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Sammanfattning 
 

Det blir allt vanligare att offentliga verksamheter och stora företag försöker 
effektivisera sina administrativa processer genom att datorisera olika do-
kumentflöden. Datorisering möjliggör ofta nya organisatoriska lösningar 
som inte tidigare varit genomförbara. I den här uppsatsen utvärderas infö-
randet av ett nytt elektroniskt fakturasystem ur ett användarperspektiv. Sy-
stemet infördes i princip över en natt för alla anställda vid Karlstads univer-
sitet, d.v.s. alla som någon gång köper en bok, åker på en resa etc. Det in-
nebär att i stort sett hela personalen någon gång per år får en faktura i det 
elektroniska fakturasystemet. 
 
Det som från början såg ut att bli en administrativ succé togs inte emot på 
det sätt enheten för Ekonomi och finans förväntade sig och används inte 
på avsett sätt. Hur blev det så? Var finns problemen? Vad kan man göra?  
 
Det här arbetet är beställt av chefen för Ekonomi och finans vid Karlstads 
universitet. 
 
 
 
 



 
  



Innehållsförteckning 
1 Inledning _______________________________________________________________1 
1.1 Bakgrund____________________________________________________________________________ 1 
1.2 Problem_____________________________________________________________________________ 5 
1.3 Syfte _______________________________________________________________________________ 6 
1.4 Avgränsning _________________________________________________________________________ 6 

2 Metod __________________________________________________________________7 
2.1 Forskningsansats _____________________________________________________________________ 7 
2.2 Undersökningsmetoder _________________________________________________________________ 7 
2.2.1 Användargränssnittet i e-fakturasystemet ________________________________________________ 7 
2.2.2 Kvalitativ metod – intervjuer ___________________________________________________________ 7 
2.2.3 Kvantitativ metod ___________________________________________________________________ 8 
2.3 Tillförlitlighet och användbarhet___________________________________________________________ 9 
2.3.1 Reliabilitet_________________________________________________________________________ 9 
2.3.2 Validitet__________________________________________________________________________ 10 

3 Teori __________________________________________________________________11 
3.1 Organisation och kultur ________________________________________________________________ 11 
3.2 Beställare och krav ___________________________________________________________________ 12 
3.3 Individens förutsättningar för lärande _____________________________________________________ 13 
3.4 Användbarhet _______________________________________________________________________ 14 
3.4.1 Vem är användaren? _______________________________________________________________ 15 
3.4.2 I vilken grad ska användare involveras? ________________________________________________ 15 
3.4.3 I vilket sammanhang finns användarna? ________________________________________________ 17 
3.4.4 Hur användbart är systemet? _________________________________________________________ 17 
3.4.5 När användbarheten förbises _________________________________________________________ 18 
3.5 Systemförvaltning ____________________________________________________________________ 20 
3.6 IT-säkerhet _________________________________________________________________________ 20 
3.7 Sammanfattning av teorikapitlet _________________________________________________________ 21 

4 Empiri_________________________________________________________________22 
4.1 Användargränssnittet i e-fakturasystemet __________________________________________________ 22 
4.1.1 Startsida på intranätet ______________________________________________________________ 22 
4.1.2 Inkorg och godkänna faktura _________________________________________________________ 24 
4.1.3 Rapporter ________________________________________________________________________ 27 
4.1.4 Administration_____________________________________________________________________ 28 
4.2 Resultat av intervjuundersökningen ______________________________________________________ 30 
4.2.1 Var i organisationen arbetar du? ______________________________________________________ 30 
4.2.2 Vilken yrkeskategori tillhör du?________________________________________________________ 30 
4.2.3 Vilken tjänstgöringsgrad har du just nu? ________________________________________________ 30 
4.2.4 Har du tidigare erfarenhet av arbete med fakturahantering eller ekonomiutbildning? ______________ 30 
4.2.5 Vilka datorprogram brukar du använda? Betalar du dina egna privata fakturor via Internet ? ________ 30 
4.2.6 Hur många fakturor får du per år? _____________________________________________________ 31 
4.2.7 Hur lång tid tar det för dig att administrera varje faktura i genomsnitt? _________________________ 31 
4.2.8 Vad har införandet av e-fakturering inneburit för dig? ______________________________________ 31 
4.2.9 Hur gör du om du behöver hjälp när du ska använda systemet? ______________________________ 33 
4.2.10 Du ska nu få se fyra skärmbilder – inkorg, godkännande/attest, rapporter och administration _______ 33 
4.2.11 Kan du föreslå några åtgärder som skulle hjälpa dig i det fortsatta arbetet med e-fakturering? ______ 34 
4.2.12 Hur kan man hjälpa nyanställda att komma igång med e-fakturering?__________________________ 35 
4.2.13 Med facit i handen - vad anser du hade kunnat göras bättre vid införandet?_____________________ 35 
4.2.14 Är det något annat du skulle vilja säga som jag inte har frågat om? ___________________________ 36 

5 Analys ________________________________________________________________37 
5.1 Organisation och kultur ________________________________________________________________ 37 
5.2 Beställare och krav ___________________________________________________________________ 38 
5.3 Individens förutsättningar för lärande _____________________________________________________ 38 
5.4 Användbarhet _______________________________________________________________________ 39 
5.4.1 Vem är användaren? _______________________________________________________________ 39 



5.4.2 I vilken grad ska användare involveras? ________________________________________________ 40 
5.4.3 I vilket sammanhang finns användarna? ________________________________________________ 41 
5.4.4 Hur användbart är systemet? _________________________________________________________ 41 
5.4.5 När användbarheten förbises _________________________________________________________ 43 
5.5 Systemförvaltning ____________________________________________________________________ 44 
5.6 IT-säkerhet _________________________________________________________________________ 44 

6 Slutsatser och reflektioner________________________________________________46 

Bilaga 1:  Kvalitativ metod – Intervjufrågor ________________________________________________ 51 
Bilaga 2:  Kvantitativ metod – Uppföljning av fakturor _________________________________________ 53 

Källor ____________________________________________________________________________________ 55 

 
 
 
 
 

Figurförteckning 
Figur 1  Schematisk bild över dokumentflödet innan e-fakturasystemet infördes____________________________ 2 
Figur 2  Schematisk bild över dokumentflödet i e-fakturasystemet ______________________________________ 4 
Figur 3  Arbetsmiljölagen - Kapitel 2, Arbetsmiljöns beskaffenhet (1 juli 2001) 1§__________________________ 16 
Figur 4  Inslaget - universitetets intranät _________________________________________________________ 22 
Figur 5  Inloggning till e-fakturasystemet _________________________________________________________ 24 
Figur 6  Personlig inkorg i e-fakturasystemet ______________________________________________________ 24 
Figur 7  Registreringsbild för kontering och godkännande av faktura ___________________________________ 25 
Figur 8  Kontering, godkännande och utförande ___________________________________________________ 25 
Figur 9a  Favoriter i e-fakturasystemet____________________________________________________________ 26 
Figur 9b  Favoriter i lathund(online användarhjälp) __________________________________________________ 26 
Figur 10  Minikontoplan _______________________________________________________________________ 26 
Figur 11  Rapportbild _________________________________________________________________________ 27 
Figur 12  Administrationsbild ___________________________________________________________________ 28 
Figur 13  Administrera användaruppgifter _________________________________________________________ 28 
Figur 14  Administrera vikarie___________________________________________________________________ 29 
 

 
 
 
 
 
 



   
 Inledning 
 

 
 Sidan 1 

1 Inledning 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, problembild, syfte, 
förväntat resultat och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 
Karlstads universitet är ett av de mindre universiteten i landet. Här finns 1100 
anställda, personalomsättningen är låg men under de senaste 10 åren har 
universitetet genomgått en stor expansion och många nya lärare har anställts. 
Andelen undervisande och forskande är ca 70%. Flera av dem av utländsk 
härkomst som ännu inte till fullo behärskar det svenska språket. 
 
En ny organisation trädde i kraft den 1 januari 2006. I korthet innebar den 4 
fakulteter istället för 10 institutioner och att administration och teknisk service 
samlades i centraliserade enheter som arbetar på uppdrag av fakulteterna.  
 
År 2003 gjordes en administrativ översyn vid Karlstads universitet. Bakgrun-
den till översynen var ekonomiska underskott. Processkartläggningar genom-
fördes och chefen för Ekonomi och finans startade ett delprojekt för elektronisk 
fakturahantering – här även kallat e-faktura. E-faktura definieras här som en 
faktura som lagrats elektroniskt. Den kan vara en faktura som tillsänts univer-
sitetet elektroniskt eller en pappersfaktura som skannats till ett elektroniskt 
format.  
 
Statskontoret har gjort en sammanfattande bedömning att elektroniskt stöd för 
inköp och fakturahantering kan innebära effektivisering av verksamheten till 
lägre kostnad med bibehållen eller högre kvalitet. Det avgörande är att skapa 
ett enda flöde och undvika parallella processer – inte teknikval. Vidare fram-
håller man att e-handel är en ledningsfråga – inte en IT-fråga och som en följd 
där av att e-handelsprojekt bör drivas operativt av ansvariga för inköps- och 
ekonomiadministration. (Statskontoret 2005, s. 2). Verva (2006, s. 10, s. 26) 
menar att även inköpsprocesserna bör datoriseras och att en automatisk kon-
tering även skulle vara möjlig. 
 
