vissa ser självklart fram emot nya uppdateringar när funktioner som 

saknats kommer. 

 

”Man kan märka att kunden inte hänger med då de har äldre inställningar till exempel, men 

det är också upp till supportavdelningen att märka det” (Respondent 1). 

Respondent 2 

När det gäller stora uppdateringar och releaser medföljer nästan alltid mer samtal in till 

supportavdelningen. Det beror oftast på att kunden inte läser om de förändringar som gjorts. 

Hantverksdata AB skickar ut dokument som beskriver vad som skett i uppdateringen. Det är 

likadant när en ny funktion  tillkommer eller ändring av en befintllig funktion. Kunden missar 

ofta eller väljer att inte läsa om utvecklingen så de väljer att ringa in och frågar  istället. 

Kunderna halker efter i utvecklingen, ju längre tid de varit kunder generellt sätt. Nya 

funktioner implementeras inte förrän långt efter de finns tillgängliga.  

Respondent 3 

Kunderna läser inte nyhetsdokument i samband med nya uppdateringar vilket kan medföra att 

kunden halkar efter. Det släpps en större release på hösten, sen alltid en vid årsskiftet för nya 

skattetabeller och lönetabeller. Och en på våren. I samband med uppdateringarna sker ingen 

utbildning. Men i samband med releasen som sker på hösten ligger användarträffen. Förr har 

Hantverksdata AB hjälp kunder och förklarat nyheter till kunder, det har inte fungerat 

superbra då vissa nyheter är i en del moduler som inte kunden har. Kundens inställningar till 

uppdateringar kan vara mindre bra emellanåt. Generellt sätt så är kunden lite konservativ och 

vill inte gå igenom förändringen. Men kunden vill även att systemet utvecklas och nya 

funktioner ska komma till.   

 

”Tidigare år har det funnits hjälp vid nya funktioner, men det har inte fungerat så bra” 

(Respondent 3). 

 

Respondent 4 

Hantverksdata AB släpper uppdateringar och patchar så kunden måste hänga med, i samband 

med uppdateringar kommer också anvisningar om vad som har uppdaterats, ändringar och 

eventuella nya inställningar som måste installeras. Generellt sätt hänger det mer på antalet 

buggar som kommer med uppdateringen, alltså mer beroende på systemet än kunskapen hos 

systemet.  
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4.6  Ärendestatistik 

”Månadssnitt 2017” (röd) representerar antal ärenden per modul i månatligt snitt under 

perioden 2017-01-01 till 2017-12-31. ”Månadssnitt release” representerar antalet ärenden per 

modul vid release-släpp. Författaren insamlade statistik från Hantverksdata AB’s interna 

databas Kontakt. Statistik från alla skapade ärenden under hela året 2017 och ett enskilt 

dokument med statistik från endast 2017-09-01 till 2017-10-31 (blå) se Figur 5.  

 

Därmed valde författaren att samla in statistik under en period på två månader, valet med två 

månader kommer från dag ett där releasen släpps till kund och till sista dagen då releasen 

släpps till sista kund. Respondent 1 nämner under intervju att releaser släpps i omgångar till 

olika kunder för att det inte ska komma för mycket ärenden till supportavdelningen samtidigt. 

Därefter valde författaren att avgränsa antalet moduler till de sju mest frekventa gällande 

inkommande ärenden under releaseperioden. I Entré finns det många moduler (se figur 1) och 

desto längre ner i ranken på frekventa ärenden blir det slut marginellt och inte aktuellt för 

studiens syfte enligt författaren.  

 

Först använde författaren statistiken för hela 2017, det totala antalet ärenden för modulen 

under hela året dividerades med tolv för ett genomsnittligt snittantal. Sedan tog författaren det 

totala antalet ärenden för varje modul under releaseperioder dividerat med två för snittantal 

under den perioden. Därefter Antal ärenden per modul 2017 ÷ Antal ärenden under 

releaseperiod (se bilaga B). 