Dåvarande avdelningen för personal och ekonomi gjorde tidsstudier och fann 
att man kunde göra en nettobesparing på 2,7 miljoner första året genom att ra-
tionalisera processen för fakturaadministration. Den största besparingen låg i 
minskade lönekostnader för administratörer genom att ankomstregistrering, 
kopiering och kontering, som utfördes av administratörer, togs bort. Ankomst-
registreringen skulle ske vid inskanning och konto var i utredningsskedet tänkt 
att bestämmas av den centrala fakturaenheten. (Pålsson et al. 2004, s. 2) 
 
Statskontoret menar att kostnadsbesparingar uppnås då funktioner samordnas 
och arbetsprocesser utvecklas så att kostnader för stödfunktioner minskas. 
Det är hög tid att se över införandet av elektroniska stödfunktioner i och med 
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de stora pensionsavgångar som väntas inom offentlig sektor. (Statskontoret 
2005, s. 26) 
 
Beslut togs om att införa ett e-fakturasystem, ta bort onödiga arbetsmoment 
och lägga ut postöppning och inskanning av fakturor på ett externt företag i 
Stockholm. Här nedan följer en bild över fakturaflödet innan e-fakturasystemet 
infördes. 
 

Slutattest av behörig 
chef 

Bokföring 

Mottagare godkänner
kostnaden 

Till ny mottagare 
vid flera mottagare 
eller åter till ekonomi

Slutkonteras av admi-
nistratör eller ekonom 

Ämnessekr. konterar 
och kopierar fakturan.  

En av institutionssekr. 
ankomstreg. fakturan.  

Fakturan ankommer 
postöppning - sorteras.  

Ämnessekr. utreder/ 
skickar faktura vidare.  

Direktattest 

Arkivering 

Fakturor kunde även i den manuella processen 
lämnas för utredning, skickas till ny mottagare och 
till Ekonomi och finans även i ”attestskede” (ofta via 
sekreteraren), men det var inte så vanligt. 

Figur 1 Schematisk bild över dokumentflödet innan e-fakturasystemet infördes 
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Statskontoret har sedan juni 2003 ett uppdrag av regeringen att arbeta för 
ökad användning av offentlig elektronisk handel. Man strävar efter att åstad-
komma elektroniska lösningar för att minska kostnaderna för administrationen 
av inköp och fakturering. Vidare menar Statskontoret att införande av e-
handelslösningar kan innebära stor organisatorisk förändring för både arbets-
processer och metoder. (Statskontoret 2004, s. 24). 
  
Verva pekar på vikten av att ha högsta ledningens långsiktiga stöd för att lyck-
as med införandet. (Verva 2006, s. 11) 
 
Ekonomistyrningsverket lyfter fram att när många nya användare, som vanligt-
vis inte arbetar i ekonomiska system, tillkommer blir användbarheten viktig för 
att införandet ska bli framgångsrikt. (Ekonomistyrningsverket 2005, s. 55) 
 
Avdelningen för ekonomi och finans vid Karlstads universitet genomförde un-
der hösten 2004 en upphandling av e-fakturasystem och valet stod mellan 
WM-datas Raindanceportal och Tradimus Aprove-it. Aprove-it valdes eftersom 
det var billigare, ansågs ha bättre funktionalitet och att det kunde anpassas ef-
ter universitetets behov. Integrationsprogram skapades mot Karlstads univer-
sitets ekonomisystem, Raindance, som även det är en WM-data-produkt. 
 
För att underlätta för användarna infördes en ”minikontoplan” och ”favoriter”. 
Minikontoplanen gäller alla användare och är helt enkelt ett urval ur kontopla-
nen av de konton som ”normala” användare behöver. Konton som normalan-
vändaren inte använder som lön, pensionsavsättningar etc. är exkluderade. 
Favoriterna är en personlig uppsättning kontosträngar som är tänkt att använ-
daren själv ska administrera. Det har dock visat sig att de flesta behöver hjälp 
med att lägga upp favoriter och numera får användare denna hjälp.  
 
Enligt Ekonomistyrningsverket ska redovisningsplanen (konto- och objekts-
plan) koppla ihop verksamhet och ekonomi. Syftet är att säkerställa att använ-
darna får den information de behöver för att agera, planera, genomföra, följa 
upp och analysera. Det är viktigt att ambitionsnivån läggs rätt i förhållande till 
behoven. (Ekonomistyrningsverket 2006, s. 44)  
 
E-fakturasystemet infördes i full skala i maj 2005 utan att föregås av någon 
försöks- eller pilotdrift. Tidspressen var stor eftersom man från ledningen sida 
ville ta ut besparingen samtidigt som införandet av det generella behörighets-
systemet CAS drogs med förseningar och det måste tas i drift innan e-
fakturasystemet. Drifttagandet beskrivs av chefen för Ekonomi och finans och 
hennes medarbetare som minst sagt kaotiskt. Det började med problem med 
att få kommunikation med databasen där fakturorna lagrades i Stockholm. Se-
dan kom problemen med olika webbläsare och läsningsprogram som presen-
terar fakturor. Därefter gjordes ett antal mindre ändringar i användargränssnit-
tet och en telefonsupportfunktion infördes. Under denna tid behövdes mycket 
stöd från leverantören som dessvärre var underbemannad och hade problem 
med stor personalomsättning.  
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Arbetet forcerades hårt. I arbetet med att ta fram kravspecifikationen fanns 
inga användarrepresentanter. Ett av kraven i upphandlingen var att utbildning 
av användare inte skulle behövas. (Persson 2004, s. 8). Användarna erbjöds 
istället att delta på informationsträffar. 
 
Införandet av e-fakturasystemet innebar rationalisering och organisationsför-
ändring. Momentet ”administratör” skulle inte längre ingå i dokumentflödet – 
den som stått för inköpet skulle också ansvara för kontering och godkännande 
av fakturan. Det innebär att även den som bara gör enstaka inköp per år inne-
fattas. Fakturor som inte behandlats inom utsatt tid skickas till överordnad.  
 
Här nedan beskrivs fakturaflödet efter det att e-fakturasystemet införts. 
 

 

 
Figur 2 Schematisk bild över dokumentflödet i e-fakturasystemet 
 
 
På den sida på universitetets intranät som är avsedd som startsida till e-
fakturasystemet finns utförliga lathundar för användarna. Det finns en hjälp-
funktion i systemet som visar dessa lathundar och man kan få personlig hjälp 

Fakturan konteras och 
godkänns 

E-post till mottagare 
med attesträtt 

Bokföring 

E-post till mottagare 

Vid flera  
mottagare

 
 
Till ny mottagare 

Åter till Ekonomi 
och finans 

Utredning 

Direktattest 

Fakturan attesteras 

Fakturor kan lämnas för utredning, skickas till ny 
mottagare och till Ekonomi och finans även i ”at-
testskede”, men det är inte så vanligt. 

Fakturan skannas   
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via telefonsupport eller via fakulteternas ekonomer. Avdelningen för Ekonomi 
och finans har under 2006 tagit in administratörer och utbildat dem enskilt för 
att de ska kunna hjälpa till på sin avdelning.  
 
Ekonomi och finans känner att systemet i dag, ett och ett halvt år efter infö-
randet i stort sett uppfyller de krav man har på funktionalitet men man får fort-
farande många frågor relaterade till handhavande av systemet. Det förekom-
mer att användare vidarebefordrar sina fakturor till någon annan för att på det 
viset slippa göra arbetet själva och det pågår en intensiv debatt om systemet 
på universitetets intranät. Det är bakgrunden till att chefen för Ekonomi och fi-
nans gett mig uppdraget att utvärdera införandet av e-fakturasystemet ur an-
vändarperspektiv. 
 

1.2 Problem 
Chefen för Ekonomi och finans har i uppdraget ställt följande frågor: 
 
• Ligger problemen hos ”sällan”-användare?  
• Finns det tekniska problem som härrör från olika webbläsare? 
• Hur lång tid tar fakturahanteringen?  
• Hur många fakturor krånglar?  
• Används användarhandledningen?  
• Förstår användarna den?  
• Innehåller den de uppgifter som användarna behöver? 
• Behövs informationsträffar?  
• Går det att förenkla användargränssnittet? 
• Går det att förenkla kodhanteringen? 
 
 
Genom att jag fått möjlighet att läsa inläggen på intranätet har jag ur dem kun-
nat utkristallisera följande problem: 
 

o Det har genomförts en organisationsförändring som flera av debattö-
rerna inte känner sig delaktiga i och inte heller accepterat 

o Någon menar att systemet är undermåligt och användarovänligt 
o En del som använder systemet sällan har svårt att klara det själva 

och måste be om hjälp 
o Någon menar att det behövs ekonomiutbildning för att klara arbets-

uppgiften 
o Någon ifrågasätter om ledningens rationaliseringslösningar som ex-

empelvis att e-faktura leder till bättre ekonomi 
o Andra ger tips om hur man kan slippa konteringen genom att skicka 

fakturorna vidare till sin chef som då får göra jobbet istället. 
 
 
Dessa inlägg leder till att jag i uppsatsen dessutom söker svar på följande frå-
gor: 
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• Härrör problemen till systemet och/eller omorganisationen? 
• Vilka åtgärder kan bidra till att komma tillrätta med problemen? 
• Kan man undvika liknande problem vid framtida upphandling och/eller om-

organisation? I så fall hur? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att utvärdera införandet av ett stort webbaserat stan-
dardsystem ur användarperspektiv - ett system där i stort sett alla anställda är 
användare och som dessutom inneburit en organisationsförändring. Resulta-
ten analyseras och jämförs med aktuell forskning inom områden som använd-
barhet, arbetsmiljö, organisation, etc.  
 
Uppsatsen kan användas av chefer och IT-konsulter som vill få förståelse för 
hur en organisation och dess medarbetare kan uppleva och påverkas av IT-
lösningar som också innebär organisationsförändring. 
 

1.4 Avgränsning 
De flesta av de 1100 anställda finns registrerade som användare i det elektro-
niska e-fakturasystemet vid Karlstads Universitet. Anställda på Ekonomi och 
finans exkluderas eftersom de har beställt arbetet. Målgruppen består av ca 
1000 personer. Arbetet avgränsas till att i första hand omfatta användbarhet i 
e-fakturasystemet för målgruppen. 
 
Årligen behandlas ca 30 000 externa leverantörsfakturor i systemet. Fakturor 
från 2006 undersöks. 2005 hade universitetet en annan organisation och det 
kan ha inverkan på flödet. 
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2 Metod 

I metodkapitlet redovisas hur utvärderingen genomförs. Först beskrivs forsk-
ningsansatsen, därefter metoderna och till sist tillförlitlighet och användbarhet. 

2.1 Forskningsansats 
 

Enligt Wallén är det lämpligt att använda en induktiv forskningsansats när pro-
blembilden, som i det här fallet, är oklar. Jag söker svaren i ett empiriskt mate-
rial. Här avser jag att utgå från observationer i verkligheten och försöka sam-
manfatta det som är regelbundenheter och koppla det till teorier. (Wallén 
1996, s. 89). Jag söker efter problemområden samt användarnas upplevelser, 
åsikter och förslag till konstruktiv utveckling.  
 
Osäkerheten är stor – vilka är de egentliga problemen? Kan man klassificera 
användarna i grupper efter problembild? Undersökningen genomförs med en 
”explorativ” forskningsansats för att få just kunskap om problemets art, när det 
uppstår och i vilket sammanhang. (Wallén 1996, s. 46). Om behov finns kan 
jämförelser med liknande införanden av e-fakturasystem i andra organisatio-
ner göras. Innan kartläggningen av problemen är klar är det omöjligt att be-
stämma vad som i så fall ska jämföras. 
 
Min analys kommer att präglas av hermeneutik – att hitta innebörder och de 
sammanhang som ligger bakom såväl genomförandet som de problemen man 
har idag. Det handlar om att växelvis tolka del- och helhetsperspektiv i förhål-
lande till kontexten.  

 

2.2 Undersökningsmetoder 
Tre undersökningsmetoder används; kvalitativ utvärdering av användargräns-
snittet i e-fakturasystemet, kvalitativa intervjuer samt kvantitativ metod. 

2.2.1 Användargränssnittet i e-fakturasystemet 
Användargränssnittet i e-fakturasystemet beskrivs och utvärderas enligt Jakob 
Nielsens ”10 usability heuristics”. Se 3.4.4. 

2.2.2 Kvalitativ metod – intervjuer 
Användarna och deras upplevelse av organisationsförändring, nya arbetsupp-
gifter och nytt system är av stor vikt i undersökningen. Kvalitativa undersök-
ningar kan ge en mer sann och mänskligare bild av det vi kartlägger, hävdar 
exempelvis Burell och Kylén (2003, s. 42). En kvalitativ undersökning genom-
förs i form av halvstrukturerade intervjuer. Syftet är att fånga upp attityder, 
kunskapsluckor och missförstånd samt idéer för det fortsatta arbetet. Omkring 
20 respondenter utses. Burell och Kylén (2003, s. 41) menar att det är under-
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sökningens inriktning, precisering av uppgifter och krav på tillförlitlighet som 
avgör om det är lämpligt med många korta intervjuer eller få längre intervjuer. 
Jag har valt det senare. Jag vill ge respondenterna tid att ge mig en utförlig 
bild av hur de upplever e-fakturasystemet. 
 
Eftersom det till stor del handlar om att ringa in problemen (och lösningarna) 
gäller det att hitta respondenter som ”har något att säga”. Av det skälet lade 
jag i samråd med uppdragsgivaren ut ett ”upprop” på intranätet. Ekonomi och 
finans bistod med hjälp så att alla användargrupper blev representerade. Vilka 
användare når man genom att lägga ut ett ”upprop” på intranätet? Förhopp-
ningsvis de som fört debatten på intranätet, de som kan formulera problemen. 
Och det är just de användarna jag vill intervjua – de som kan svara på kärn-
frågorna (Burell & Kylén 2003, s 38).  
 
Jag tolkar uppdraget som en inbjudande gest från uppdragsgivaren – hon vill 
göra allt som står i hennes makt för att komma tillrätta med problemen. Jag 
ser det som ett steg på vägen att låta de användare som vill (om än med en 
begränsning av antalet) komma till tals. En provintervju genomfördes.  
 
Frågorna redovisas i bilaga 1. Frågorna har jag valt utifrån uppdragsgivarens 
frågor och mina egna frågor som jag beskrivit i problemformuleringen, se 1.2.  
 

2.2.3 Kvantitativ metod 
Kvantitativa metoder är lämpliga om man vill mäta egenskaper på ett objektivt 
sätt. När man är intresserad av att mäta egenskaper med precision – exem-
pelvis ”Hur många fakturor per år?” snarare än att göra en grov skattning – 
”Hur lång tid tar det för dig att administrera varje faktura i genomsnitt?”. Rent 
språkligt innebär kvantitet mängden av en karaktär eller egenskap. (Starrin & 
Svensson 1994, s. 21). 
 
En kvantitativ analys skulle i den här undersökningen tillföra kunskap om hur 
användarna använder systemet i praktiken, till exempel om det finns mätbara 
skillnader i hanteringen mellan lågfrekventa och högfrekventa användare. Per-
spektivet på undersökningen är alltså även i den kvantitativa undersökningen 
användarens. 
 
Till att börja med avsåg jag att genomföra en enkät för att få svar på frågorna 
– men varför fråga användarna hur de uppskattar att de använder systemet 
när systemet registrerar alla händelser och tidpunkter?  
 
Då sökte jag istället efter statistiska standardrapporter eller någon form av 
rapportgenerator i e-fakturasystemet. Min tanke var att det borde finnas någon 
typ av rapporter som stöd för ledning och ekonomifunktionen för att ha kontroll 
över flödet. Men det fanns ingenting. Jag vände mig då till leverantören och 
bad att få uppgifter om antal användare, antal fakturor per användare och år, 
avvikelser, genomströmningstider etc. men det kunde man inte ta fram.  
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Eftersom systemet varit i bruk i 18 månader, varav 11 med nuvarande organi-
sation, så finns en mängd data loggat i systemet.  För varje faktura finns en 
detaljerad logg som visar varje förändringssteg. När fakturan skannats, till vem 
den skickats, vad den personen gör med fakturan och vad nästa gör, etc. Syf-
tet med loggarna är att spara den enskilda fakturans händelsehistorik – inte att 
jämföra olika händelseförlopp. Loggarna är trots det ett mycket informativt ma-
terial som väl lämpar sig för att kartlägga händelseförloppet för olika använ-
darkategorier. Enligt (Dahmström 2005, s. 115) är registerdata en mycket an-
vändbar källa förutsatt att man vet hur det är upplagt och hur det hålls aktuellt.  
 
Populationen består av 1000 användare. 100 användare väljs ut genom 
slumpmässigt urval utan återläggning. Användarens senaste faktura (med an-
vändaren som primär mottagare) undersöks enligt bilaga 2. Därefter beräknas 
hur många fakturor användaren behandlat det senaste året. På grund av om-
organisation från 1 januari 2006 maximalt för månad ett till 11 år 2006, men 
resultatet räknas om till helår. 
  
Det visade sig dock att inte ens universitetets administratörer för systemet 
kunde ta fram en rapport över en användares fakturor, men nu ställde leveran-
tören upp och lovade att skicka uppgifterna.  
 
Leverantören skickade uppgifter om 30 användare och en databas lades upp 
för insamling och sammanställning av datat. Men undersökningen av register-
datat lades ner då flera administratörer i intervjuerna berättade att de går in till 
lärare och konterar och godkänner fakturor medan läraren är inloggad. Dess-
utom berättade flera av administratörerna att de också uppmanar lärare att 
ange administratörens id för att slippa få fakturor, se 4.2.8.  
 
Det är alltså osäkert om det är fakturamottagaren som konterar och godkänner 
fakturan. Det är inte heller säkert att fakturamottagaren är den som gjort inkö-
pet. Det som till en början bedömdes vara en registerdatabas med hög reliabi-
litet visade sig oanvändbar för uppsatsens syften. 