 

Divisionen ovan gjordes för att presentera resultatet i procent. Författaren valde att presentera 

resultat i procent eftersom det ger en rättvis bedömning rakt igenom, relationen mellan 

antalen. Eftersom användare ringer in olika mycket på varje modul, t.ex 117 ärenden på 

modulen ”Redovisning” och 46 ärenden på modulen ”Projektstyrning”, är det mer relevant att 

påvisa förändringen i procent enligt författaren. Antalet ärenden som projektstyrningen öka 

med skulle resultera i en lika stor ökning som  för modulen redovisning, men i procentsats blir 

det en mer rättvis presentation per modul (se Figur 4 & Figur 5).  Figur 5 presenterar en 

procentsats på hur stor ökningen var (genomsnittliga värden) för vardera månad under 

releaseperioden, alltså ett genomsnitt per månad under en två månadersperiod. 

 

Figurerna 4 och 5 kommer även att gå att hitta i bilagor (E & F) för att läsaren enkelt ska 

kunna hitta statistiken under läsningen. 
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Figur 4: Jämförelse av genomsnittlig statistik vid release. Skapad av författare 

 

 
Figur 5: Procentuell ökning av ärenden per modul under releaseperiod. Skapad av 

författaren. 
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5. Analys 

Analyskapitlet efterliknar analysmodellens och empirikapitlets struktur och avser att analysera 

litteraturkapitlet mot empirikapitlet. Analyskapitlet ligger sedan som grund för kaptiltet 

slutsatser. I det här kapitlet presenterar författaren faktorerna från analysmodellen (se figur 3) 

följt av en analys kring varje faktor enligt respondenternas svar från intervjuerna i kapitel 

fyra, Empiri. Respondenter som inte ville svara eller inte har svarat angående en faktor 

utelämnas från analysens sammanfattning tillhörande varje faktor. 

5.1  Kundutbildning 

5.1.1 Träning för alla- Alla i kundföretaget som skall använda sig av systemet 

bör utbildas/tränas i systemet (Motiwalla & Thompson, 2014) 

 

Respondent 1 beskriver att kundföretagets anställda får alla en genomgång av de moduler som 

de kommer arbeta med i affärssystemet under driftsättningen. Det är även ett fåtal som får 

utbildning i alla moduler för att någon/några på kundföretaget ska förstå helheten. Respondent 

1 och 3 beskriver också att det finns löpande utbildningar varje månad som kunderna kan 

anmäla sig på, där har nyanställda på kundföretagen möjligheten att få utbildningar också. 

Respondent 3 tillägger att nya lönekunder som tillkommer måste genomgå en utbildning. 

Respondent 3 nämner även fördelningen på timmar mellan utbildning och 

installation/konfiguration, det läggs fler timmar på installation och konfiguration. 

 

5.1.2 Testning i verklig miljö- Testning bör ske i verklig miljö för att kunden ska 

känna sig bekväm (Motiwalla & Thompson, 2014) 

 

Respondent 1 och 3 förklarar hur Hantverkdata AB’s konsulter skapar ett demoföretag i 

affärssystemet som är konfigurerat enligt hur kunden ska ha systemet när de går live. 

Demoföretaget gör det möjligt för kunderna att arbeta i systemet utan att det kan ge 

konsekvenser, alltså en miljö att lära känna och lära sig i systemet. Respondent 1 säger även 

att i Hantverksdata AB’s utbildningslokaler finns det datorer som är till för att testa i verkliga 

miljö under utbildningarna. Respondent 2 säger även hon att demoföretagen är guld värt för 

att de får träna på egen hand. Respondent 2 nämner även att kunden skulle behöva utföra 

rutiner på egen hand under handledning. 

 

5.1.3 Återkommande träning- För att användarna ska kunna använda systemet 

fullt ut (Motiwalla & Thompson, 2014) 

 

Alla respondenter beskriver att det finns möjligheter för alla kunder att utbildas i 

Hantverksdata AB’s lokaler på utsatta utbildningstillfällen. Respondenterna säger även att 

möjligheten med konsulter som åker till kunden och håller utbildningen där också existerar. 