 

2.3 Tillförlitlighet och användbarhet 

2.3.1 Reliabilitet 
Burell och Kylén menar att tillförlitligheten ökar ju fler uppgifter som samlas in, 
om uppgifterna är sanna och om sakupplevelser kan hållas isär från egna upp-
levelser och reaktioner. Reliabiliteten för intervjuerna höjs genom att använda 
ett strukturerat frågeformulär. (Burell & Kylén 2003, s. 48).  
 
Jag bedömer att undersökningen har relativt hög reabilitet. Jag använder ett 
strukturerat frågeformulär och jag har tillräcklig kunskap om e-fakturasystemet 
för att ställa motfrågor och bedöma om jag får rimliga svar. Denna kunskap 
hjälper mig också att skilja på respondenternas sakupplevelser från egna upp-
levelser och reaktioner. De senare skall dock inte förringas, de är enligt min 
uppfattning mycket betydelsefulla i det här arbetet. 
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2.3.2 Validitet 
Enligt Burell och Kylén (2003, s. 48) avser validiteten värdet och användbarhe-
ten hos de data som samlas in.  
 
Jag bedömer validiteten vara hög för intervjuundersökningen. De data som 
samlas in är representativa för frågeställningen och de respondenter som valts 
har valts utifrån att de bedömts kunna svara på kärnfrågorna. Resultatet från 
intervjuundersökningen bedöms ha tillräckligt hög validitet för att kunna göra 
analys och dra slutsatser. 
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3 Teori 

I teorikapitlet redogörs för teorier som är relevanta för att uppnå syftet med 
uppsatsen. 
 
Litteraturen har valts utifrån att syftet med uppsatsen är att utvärdera införan-
det av e-fakturasystemet ur användarperspektiv och att resultaten ska analy-
seras och jämföras med aktuell forskning inom områden som användbarhet, 
arbetsmiljö, organisation. Jag har lagt tonvikten på användbarhet eftersom in-
läggen på intranätet och intervjuundersökningen pekat på att det till stor del rör 
sig om ett användbarhetsproblem. Inom området användbarhet har jag funnit 
ett flertal källor som både förstärker och kompletterar varandra. Litteraturen då 
det gäller användbarhet tar också upp arbetsmiljö och till viss del organisation, 
men jag kompletterar med litteratur som är välkänd inom området ”lärande or-
ganisation”. Därtill kompletterar jag också med litteratur inom pedagogiken, 
främst vuxnas lärande. 
 
Dessutom har intervjuundersökningen uppmärksammat mig på att det finns 
säkerhetsproblem och brister i systemförvaltningen som bör analyseras. Här 
har jag haft svårigheter att hitta litteratur inom systemförvaltningsområdet som 
inriktar sig på användbarhetsarbete under systemförvaltningsprocessen. Jag 
har också använt en rad rapporter som är avsedda att vägleda statens verk-
samheter vid införande av elektronisk fakturahantering. Jag har sett det som 
intressant att undersöka om de dokument som är vägledande för statens verk-
samheter är samstämmiga med litteraturen. 
 
De olika avsnitten i teorikapitlet har jag valt utifrån mitt eget sätt att strukturera 
undersökningen. Jag utgår ifrån helheten genom organisation och kultur. Se-
dan undersöker hur beställare agerar och hur krav ställs. Därefter belyser jag 
individens förutsättningar för lärande och sedan fördjupar jag mig i använd-
barhetsbegreppet. Till sist belyser jag systemförvaltningsarbetets och it-
säkerhetens betydelse i sammanhanget. 
 

3.1 Organisation och kultur  
Under senare år har svenskt arbetsliv genomgått omfattande organisatoriska 
förändringar som har inverkat på såväl ekonomi som arbetsförhållanden. En 
arbetsplats är en komplex organisation av människor med många skilda viljor 
och föreställningar. Arbetslivsinstitutet har i en omfattande kohortstudie kom-
mit fram till att människor känner en större ”ägarrelation” till förändringar som 
de själva varit med och utvecklat och de känner större ansvar för att de verkli-
gen genomförs. Mycket pekar på att ett brett deltagande har betydelse för om 
utfallet av förändringsverksamheten ska bli lyckosam. Bristande deltagande 
kan istället leda till främlingskap inför förändringarna. Om det saknas möjlighet 
att påverka kan reaktionen bli att man protesterar eller, om man inte blir hör-
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sammad, i värsta fall lämnar organisationen. (Arbetslivsinsinstitutet 2006, s. 
30) 
 
IT ingår som en teknisk artefakt som utgör en integrerad del av den organisa-
toriska process i vilken den ingår. Det finns en tydlig trend, främst i större or-
ganisationer, att IT införs som strategiska system som strukturer och proces-
ser byggs upp omkring, och i vissa fall ersätter. Tidigare var IT något som 
”läggs på” och i begränsad utsträckning modifierar existerande strukturer och 
processer. (Arbetslivsinstitutet 2003, s. 191) 
 
Morgan menar att för att få förståelse för en organisation och dess subsystem 
måste man undersöka dess relationer internt och externt 

 Hur ser organisationens omgivning ut? 
 Vilka strategier använder man sig av? 
 Vilken teknologi använder man sig av? 
 Vilka slags människor har man i personalen och vilken är den domine-

rande kulturen? 
 Hur är organisationen uppbyggd och vilken ledningsfilosofi har man? 

 (Morgan 1999, s. 66) 
 
Senge hävdar att om man går för snabbt fram och tvingar personalen att 
”hänga med” i utvecklingen kan leda till svåra konsekvenser för organisatio-
nen. Utvecklingen mot gemensamma visioner kräver sin tid. Att ha för bråttom 
och börja propagera kan få motsatt effekt. Istället bör man ta många små steg 
– ta de som är intresserade och mogna för att utvecklas. Efterhand får man en 
hävstångseffekt som banar väg för det fortsatta arbetet. (Senge 1999, s. 230)   
 

3.2 Beställare och krav  
Ansvaret för att finna nya eller förändrade arbetssätt lämnas ofta till en bestäl-
lare som ansvarar för att bedriva verksamheten på affärsnivå. Beställaren an-
svarar sällan för målgruppernas situation och känner inte alltid till vilka krav 
som är viktiga. Ofta görs beskrivningar av företeelser och regler som används 
i verksamheten, men sällan någon beskrivning av användares förståelse av 
denna ”verklighet”. Risken är att gränssnittet utformas utifrån antaganden om 
denna ”verklighet”. (Ottersten & Berndtsson, 2002 s. 41-42) 
 
Många gånger formuleras kraven av någon som varken har kännedom om 
målgrupper eller användningssituation innan ett IT-utvecklingsprojekt påbör-
jas. Enligt Ottersten och Berndtsson (2002, s. 57) är processen med att formu-
lera krav en process som pågår under hela utvecklingsprojektet. Beställarens 
idé om produktens nytta för verksamheten och målgrupperna fångas upp. 
Därefter analyseras målgrupperna – arbetssituation, behov, kunskap värde-
ringar etc. Därefter formuleras kravspecifikationen. Kraven kan delas in i  
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 effekter – när produkten är i användning. Exempelvis felfrekvens, ökad 
omsättning 
 

 egenskaper – inneboende systemegenskaper och användningsegen-
skaper 
 

 funktioner – systemfunktioner och funktioner där användaren interage-
rar med systemet 

 
Ottersten och Berndtsson (2002, s. 58-59) hävdar att kraven också bör priori-
teras ur ett nytto- och användningsperspektiv . 

 
 

3.3 Individens förutsättningar för lärande 
Ellström et al. (1996, s. 147) definierar lärande som 
 

”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som 
resultat av individens samspel med sin omgivning” 

 
Han skiljer på den lägre ordningens lärande, även kallat anpassningsinriktat, 
som innebär att individen lär sig med utgångspunkt från det givna (eller för gi-
vet tagna) utan att ifrågasätta eller försöka förändra uppgiften, målet eller för-
utsättningarna. Den högre ordningens lärande, även kallat utvecklingsinriktat, 
innebär att individen tar eget ansvar för att tolka och formulera uppgiften eller 
undersöka innebörden av den. Frågor som vad? och varför? ställs och indivi-
den lär sig tänja på gränser och utnyttja de frihetsgrader och den autonomi 
som finns i situationen. (Ellström et al. 1996, s. 151) 
 
Andersson menar att lärande kan betraktas som en kontinuerlig process som 
antingen är medveten eller omedveten. Det kan för individen innebära vidgade 
perspektiv och kunskaper, men också negativa konsekvenser som underord-
ning, passivitet och inlärd hjälplöshet. Lärandet är bundet till sitt sammanhang. 
Individen införlivar sig i arbetsplatsens sätt att tänka och agera. Det blir natur-
ligt att följa den kultur och de handlingsmönster som är kännetecknande för 
den specifika arbetsplatsen. (Andersson 2000, s. 83-84) 
 
Finns det då inga gränser för vad man måste lära? Arbetslivsinstitutet (2003, 
s. 191) menar att införandet av nya IT-lösningar kan få stora konsekvenser för 
den enskilde individens arbetssituation. Man pratar om flexibilisering som 
bland annat innebär upplösning av yrkeskategorier och vidgade arbetsuppgif-
ter.  
 
Det är inte självklart att alla inblandade accepterar att få fler arbetsuppgifter. 
Vissa medarbetare, speciellt de som har mer avancerade uppgifter, kanske 
redan känner att de inte hinner mer. (Ackerman, Piepek & Wulf 2003, s. 145) 
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Organisationsförändringar som innebär personalminskningar, där den kategori 
som får sluta ska lämna över uppgifter till en annan kategori som får vara kvar, 
skapar rädsla och innebär en förtroendekris inte bara mellan arbetstagare utan 
också för organisationen som helhet. (Ackerman, Piepek & Wulf 2003, s. 15) 

3.4 Användbarhet 
Nielsen (1993, s. 26) definierar ett användbart system som 
 

 lätt att lära 
 effektivt att använda 
 lätt att komma ihåg 
 låg andel fel som beror på användarens agerande 
 tillfredställande att använda 

 
Enligt Molich (2002, s. 23) definieras en användbar webbplats på i stort sett 
samma vis men han betonar att webbplatsen måste vara begriplig istället för 
att säga att andelen fel ska vara lågt.  
 
Ottersten och Berndtsson (2002, s. 14-16) menar att användbarhet är ett kvali-
tetsbegrepp hos interaktiva produkter. Hon menar att man måste ta hänsyn till 
 

 Det mänskliga systemet – egenskaper hos användarna, som 
o generella egenskaper, d.v.s. hur vi människor ser, uppfattar och 

minns informationen 
o specifika egenskaper hos målgrupperna, som kunskaper, värde-

ringar, attityder och förväntningar 
 

 Det sammanhang där produkten ska användas 
o den fysiska arbetsmiljön  
o den psykiska miljön, t.ex. stressig arbetssituation 
o det sociala sammanhanget där produkten ska användas 
o det organisatoriska sammanhanget 

 
 Den nytta produkten förväntas ge 

o samhällsnytta, verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst 
o användarnytta, som förenkling, effektivisering eller nöje 

 
Det finns också en ISO-definition av begreppet användbarhet (ISO 9241:11): 
 

"Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett speci-
fikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett gi-
vet sammanhang."  
 

Ovanstående källor beskriver vad som kännetecknar användbara system och 
begreppet användbarhet på ett samstämmigt sätt.    
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3.4.1 Vem är användaren? 
Det första steget i användbarhetsprocessen är att lära känna sina användare 
och hur produkten ska användas. (Nielsen 1993, s. 73).  

Målgrupper 
Begreppet målgrupp används för att beteckna grupper av användare som har 
likartade förväntningar på och syften med, produkten. Det är vanligt att man i 
utvecklingsprojekt inte bryr sig om att dela in användarna i målgrupper och 
därigenom har otillräckliga kunskaper om målgrupperna och gör antaganden 
och gissningar (Ottersten &  Berndtsson 2002, s. 63-66).  
 
Målgrupperna skapas genom att ställa ett antal frågor till användare: 
 

 Finns det skillnader i kunskap om produkten, ämnesområdet etc. ? 
 Har man olika erfarenheter? 
 Finns det skillnader i de uppgifter produkten ska stödja för olika använ-

dare? 
 Finns det skillnader i hur ofta produkten ska användas? 
 Vilka åldersgrupper ska använda produkten? 
 Är något kön överrepresenterat? 
 Värderingar – vad skulle få användaren att föredra produkten framför 

andra? 
 Finns det skillnader i kultur? I beteende och attityder? 
 Vad kan användaren uppnå genom att använda produkten? 
 I vilken miljö ska produkten användas? 

 
Det är vanligt att man blandar ihop målgrupp med organisatorisk tillhörighet el-
ler indelning. Samtidigt blir det svårt att hantera för många målgrupper.  
 

3.4.2 I vilken grad ska användare involveras? 
Molich (2002, s. 31-36) betonar vikten av att lära känna och engagera använ-
dare i hela utvecklingsprocessen. Han menar att en prototyp är ett utmärkt 
hjälpmedel som engagerar användare, kompletterar eller ersätter kravspecifi-
kationen, åskådliggör designidéer och gör slut på diskussioner. Pappersproto-
typer bör inte underskattas, de kan vara till stor hjälp i arbetet. (Molich 2002, s. 
61-65).  
 
Många misslyckade IT-projekt beror just på att man inte engagerat såväl be-
ställare som användare i utvecklingsprocessen. Man måste vara medveten om 
att det kan finnas en övertro till användarnas kunskap om tekniska och funk-
tionella möjligheter och deras förmåga till att beskriva vad de faktiskt gör. I 
praktiken känner inte heller beställaren till på vilket sätt målgrupperna utför 
sina arbetsuppgifter. Användbarhetsaktiviteter som integreras i utvecklingsar-
betet tenderar till att minska kostnaderna för utvecklingsprocessen såväl som 
för livscykelprocessen. (Ottersten &  Berndtsson 2002, s. 20-24) 
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Användningstest är användbart i olika skeden av ett projekt. Självklart under 
prototyping, men även senare om man vill utvärdera hur systemet används 
och upplevs av användarna (Ottersten &  Berndtsson 2002, s. 100). 
 
Att involvera användare i användbarhetstester kan riva murar mellan använda-
re och utvecklare. (Dumas & Redish 1999, s. 33) 
 
Enligt arbetsmiljölagen, tredje stycket ska användare ges möjlighet att med-
verka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och ut-
vecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur 
och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete 
skall arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhe-
tens krav. 

 Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. 

 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin 
egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
hans eget arbete. 

 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbets-
tagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan med-
föra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning 
av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller 
begränsas. 

 Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kon-
takt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

 Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till 
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar. 

Figur 3 . Arbetsmiljölagen – Kapitel 2, Arbetsmiljöns beskaffenhet (1 juli 2001) 1 § 
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3.4.3 I vilket sammanhang finns användarna? 
Det räcker inte att involvera användarna – man måste också lära känna de 
förutsättningar och det sammanhang som användarna lever och verkar i. Gul-
liksen och Göransson (2002, s. 250) menar att det är mycket viktigt att bedriva 
prototyping ute i verksamheten. Han menar att det inte finns något annat sätt 
att få reda på vilka uppgifter som utförs och hur de utförs. Det är också viktigt 
att få en inblick i arbetssituationen. Det här arbetet ska påbörjas tidigt, helst 
medan det ännu finns möjlighet att påverka designmöjligheterna. 
 
Det kan också vara en god idé att ha parallella designprocesser där man arbe-
tar oberoende av varandra. Därefter utvärderar man de olika alternativen och 
ofta slutar det med att man kombinerar dem, d.v.s. man tar det bästa ur båda. 
(Nielsen 1993, s. 85-86).  
 

3.4.4 Hur användbart är systemet? 
Jacob Nielsens ”10 usability heuristics” är 10 tumregler för att säkerställa an-
vändbarhet (Nielsen, 1993, s. 115-155): 
 

1. Enkel och naturlig dialog 
Minimera navigationen. Gränssnittet kan med fördel användas för att 
hjälpa användaren att strukturera informationen. Var sparsam med fär-
ger, använd dem för kategorisering och tänk på att även den som inte 
ser färger ska kunna använda systemet. Ta bort irrelevant information 
och se till att den information som ges kommer i naturlig och logisk ord-
ning. Principen ”Less is more” innebär här att ju mindre information an-
vändaren belastas med desto lättare får han att tillgodogöra sig den in-
formation som ges. 
 

2. Använd användarens språk 
Använd ord, fraser och begrepp som är bekanta och känns naturliga för 
användaren. Försök ha användarens perspektiv. 
 

3. Minimera användarens minnesbelastning 
Gör valbara objekt och funktioner synliga för användaren. Användaren 
ska inte heller behöva memorera information från en del av produkten 
till en annan. 
 

4. Enhetlighet 
Samma information ska återfinnas på samma plats på varje skärmbild. 
Olika ord, situationer eller handlingar ska ha en och samma innebörd 
oavsett i vilken del av produkten man befinner sig. 
 

5. Ge återkoppling 
Systemet ska ge användaren information om vad som händer inom rim-
lig tid. 
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6. Erbjud tydliga utgångar och möjligheter att ångra  
Om användarna känner sig trygga och litar på systemets möjligheter att 
återgå till ett tidigare läge kommer de att uppmuntras att utforska och 
lära på ett mer explorativt sätt. 
 

7. Genvägar 
Erbjud genvägar för de mer avancerade användarna. 
 

8. Lättförståeliga, instruktiva felmeddelanden 
Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk och indikerar klart och 
tydligt vad som är fel och hur felet ska åtgärdas. 
 

9. Förhindra att fel uppstår 
Det bästa är självklart att se till att inga fel uppstår. Men även om sy-
stemet är helt utan fel så uppstår ibland fel till följd av användarens 
agerande. I situationer där det finns anledning att tro att användaren 
kan ha missförstått eller tryckt fel – fråga användaren om han är säker 
för att få bekräftat att han verkligen menar att utföra det han begärt.  
 