Respondent 4 säger att när kunden inte har viljan och inställningen till att lära sig mer kan 

resultera att de inte tar tillfällen i akt när utbildningar finns att deltaga på. Respondent 4 

nämner även att under löneperioder och semesterårsskifte ökar antalet samtal till supporten 
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varje månad. Respondent 2 beskriver även hur en del kunder ringer flera gånger varje månad 

om basfunktioner och är i behov av mer utbildning. 

 

5.1.4 Certifikat- Ett bra sätt som indikerar på att användarna förstår och kan 

arbeta i systemet (Motiwalla & Thompson, 2014) 

 

Respondent 1 förklarar hur de arbetar internt med en certifiering för att säkerställa att 

Hantverksdata AB’s anställda kan systemet. Kundens användargrad är inget som kontrolleras 

strikt, det är mer baserat på känsla. Alla respondenter förklarar att vid samtal kan det vara 

möjligt att se eller höra om kundens mognad i systemet är tillräckligt hög eller inte. Kontroller 

av användarns användargrad är inget som aktivt jobbas med. 

 

5.1.5 Lära ut internt- Enligt Motiwalla och Thompson (2014) är det viktigt att 

personer som tagit till sig kunskap försöker lära ut internt 

 

Respondent 1 förklarar hur Hantverksdata AB försöker ha någon till en grupp anställda hos 

kunden vid grundutbildning som ska förstå helheten. Dessa personer är tänkta att kunna hjälpa 

och lära ut internt hos kunden. Respondent 2 förklarar även hur nyanställda hos 

kundföretagen inte går på utbildningar avsedda till lön, istället finns en intern utbildning hos 

kunden. Respondent 2 säger att det kan märkas när det ska göras löner och börjar bli lite 

stressigt. Risken att något missas under den interna utbildningen kan resultera i många samtal 

till supportavdelningen. 

 

5.1.6 Olika former av utbildning- Individer lär sig ny kunskap bäst på olika sätt 

(Motiwalla & Thompson, 2014) 

 

Respondent 1 och Respondent 3 förklarar hur Hantverkdata AB erbjuder flertal olika sorters 

utbildningar. Seminare, demoföretag, webb-utbildningar och att de försöker fylla på deras 

youtube-kanal med utbildningsvideos.  

Respondent 4 och Respondent 2 förklarar även hur de kan ge snabba genomgångar i samband 

med telefonsamtal när de hjälper kunden. Hantverksdata AB arbetar även via fjärrstyrning 

vilket kan vara till hjälp under samtalen. 

 

5.1.7 Support/Mentorprogram/Workshops- Bra källor för kunskap (Motiwalla & 

Thompson, 2014) 

 

Alla respondenter förklar hur kunderna har kontakt med supportavdelningen och har 

möjligheten till att köpa mer utbildningar. Kunderna kan ha supportavtal vilket gör det möjligt 

för dem att ringa in till supportavdelning och få hjälp. 

 

5.2  Effektiv användning av affärsstem 
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5.2.1 Mät affärssystemanvändandet- För att se om kunden är redo eller behöver 

mer utbildning för att kunna öka kvaliteten på systemanvändningen 

(Hedman & Johansson, 2011) 

 

Respondenterna 1 och Respondent 3 förklarar hur det inte finns ett pågående arbete i hur väl 

användarna nyttjar systemet. Det är upp till konsulten som är hos kunden och utbildar att 

avgöra om kunden är mogen nog att arbeta självständigt. Konsulterna jobbar utefter en 

projektplan som bland annat innehåller ett acceptanstest men det finns inget specifikt sätt som 

Hantverksdata AB säkerställer kundens användargrad av systemet efter driftsättning. 

Indikationen av att kunden inte kan tillräckligt mycket uppstår i samband med supportsamtal, 

på antalet ärenden som kunden ringer in om och även ifall det mycket återkommande. Det kan 

tillexempel vara vilka frågor som ställs eller hur väl de kan utföra sina dagliga runtier 

etcetera.  