10. Hjälp och dokumentation 
Hur enkelt ett system än är att använda så behövs hjälp och dokumen-
tation. Sanningen är dock den att de flesta användare inte läser manua-
ler – de vill vara produktiva och ger sig på uppgiften direkt. Och vill de 
läsa den är det sällan de hittar den. Indexfunktioner och exempel är vik-
tiga ingredienser. Hjälp-funktioner har den fördelen att de kan anpassas 
till sammanhanget. Texten måste vara skriven så att användaren förstår 
den och komma i den ordning som användaren utför uppgiften. Själv-
klart måste både hjälp och dokumentation vara aktualiserade och inne-
hålla korrekt information. En enkel lathund med de allra vanligaste funk-
tionerna kan hjälpa användarna att komma igång snabbt.  
 

3.4.5 När användbarheten förbises 
IT-produkter som är integrerade delar av arbetet kan inte väljas bort av an-
vändare – de måste användas. Ofta är de standardprodukter eller produkter 
byggda av standardkomponenter. Traditionellt har den här typen av produkter 
ansetts som mindre viktiga eftersom användarna inte har något val och ”de lär 
sig”. Även här medför dålig användbarhet ökade kostnader och problem som 
leder till att man inte når avsedda effekter i verksamheten. Vissa uppgifter kan 
ta onödigt lång tid att utföra, onödiga fel uppstår, stress och i förlängningen 
kan det leda till ohälsa och otrivsel. (Ottersten &  Berndtsson 2002, s. 19-20) 
 
Enligt Ottersten och Berndtsson (2002, s. 26-42) finns det tre skäl till att an-
vändbarheten förbises 
 

1. Myter 
o Användbarhet ökar utvecklingskostnaderna samt försenar pro-

jektet 
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o Det har gått bra hittills varför skulle vi ändra. 
Denna myt lever trots CHAOS-rapporten (Stanish Group, 1995) 

o Om användarna medverkar blir det bra. 
o Det är omöjligt att veta vad som är bra. 
o Användbarhet = GUI och snygg design! Eller Så länge som ut-

vecklarna följer Guidlines kommer programmen att vara använ-
darvänliga!. 

o Användbarhet är bara sunt förnuft.  
o Vi testar ju, då kommer felen fram. 
o Tester behövs inte om utvecklingsteamet har arbetat med an-

vändarna under en längre tid och vet vad användarna vill ha. 
o Vi som utvecklar använder produkten hela tiden. Hur skulle ett 

användartest kunna visa på saker som vi inte redan känner till. 
o Jamen, dom lär sig ju. 
o Svårigheter med produkten hanterar vi med utbildning, support 

och dokumentation. 
 

2. Brister i arbetssätt. För att lyckas måste man 
o Bygga en produkt som ger avsedda effekter. 
o Bygga produkten med rätt materiella krav, d.v.s. på prestanda, 

spårbarhet, plattform etc. 
o Lägga tidigt fokus på användare och deras uppgifter 
o Utvärdera prototyper med reella användare 
o Utveckla iterativt 

 
3. Brist på kunskap kan ta sig i uttryck genom  

o Projektledare, beställare och andra ledningsfunktioner utgår från 
gissningar när de beskriver användarnas behov. 

o Beställare och andra ledningsfunktioner kräver sällan att an-
vändningsfunktionernas kvalitet ska säkras i projekt 

o Beställare och andra ledningsfunktioner saknar insikt i det fak-
tum att många kostnader som uppstår efter driftsättning av pro-
dukten hade kunnat undvikas om man satsat på att säkerställa 
användbarhet. 

o Beställaren ansvarar sällan för de kostnader som uppstår till följd 
av felaktig användning och andra effekter i verksamheten. Dessa 
kostnader är ofta osynliga och mäts helt enkelt inte. 



   
 Teori 
 

 
 Sidan 20 

 

3.5 Systemförvaltning 
När ett nytt informationssystem driftsatts börjar systemförvaltningprocessen. 
Den pågår under systemets livstid och avslutas med avveckling. I systemför-
valtningsfasen fastställs en systemförvaltningsorganisation samt mål, budget 
uppföljning, avvikelsehantering etc. En viktig del i arbetet är att definiera grän-
ser mellan drift och systemförvaltning samt vilken strategi man ska ha för olika 
typer av ändringar. Var går gränsen för att en ändring ska bli en vidareutveck-
ling? (Bergvall och Welander 1996, s. 22-23) 
 
Under systemförvaltningen bibehålles eller förbättras informationssystemet 
med avseende på (Brandt 2004, s. 209-212): 

 användbarhet 
Den viktigaste egenskapen hos ett system är i vilken omfattning det 
stödjer den arbetsuppgift som det är avsett att stödja. Andra egenska-
per är förståbarhet, lärbarhet, genomförbarhet och dragningskraft  

 funktionalitet 
Det är viktigt att systemets funktionalitet kan upprätthållas avseende 
ändamålsenlighet, exakthet, genomförbarhet och säkerhet  

 tillförlitlighet 
Det är viktigt att systemets tillförlitlighet kan upprätthållas avseende 
mognad, feltolerans och återvinningsbarhet  

 
 

3.6 IT-säkerhet 
För den användare som är beroende av systemet krävs att den information 
som systemet tillhandahåller är korrekt, aktuell och fullständig samt att den di-
rekt går att använda för det ändamål den är avsedd. (Statskontoret 1997, s. 
11) 
 
Olika hot som en organisations IT-resurser kan vara riskexponerade mot är 
(Mitrovic 2002, s. 33-35) 
 

 fysiska hot 
obehöriga personer får fysisk tillgång till IT-resurser 
 

 logiska hot 
obehörig åtkomst till IT-resurser via inloggning,  
brist på avvisning eller spårbarhet 
 

 mänskliga eller organisatoriska hot 
otydlig organisation eller bristande roll och ansvarsfördelning, administ-
rativa brister eller avsaknad av god behörighetsadministration. 
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Dataföreningen skriver att behörighet är en rättighet man får som anställd. Det 
handlar om att vara betrodd att använda ett system. Behörigheten att använda 
ett system innebär inte bara en rättighet utan också en skyldighet att inte läm-
na ut behörigheten till andra. ”Ingen annan än du får använda ditt användar-id 
och ditt lösenord”. ”Allt du gör, och när, kan spåras i systemet”. Lösenord får 
inte skrivas ner och när man lämnar sin dator ska man låsa den eller koppla 
ner utrustningen. (Dataföreningen 2000, s. 21-26) 
 
Den IT-säkerhetsansvarige och linjechefer är skyldiga att se till att personalen 
har tillräcklig utbildning och att regelbundet kontrollera att alla säkerhetsrutiner 
följs. Det gäller även att regler för hantering av information följs. (Dataföre-
ningen 2000, s. 100-103) 
 
 

3.7 Sammanfattning av teorikapitlet 
Jag har i mina teoretiska studier försökt hitta de teorier som är relevanta. Infö-
randet av e-fakturasystemet vid Karlstads universitet är ett komplext projekt 
som påverkar såväl individens förutsättningar och arbetsmiljö som organisa-
tionens inre balans, stabilitet, kultur och säkerhet. Tonvikten har lagts på an-
vändbarhet eftersom inläggen på intranätet och intervjuundersökningen pekat 
på att det till stor del rör sig om ett användbarhetsproblem.  
 
Nu följer empirikapitlet där jag beskriver e-fakturasystemet och redovisar re-
sultatet av intervjuundersökningen. Därefter analyseras empirin med hjälp av 
de teoretiska studier som jag sammanställt i detta kapitel.  
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4 Empiri 

Först beskrivs användargränssnittet. Därefter redovisas resultatet av intervju-
erna. 

4.1 Användargränssnittet i e-fakturasystemet 
Här följer en beskrivning av användargränssnittet i e-fakturasystemet. Jag har 
valt att redovisa skärmbilder för den som godkänner fakturor. För den som at-
testerar fakturor är bilderna i stort sett lika. 
 

4.1.1 Startsida på intranätet 
På universitetets intranät, Inslaget, finns en startsida för e-fakturasystemet un-
der Ekonomi och finans. 
 

 
Figur 4 Inslaget - universitetets intranät 
 
Sidan innehåller först allmän information om att man går över till elektronisk 
fakturahantering den 16 maj, vilket år framgår inte. Därefter följer en länk till en 
sida med användarhandledningar – 10 stycken. Sedan följer basinformation 
som bland annat innehåller följande text: 
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”Den som gjort ett inköp ska godkänna att fakturan är korrekt, d.v.s. att 
leverans har skett och att priset är korrekt. I e-fakturasystemet finns fak-
turabild och ev. bilagor samt den registrerade basinformationen. Faktu-
ran ska därefter konteras. Som ett stöd för konteringarna finns inlästa 
konteringsfavoriter som är relevanta för den organisatoriska enhet man 
tillhör. 
 
Efter leveransgodkännande av fakturan distribueras, med automatik, den 
vidare till attestberättigad chef. Vilken chef som ska attestera avgörs av 
gällande delegationsordning. 

 
Systemet kräver inte någon egentlig utbildning av normalanvändaren, 
däremot finns hjälpfunktioner tillgängliga.” 
 

Därefter följer ett informationsbrev till leverantörer, daterat 2005-04-26, som 
informerar om att universitetet går över till elektronisk fakturahantering.  
 
 
Sedan följer dokumentet ”Grundprinciper för elektroniskt fakturasystem” som 
innehåller information om e-fakturasystemet och riktlinjer för hur det ska an-
vändas. 
 

”Det är viktigt att vi har en bra kontrollstruktur för fakturabetalningar. Det 
är den person som gjort ett inköp som vet om varan/tjänsten levererats.  
Det är också den inköpande personen som vet om det fakturerade priset 
är korrekt.” 
 
”Vid universitetet är de flesta anställda inköpare i någon form. Därför be-
rörs de flesta anställda av kontrollerna kring fakturor.” 
 
”Nästan samtliga anställa är inköpare någon gång under ett år men de 
flesta gör inköp sällan. Ett fakturasystem måste därför vara enkelt att för-
stå och ska inte kräva någon utbildning av normalanvändaren. 
Vid upphandlingen lades stor vikt vid användarvänligheten.” 
 
”Personalen vid universitetet är datormogen, de allra flesta använder int-
ranätet och e-mail. Endast den personal som mycket begränsat använ-
der dator bedöms få problem i ingångsskedet.” 

 
Därefter följer en utbetalningsmall. Och till sist följer en länk där man kan log-
ga in till e-fakturasystemet. Här används ett generellt behörighetssystem 
”CAS”, som innebär att samma inloggning används till flera system. 
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Figur 5 Inloggning till e-fakturasystemet 

4.1.2 Inkorg och godkänna faktura 

 
Figur 6 Personlig inkorg i e-fakturasystemet 
 
Om man klickar på en faktura i inkorgen öppnas ett registreringsformulär till 
vänster och fakturan till höger.  
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Figur 7 Registreringsbild för kontering och godkännande av faktura 
 
Överst i skärmbilderna finns navigationsknappar. Man kan växla innehåll i 
fönstret till höger genom länkarna  Faktura, Kommentar, Logg. Även Online 
Användarmanual som finns under Hjälp längst ner i det vänstra fönstret öpp-
nas i det högra fönstret. 
 
Ett ”Fakturahuvud” med grunduppgifter för fakturan visas och under det kom-
mer konteringsfälten. Vid konteringen ska fälten ORG-VG (organisation och 
verksamhetsgren), VHET (verksamhet),och KTO (konto) fyllas i. I vissa fall 
även AKT (aktivitet) och PROJ (projekt). 
 

 
Figur 8 Kontering, godkännande och utförande 
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För att förenkla för användarna finns det ”Favoriter” och ”Minikontoplan”. De 
får man fram genom att klicka på knappen till höger om fälten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I godkännandeläget kan man ta fram lathundarna i högerfönstret genom att 
klicka på ” Online användarmanual”. Om man i detta läge väljer att visa an-
vändarmanualen för att titta närmare på favoriter, upptäcker man att i lathun-
darna inte är aktualiserade – det som 
visas är från den gamla organisationen. 
 
Om man klickar på knappen till höger 
om KTO kommer minikontoplanen fram. 
När konteringssträngen är ifylld kan 
man kommentera i fältet under. Sedan 
fyller man i namnet på den person som 
ska attestera fakturan (eller söker via 
knappen till höger), klickar i ”Godkänn” 
och klickar på ”Utför”-knappen.  
 
Man kan också välja ”Spara” för att 
spara det man fyllt i om man vill fortsätta 
senare eller lägga fakturan för 
”Utredning”. Utredning utan mottagare 
innebär att den hamnar i den egna korg 
för utredning. Anger man en mottagare 
hamnar den i dennes utredningskorg. 
När fakturan ska behandlas måste den 
skickas tillbaka till inkorgen. 

Figur 9a Favoriter i e-fakturasystemet            9b. Favoriter i lathund(online användarhjälp)

Figur 10 Minikontoplan 
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4.1.3 Rapporter 
I rapportbilden kan användaren söka efter sina behandlande fakturor i ”Mina 
behandlade fakturor” längst upp till vänster. I sökformuläret kan man söka ef-
ter alla fakturor, men det är endast för leverantörer man kan ta fram en lista 
över vad som är valbart.  
 

 
Figur 11 Rapportbild 
 
Administratörer har även till vänster i bilden rapporterna  

Fakturasammandrag  
Fakturor som förfaller inom 7 dagar  
Fakturor som förfaller inom 14 dagar 

 
Överst och underst finns navigationsknappar. 
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4.1.4 Administration 
I administrationsbilden kan man välja mellan att administrera sina användar-
uppgifter och att lägga in en vikarie. Först kommer man till en meny: 

 
Figur 12 Administrationsbild 
 
Om man väljer användaruppgifter visas följande bild: 
 

 
Figur 13 Administrera användaruppgifter 
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I användaruppgifter kan man titta på sina användaruppgifter, men inte ändra 
dem. Vid ändring av någon uppgift låses kontot och man kan inte logga in 
igen. Det beror på att ändringarna inte synkroniseras med universitetets behö-
righetssystem CAS.   
 
Om man väljer vikarie kan man registrera en annan användare som ska ta 
emot ens fakturor under längre frånvaro. 
 

 
Figur 14 Administrera vikarie 
 



   
 Empiri 
 

 
 Sidan 30 

 

4.2 Resultat av intervjuundersökningen 

4.2.1 Var i organisationen arbetar du? 
Alla fyra fakulteter och gemensamma enheter är representerade. Jag har valt 
att dela in användarna i fyra grupper som utgår dels från de svar de givit och 
dels från den roll de har i organisationen. Yrkesrollerna är chef, lärare, admi-
nistratör och stabspersonal. Jag har valt att kalla personalen i de gemensam-
ma staberna för stabspersonal och inte administratörer eftersom de inte an-
vänder e-fakturasystemet på samma vis som administratörerna på fakulteter-
na. Till denna grupp har jag också lagt en forskningsingenjör som finns på en 
fakultet men har en stabsliknande roll.  
 

4.2.2 Vilken yrkeskategori tillhör du? 
Här nedan redovisas antal respondenter per kategori (roll). 
 
Fakultet eller motsvarande Chef Admin. Stab Lärare 
Gemensam administration   6*  

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT  2  2 

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap    1 

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 1 1  3 

Estetisk-filosofiska fakulteten 1 2   
 *) En av respondenterna arbetar både som lärare och i administrationen. Eftersom arbetet 
inom administrationen innebär mer frekvent användning av e-fakturasystemet räknas den re-
spondenten in i stabsgruppen. 

 

4.2.3 Vilken tjänstgöringsgrad har du just nu?  
Samtliga respondenter arbetar heltid vid Karlstads Universitet. En av dem ar-
betar mycket på distans. 
 

4.2.4 Har du tidigare erfarenhet av arbete med fakturahantering eller ekonomi-
utbildning?  
Administratörer och chefer samt delar av stabspersonalen har tidigare erfa-
renhet av kontering och fakturaadministration sedan ”pappersfaktura-tiden”. 
Två lärare har ekonomiutbildning. 
 

4.2.5 Vilka datorprogram brukar du använda? Betalar du dina egna privata fak-
turor via Internet ?  
De flesta betalar sina fakturor via Internet och säger spontant att de anser att 
det fungerar mycket bra. Att de inte har några problem att förstå och att de 
känner förtroende för sin Internetbank. Internetbank anses som mycket smi-
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digt, man menar att de systemen har man lyckats göra användarvänliga och 
om man behöver hjälp så är det bara att ringa telefonbanken. Några respon-
denter använder också ”äkta” e-faktura, d.v.s. en faktura som skapats och 
skickats digitalt. 
 
I övrigt använder alla datorn dagligen. Man använder olika webbläsare och 
mail-program och Microsoft Officeprogrammen – i första hand Word och Ex-
cel. Dessutom använder man Ladok och andra administrativa program.  
 

4.2.6 Hur många fakturor får du per år?  
Antalet fakturor varierar mycket. Cheferna svarade att de kan få upp till 1000 
fakturor per år. Några lärare får så få som 3 fakturor per år medan andra får 
upp till 25 fakturor per år. Stabspersonalen får mellan 10 och 120 fakturor per 
år.  
 
Administratörerna får mellan 25 och 1000 fakturor per år. Flera av dem berät-
tar att de säger åt lärarna att uppge deras id (telefonanknytning) då de gör in-
köp. Det innebär att deras fakturor adresseras direkt till administratören. Hur 
utbrett det här sättet att kringgå den fastslagna organisationen för fakturaad-
ministrationen är, är oklart, men flera av de intervjuade administratörerna sä-
ger att det numera går till så på deras avdelning. 
 

4.2.7 Hur lång tid tar det för dig att administrera varje faktura i genomsnitt?  
 
Delfråga Chef Admin. Stab Lärare 
Antal fakturor per år (4.1.6) 1000 25-1000 10-120 2-25 
Tid per faktura 0,5-1 min 0,5-1 min* 1-10 min Upp till 10 min 
*) Om fakturan saknar referens kan det ta upp till 30 minuter. 
 

4.2.8 Vad har införandet av e-fakturering inneburit för dig?  
För cheferna har införandet av e-fakturasystemet underlättat väsentligt. Det 
innebär en stor tidsvinst. En chef säger ”Har varit jätte-jättebra! Underlättar 
mycket i och med att jag kan gå in och kolla upp de gamla fakturorna.”  En an-
nan säger ungefär samma sak, men lägger till att hon vet att de som godkän-
ner fakturorna har problem med konteringen. Och ibland måste cheferna rätta 
- ”Man ska inte ta för givet att alla kan!”. 