 

5.2.2 Utbildning- Kunden måste ha genomgått utbildning för att kunna nyttja 

systemet som det är tänkt och på ett effektivt sätt (Nicolaou, 2004) 

 

Samtliga respondenterna säger att det finns möjligheter till utbildningar varje månad, även att 

det tyvärr uppstår att kunder väljer att inte deltaga och det medför många samtal till 

supportavdelning. Respondent 2 förklarar hur supportärenden för vissa moduler i 

affärssystemet är mer återkommande än andra, det saknas kunskap inom områdena (handlar 

ofta om baskunskap inom leverantörsbetalningar, krediteringar, kundfakturor och 

lyftplansfakturering). Kunder som eventuellt saknar kunskap försöker inte alltid heller ta till 

sig ny kunskap och utbildas, istället förväntas att rutiner utförs av Hantverksdata AB’s 

anställda när kunden ringer in säger respondent 4. Respondent 2 och Respondent 4 nämner 

även att det kan finnas behov av att kunden blir mer utbildad. 

 

5.2.3 Stöd- Kunden behöver stöd från extern part för att lära sig ny kunskap. 

Kontinuerlig support är av vikt för att kunden ska utvecklas (Nicolaou, 

2004) 

 

I den sonderande intervjuen beskrevs Hantverksdata AB’s olika avdelningar, varav en var 

supportavdelningen. Kunderna har möjligheten till supportavtal vilket medför att de kan få 

stöd alla vardagar. Respondent 2 beskriver hur snabba genomgångar kan ges till kunder som 

ringer in till supportavdelningen. 

5.3  Nyttja ny kunskap 

5.3.1 Tidigare kunskap- För att kunna nyttja ny kunskap lättare (Cohen & 

Levinthal, 1990). Kan vara i det nuvarande affärssystem och inte specifikt 

det nya som ska anskaffas. 

 

Respondenten 1 och Respondent 3 förklarar hur Hantverksdata AB försöker kartlägga hur 

kunden ska omhändertages under första utbildning. Beroende på kompetensen som kunderna 

har inom system/systemet avgörs hur många dagar som utbildningen kommer att ta. 
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Respondent 1 säger även att alla konsulter som ska driftsätta en ny kund får ett demoföretag 

att röra sig fritt i, även testa vissa funktioner och rutiner. Respondet 3 säger däremot att nya 

kunder oftast kommer in helt nya i systemet innan första utbildning, alltså att kunden inte har 

övat i Hantverksdata AB’s system innan och har ingen riktig förkunskap. 

 

5.3.2 Bred grundläggande kunskap- För att besitta lite kunskap om hela systemet 

och därmed göra det lättare att ta in och nyttja ny kunskap (Cohen & 

Levinthal, 1990) 

 

Respondent 1 och Respondent 3 berättade om Hantverksdata AB’s process vid driftsättning 

av ny kund, under utbildningen fokuserar de på det mest grundläggande för att kunden ska 

kunna sköta det dagliga arbetet. Sedan utförs vidareutbildningar som Hantverksdata AB håller 

hos kunden eller på Hantverksdata AB’s egna kontor, vidareutbildningar utförs för att utbilda 

kunden mer och ge dem en högre användargrad. 

  

Respondent 2 menar även att för att kunder ska kunna utföra rutiner som tillhör arbetet krävs 

den grundläggande utbildningen. Kunderna som inte kommer ihåg eller missat den 

grundläggande utbildning har tendenser till att ringa lite för ofta till supportavdelningen. 

Respondent 2 nämner även att det borde arbetas mer på att göra grundläggande rutiner mer 

tillgängliga till kunden, detta genom videos som visar hur. FAQ och handböcker är tyvärr 

inget som används frekvent av kunderna. 

 

5.3.3 Översätta arbetsprocesser- För att kunden lättare ska lära sig att nyttja 

kunskapen, genom att översätta deras gamla processer till de nya 

processerna (Robey, D, Ross, J & Boidreau, M-C, 2002) 

 

Under utbildningar försöker konsulterna som utbildar att belysa de styrkor som ett rätt 

användande kan bidra med. Genom att inrikta utbildningen rollbaserat försöker konsulterna 

att förklara och översätta gamla arbetsprocesser till användande i det nya systemet. Jobbar de 

på ”rätt” sätt med de nya processerna kommer de till slut att glömma de gamla arbetsätten 

(Respondent 1). 

 

Respondent 3 menar att det är vanligt att kunden försöker återskapa gamla arbetsätt i det nya 

systemet ofta hamnar i ett läge där de måste ringa in till supportavdelningen för att de inte kan 

utföra rutiner. Detta kan även medföra att kunder inte är nöjda med systemetbytet. 

 

5.3.4 Glömma tidigare kunskaper- Om det inte går att översätta 

arbetsprocesserna är det bra om kunden kan ”glömma” tidigare kunskap 

så de tillämpar de nya arbetsprocesserna (Robey, D, Ross, J & Boidreau, 

M-C, 2002) 

 

Hantverksdata AB’s konsulter försöker inrikta utbildningen genom vilka roller som kunden 

har, för att försöka översätta gamla rutiner in i det nya systemet. Jobbar de som de ska i 

systemet kommer de till slut glömma bort de gamla arbetssättet (Respondent 1).  
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Respondent 3 berättar att kunder som inte tar till sig den nya kunskapen in i systemet ofta 

ringer supporten, vilket resulterar i att Hantverksdata AB försöker sälja mer utbildning.  

 

5.3.5 Träning och förståelse- För att komma över kunskapsbarriärer (Robey, D, 

Ross, J & Boidreau, M-C, 2002) 

 

Respondent 1 förklarar hur Hantverksdata AB förser kundföretagen med demoföretag som de 

kan öva i. Även under optimal (men inte alltid) utbildningen finns datorer som kunderna kan 

träna i samtidigt som genomgång av Hantverksdata AB’s konsulter utförs. Även Respondent 

2 nämner att det är något som får kunden att inte ringa in lika ofta. 

 

5.3.6 Core-teams eller konsulter- För extern källa av kunskap (Robey, D, Ross, J 

& Boidreau, M-C, 2002) 

 

Hantverksdata AB har en supportavdelning, en IT-avdelning och en konsultavdelning för 

extern källa av kunskap (Respondent 1:2:3 & 4). 

 

5.3.7 Introducera förändringar delvis- Lättare att ta in och adoptera till 

förändringarna (Robey, D, Ross, J & Boidreau, M-C, 2002) 

 

Hantverksdata AB släpper uppdatering hela i en omgång, men delvis på så sätt att alla kunder 

inte får uppdateringen samtidigt. Uppdateringen släpps i omgångar till grupper av kunder 

(Respondent 1). 

 

5.4 Nya funktion- och/eller versionsreleases 

5.4.1 Ärendestatistik 

Varje höst släpper Hanverksdata AB en större uppdatering (Respondent 1). Författaren 

presenterar procentuell ökning av antal ärenden som supportavdelningen drabbas av, se figur 

5. Releasen resulterar i en stor ökning av antal ärenden för många moduler, mellan 31,8 % till 

359,3 %. Enligt samtliga respondenterna finns det material som kunden kan ta del av för att se 

vad som skett i uppdateringen. Respondent 3 förklarar hur utbildning i samband med releaser 

inte fungerat bra tidigare och Respondent 2 förklarar hur kunderna inte läser informationen 

som finns om uppdateringarna. Respondent 4 nämner även att det finns perioder som 

supportavdelningen blir överbelastad och att det drabbar hela företaget. 
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6. Slutdiskussion 

Slutdiskussion är avsedd för att presentera författarens slutsatser baserat på analyskapitlet med 

utgångspunkt från syftet av forskningsstudien. Det primära syftet är att analysera genom 

faktorer hur Hantverksdata AB utför utbildningar vid införande av nytt affärssystem till 

kunden, samt ge möjliga förbättringsförslag som eventuellt kan resultera i mindre 

inkommande ärenden till supportavdelningen. Samt ett sekundärt syfte med fokus på hur 

Hantverksdata AB utför kundutbildning i samband med nya releaser.  

 

6.1  Slutsatser 

I underkapitel 6.1.1 till 6.1.4 listar författaren faktorer i punktform, faktorna är direkt tagna 

från analysmodellen(se figur 3) och besvarar undersöknings fråga ett (U1). Tillhörande varje 

faktor presenteras svaret på undersökningsfråga två (U2), svaren på U2 är slutsatser tagna från 

kapitel fem, Analys.  Senare i kapitel 6.2 presenterar författaren svaret på undersökningsfråga 

tre (U3) i form av rekommendationer till fallföretaget. 

 

U1: Vilka faktorer bör fallföretaget ha i åtanke gällande deras kundutbildning som sker i 

införande av nytt affärssystem? 

U2: Vilka faktorer bearbetas idag av fallföretaget? 

6.1.1  Kundutbildning 

 

 Träning för alla 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder. 

 

 Testning i verklig miljö 

Hantverksdata AB arbetar delvis med testning i verklig miljö för kunden. 

 

 Återkommande träning 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder. 

 

 Certifikat 

Hantverksdata AB arbetar inte med certifiering av kund. 

 

 Lära ut internt 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder. 

 

 Olika former av utbildning 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder. 
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 Support/Mentorprogram/Workshops 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder. 

 

6.1.2 Effektiv användning av affärssystem 

 

 Mät affärssystemsanvändandet 

Hantverksdata AB arbetar inte med mätning av affärssystemanvändandet. 

 

 Utbildning 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder 

 

 Stöd 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder 

 

6.1.3 Nyttja ny kunskap 

 

 Tidigare kunskap 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder 

 

 Bred grundläggande kunskap 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder 

 

 Översätta arbetsprocesser 

Hantverksdata AB arbetar delvis med att översätta arbetsprocesser. 

 

 ”Glömma” tidigare kunskaper 

Hantverksdata AB arbetar delvis med att få kunden att ”glömma” tidigare kunskaper. 

 

 Träning och förståelse 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder 

 

 Core-teams eller konsulter 

Hantverksdata AB arbetar enligt insamlad litteratur och därmed finns inga 

förbättringsåtgärder 
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 Introducera förändringar delvis 

Hantverksdata AB arbetar delvis med att introducera förändringar delvis.  

 

6.1.4 Nya funktioner och/eller versionsreleaser 

 Ärendestatistik 

Hantverksdata AB arbetar inte med utbildning i samband med nya funktioner och/eller 

versionsreleaser. 

 

6.2 U3: Hur bör fallföretaget arbeta med utbildning för att minimera 

inkommande antal supportärenden? 

Hantverksdata AB arbetar med majoriteten av faktorerna som litteraturstudien resulterade i. 

Gällande kapitel 6.1.1 till 6.1.4 arbetar Hantverksdata AB med tolv av arton faktorer som 

främjar till mindre inkommande ärenden till supportavdelningen, vilket är mycket bra. 

Författaren rekommenderar Hantverksdata AB att fortsätta arbeta som de redan gör med dessa 

faktorer. 

 

Författaren rekommenderar att Hantverksdata AB bör fortsätta arbetet med deras vision om 

att alla kunder ska få ett demoföretag i samband med nyinstallation, för att det kan resultera i 

en mer effektiv förstautbildning och förståelse. Vilket kan medföra mindre inkommande 

ärenden till supportavdelning. 

 

Författaren rekommenderar att Hantverksdata AB bör kolla på någon form av certificiering 

eller liknande moment för att säkerställa att kunden är mogen nog att börja arbeta 

självständigt. Genom att säkerställa sig om kundens mognadsgrad är minskar risken för att 

kunder inte kan arbeta självständigt. Chansen för mer självständiga kunder ökar och därmed 

färre ärenden till supportavdelningen. 

 

Författaren rekommenderar att Hantverksdata AB bör introducera mätning av 

affärssystemanvändet till befintliga kunder. Mätning för att Hantverksdata AB ska veta att 

kunden upprätthåller en effektiv användning av affärsystemet och inte halkar efter. Mätningen 

kan då visa att kunden behöver mer utbildning i vissa moduler etcetera.  

 

Författaren rekommenderar att Hantverksdata AB fortsätter arbeta med att översätta kundens 

arbetsprocesser, även ”glömma” tidigare kunskaper(arbetsprocesser), och försöka få kunden 

van med arbetsprocesser som passar Entré. Detta för att kunden ska kunna arbeta mer 

effektivt i affärssystemet. 

 

Enligt ”introducera förändringar delvis” och framförallt statistiken från ärenden som kommer 

in till supportavdelningen i samband med releaser, rekommenderar författaren Hantverksdata 

AB att starta ett arbete med ett mål att minimera den procentuella ökningen som sker i 

dagsläget när uppdateringar sker. Hantverksdata AB skulle eventuellt kunna återuppta och 
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förbättra utbildningsprocesser i samband med  releaser. Informationen om att det finns 

utbildningar och installationshjälp kan behöva utvecklas för att förhindra den stora 

procentuella ökningen.  

 

6.3 Kritisk granskning 

Författaren intervjuade fyra respondenter från fallföretaget Hantverksdata AB, författaren tror 

att intervjuer med användare hos kundföretagen även  kan ha varit relevant i forskningssyftet. 

För att användare kan möjligen bidra med åsikter, erfarenheter eller nya faktorer som bidrar 

med nytta till forskningsstudien. 

 

Författeren har enbart ett internt perspektiv hos fallföretaget Hantverksdata AB, för bredare 

kunskapande och information angående faktorer kan fler företag vara intressant att studera 

eller från ett extern perspektiv.  

 

Litteraturstudien har möjlighet att utökas för att indentifiera flera faktorer som kan vara 

relevanta till Kundutbildning, Nyttja ny kunskap och Effektiv anändning av affärssystem. 

Även fler så kallade block kanske kan identifieras. Författaren hade inte möjlighet att utöka 

litteraturstudien i mån om tid. 

 

6.4 Fortsatta studier 

Studien kan fortsättas med att utveckla litteraturstudien inom utbildning i samband  med nya 

funktioner och/eller releaser, för att få fram fler faktorer specifikt för utbildning i det 

momentet.   

 

En undersökning kan även utföras på varför supportavdelning får en mycket stor ökning på 

flertal moduler som inte uppdaterats i samband med den nya uppdateringen eller releasen.  

 

Vidare studier om att identifiera nya kritiska framgångsfaktorer i affärssystembranschen till 

specifikt hantverkarföretag. 
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Bilaga D 
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Bilaga E

 

 
 

Bilaga F 
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Bilaga G 

Pilotintervju 

 

Hantverksdata 

 När grundades företaget? 

 Hur många anställda har ni? 

 Vilka typer av avdelningar finns? 

 

Hantverksdata’s verksamhet 

 Vad bedriver ni för verksamhet? 

 Vilka brancher riktar ni er till? 

 Hur många kunder har ni? 

 Hur ser det ut geografiskt med kundkretsen? 

 Hur ofta tillkommer nya kunder? 

 

Affärssystem & utbildning 

 Vad innefattar affärssystemet? Tex moduler 

 Vad ingår i tjänsten ni säljer gällande service/support etcetera? 

 Hur ofta sker versionsuppdateringar eller ”större” uppdateringar? 

 Vilka är det som utbildar kunderna?  
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Bilaga H 

Intervjufrågor 

 

Uppvärmningsfrågor 

 Berätta lite om din roll och vad du gör här på Hantverksdata 

 Hur länge har du jobbat? 

 Har du några ”framtidsplaner” för Hantverksdata som du gärna ser träder kraft? 

 

Kundutbildning 

 

 När sker utbildningar? 

o Hur ofta? 

 Hur sker utbildningen, metoder för att lära ut? 

o Vem utför utbildningen? 

o Träning i verklig miljö? 

o Återkommande träning i verklig miljö? 

o Olika former av utbildning? 

 Hur säkerställer ni att kunden är redo att börja nyttja systemet?(Certifikat är bra för att 

säkerställa att kunden har hög användargrad, använder ni av certifikat?)  

o Varför? 

 Kunden behöver bland annat externa källor som kan bidra med kunskap, hur arbetar ni 

kontunierligt med det? 

o Support? 

o Workshop? 

o Mentorprogram? 

o Annat? 

 När ni utbildar, är alla användare i systemet med på utbildningen då? 

o Försöker ni på något vis få kunden att fortsätta lära varandra internt efter att ni 

har gjort eran utbildning? 

 

 

 

Nyttja kunskap 

 

 När ni utbildar för första gången, ser ni till att kunden har någon form av tidigare 

kunskap i erat system innan ni drar igång?  

o Hur?  

o Vad? 

 Vad fokuserar ni mest på i utbildningen? 

o Grundläggande i hela? 

o Specifika delar? 

 Vad gör ni för att kunden ska bäst förstå och arbete i systemet effektivt? 

o Översätter ni arbetsprocesser? Hur? 
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o ”Glömma” tidigare kunskap, hur? 

o Core-teams? 

o Konsulter? 

o Video? 

o Seminarier? 

o Kurser? 

o Introduceras förändringar delvis? 

 

Effektiv användning av affärssystem 

 Hur kontrollerar ni om kunden vet hur de ska nyttja systemet till full kapacitet? 

 Hur mäter/kontrollerar ni användarens mognad/användargrad? 

 Hur märker ni om en kund inte har bra förståelse och systemanvändning? 

o Vad sker om det uppstår? 

 Vad tror du det är som skiljer sig mellan kunderna som gör att vissa behöver mer hjälp 

än andra? 

o Internt arbete eller relation till Hantverksdata AB? 

 Sista:  Rent spontant: Vad tror du Hantverksdata kan göra för att minska antalet 

inkommande ärenden till supportavdelning? 

 

 

Nya funktion- eller versionsreleaser 

 Hur ofta släpps nya funktioner och/eller versioner? 

 Hur arbetar ni med utbildning i samband med dessa releaser? 

 Vad tror du är generella kundens inställning till nya releaser? 

 

 

Bilaga I 

Intervju till IT och Support: 

 

 Hur märker du att en kund inte är tillräckligt utbildad? 

 Vad upplever du kunderna saknar för att kunna arbeta mer självständigt, i form med 

vad hantverksdata kan bidra med? 

 Finns det något som den generella kunden saknar mer förståelse för, gällande 

systemet? 

 Har du några förslag till de som utbildar kunden, baserat på vad du från 

IT/Supportavdelningen upplever? 

 Om det finns, under vilka perioder märker ni av att det saknas kunskap hos kunder? 

o Hur påverkar det dig och ditt arbete? 

 Tycker du att kunden utbildas tillräckligt? 

o Tillräckligt ofta? 

 När kunden kommer i kontakt med dig, försöker du lära hen hur det bör göras i 

systemet? 

o Upplever du att de funkar som en bra källa av ny kunskap till kunden? 
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 Om du upplever att kunden som kommer i kontakt med dig saknar kunskap som hen 

bör besitta, hur går du tillväga då? 

o Meddelar tex. Kundansvarig att det finns brister hos kunden som bör åtgärdas? 

 Upplever du att kunden hålls uppdaterad till dagens version med rätt kunskapskrav? 

o Om inte: vad tror du det beror på? 

 Vad tror du det är som skiljer sig mellan kunderna som gör att vissa behöver mer hjälp 

än andra? 

o Internt arbete eller relation till Hantverksdata AB? 

 

 