 
För administratörerna har införandet av e-fakturasystemet paradoxalt nog in-
neburit såväl en lättnad i arbetsbördan som ett stort merarbete. E-faktura-
systemet som system är mycket uppskattat – ”Pappersfakturor var otroligt 
tidsödande”.  
 
En annan administratör säger att ”Fakturorna försvinner ut i rymden – jag  vet 
inte var de tar vägen. Och man kan inte ångra och ta dem tillbaka. Jag gissar 
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att mycket blir fel, vet inte om någon kontrollerar om det blir rätt. Ibland vand-
rar fakturorna runt och till slut kommer de till mig och jag kontera”. 
 
Merarbetet för administratörerna är då lärarna får fakturor. En administratör 
säger att lärarna ringer till henne så går hon till deras dator och konterar och 
godkänner. En annan säger att de skriker ”Men va fan!” rätt ut då de får en 
faktura och då går hon in till deras dator och konterar och godkänner. En tred-
je säger att även hon får gå in till vissa lärare och hjälpa dem skicka fakturan 
vidare till sig för kontering och godkännande.  
 
En fjärde säger att hon blivit ”närstöd” till lärarna och att en del av dem inte 
ens öppnar e-fakturasystemet. Fakturorna eskaleras till chefen som skickar vi-
dare till administratören för kontering och godkännande. Andra lärare vidare-
befordrar mailet till administratören – de förstår inte att fakturan inte följer med. 
 
En femte administratör, som inte hann få någon större erfarenhet i ”pappers-
fakturering” administrerar bara sina fakturor och har liknande problem som lä-
rarna. När det gäller konteringsfälten säger hon ”Dom där första man ska väl-
ja, jag tror man får se alla, hela universitetets alltså och flera av dem är lika. 
Det är en himla djungel. Förstår inte hur det kan godkännas. De flesta gissar. 
Det borde rensas upp. Det är inte logiskt. Man vet inte vad som händer när de 
försvinner ur min brevkorg. Vi fick ju ingen utbildning. Själva systemet är ju 
inte svårt, men jag skulle vilja få svar på om jag gör rätt”. 
 
Tre av administratörerna säger att de numera uppmanar lärarna att uppge 
administratörens id vid inköp så de slipper få fakturan till sig. Se 4.1.6. När jag 
frågar dem om den som gjort inköpet på något vis vidimerar det - svarar de att 
de i regel vet vad som köps, men att de frågar den som gjort inköpet om det 
gäller större belopp. Därefter ställer jag ytterligare en fråga – kan du kontera 
lärarnas inköp? Alla tre svarar att det är självklart. När jag preciserar frågan till 
om de vet om inköpet ska gå på forskning eller grundutbildning får jag till svar 
att de för det mesta vet det. 
 
Tre av de 6 respondenter som arbetar i staber säger att det är smidigt och 
tidsbesparande. Den fjärde tycker det är oberäkneligt – ibland försvinner faktu-
ror så han måste be leverantören skicka en ny. Han menar att det inte är di-
rekt användarvänligt. De två sista respondenterna i staberna menar att det 
borde vara enklare att använda och att om de fått fler fakturor skulle det nog 
vara det. 
 
Lärarna menar att fakturahanteringen tar mer tid nu än innan e-
fakturasystemet infördes. Tid som man hellre velat lägga på undervisning och 
kompetensutveckling. De som har minst fakturor upplever att det blir en nyhet 
varje gång de får en faktura. Det första hindret är inloggningen. De flesta har 
numera inloggningsuppgifterna uppskrivna. En respondent har flera olika 
webbläsare installerade och det spelar ingen roll vilken han väljer – han kan 
ändå inte se fakturan. Alla säger att de inte kan kontera! Någon säger sig ”gis-
sa” hur det ska vara och en annan säger att man kan inte förstå av formuläret 
hur man ska fylla i”. 
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En annan känner oro och frustration över att det är stor risk att det blir fel. Vi-
dare säger hon ”- Det är en bedrövelse att vi sällananvändare ska sitta och 
gissa oss fram. Vi kan inte och vi gör fel. Jag känner otillfredsställelse med 
mitt arbete. Känner mig korkad. Här sitter jag och gör icke rationella grejer. 
Jag känner mig maktlös över de här administrativa systemen som läggs på 
oss uppifrån”.  
 
En tredje säger ”Många skiter i om det blir rätt konto!”.  Därefter visar hon sin 
lathund med inloggningsuppgifter och en kontosträng som hon alltid använder. 
 
Trots att två av lärarna är ekonomiutbildade har de samma problem med kon-
teringen. Samtliga lärare menar att det är konteringen som är huvudproblemet. 
Flera av dem anser att den yrkesgrupp som tidigare utförde konteringen, d.v.s. 
administratörerna, är experter som borde få fortsätta sköta den. Godkännan-
det menar de mycket väl kan ske via e-fakturasystemet eller ännu hellre direkt 
från mailet som talar om att de fått en faktura. Ingen av lärarna vill ha tillbaka 
pappersfakturor.  
 

4.2.9 Hur gör du om du behöver hjälp när du ska använda systemet?  
Cheferna vänder sig till sin ekonom eller supporten. 
 
Administratörerna vänder sig till sin ekonom eller Ekonomi och finans. En av 
dem säger ”Jag gissar – frågar sällan. Annars frågar jag vår ekonom.” En an-
nan säger ”Nu sista månaderna finns det åtminstone namn på personer man 
kan vända sig till och fråga. Innan fanns ingen att fråga.” 
 
En av administratörerna säger att hon använt lathundarna, en annan att ”de 
fanns inte från början och sedan hade man ju lärt sig själv”. 
 
Stabspersonalen säger att de frågar sin ekonom eller ringer till Ekonomi och 
finans. En av dem har läst i lathundarna. En annan säger att han inte vet var 
han ska vända sig och lägger till ”Det har till och med gått så långt att jag 
struntat i att köpa saker för att slippa fakturan.” 
 
Lärarna går till sin administratör för att få hjälp. När jag frågar om de använder 
lathundarna är det flera av dem som startar e-fakturasystemet och börjar leta 
och då ser jag att de startar e-fakturasystemet via A till Ö-listan – inte via Eko-
nomi och finans startsida för e-fakturasystemet där lathundarna finns! 
 
Ingen av respondenterna använder hjälpen i e-fakturasystemet. 

4.2.10 Du ska nu få se fyra skärmbilder – inkorg, godkännande/attest, rapporter 
och administration  
Skärmbilderna som visas är skärmdumpar som skrivits ut på papper. Svaren 
på delfrågorna redovisas med en siffra för hur många som förstår eller be-
härskar och en siffra inom parentes för hur många som svarat. Exempelvis 
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2(3) innebär att två av de tre som svarat förstår eller behärskar, den tredje 
personen förstår inte eller behärskar inte. 
 
Delfråga  Chef 

(2 totalt) 

Admin. 
(5 totalt) 

Stab 
(6 totalt) 

Lärare
(6 totalt) 

Förstår du innebörden av alla begrepp? 2(2)  3(5) 2(6) 2(6) 
Vad menas med favoriter?  
Hur administrerar man dem? 

2(2) 
1(2) 

4(5) 
2(5) 

2(6) 
0(6) 

2(6) 
0(6) 

Vad menas med ”Spara”, ”Godkänn”, ”För ut-
redning” och ”Till ekonomienheten”? 

2(2)* 4(5)* 3(6)* 2(6)* 

Hur gör man om fakturan ska till någon annan 
eller tillbaka till ekonomienheten? 

2(2) 5(5) 4(6) 1(6) 

Hur delar man en faktura på flera personer? 1(2) 3(5) 2(6) 0(6) 
Hur hittar du fakturor som du tidigare godkänt? 2(2) 4(5) 3(6) 0(6) 
Hur söker du bland gamla leverantörsfakturor? 1(2) 2(5) 2(6) 0(6) 
 
*) Ingen av respondenterna förstår innebörden av ”För utredning” alla tror att de skickar faktu-
ran åter till Ekonomi och finans för utredning. I själva verket innebär det att användaren lägger 
fakturan i en särskild utredningskorg hos sig själv eller någon annan om de samtidigt väljer att 
skicka den vidare. 
 
Flera respondenter berättar att de tycker det är svårt att läsa kommentarerna i 
det lilla kommentarfönstret. 
 

4.2.11 Kan du föreslå några åtgärder som skulle hjälpa dig i det fortsatta arbe-
tet med e-fakturering?  
Cheferna menar att det är ganska enkelt med e-fakturasystemet men skulle 
önska handledning någon timme med reellt material. En av dem vill gärna lära 
sig söka effektivt bland gamla fakturor och få svar på frågor som ”Hur länge 
sparas det?” . 
 
Administratörerna vill också lära sig mer om hur man söker efter gamla faktu-
ror samt lära sig tidsbesparande finesser. Man vill också lära sig mer om själ-
va flödet och önskar att systemet vore mer självinstruerande. En administratör 
vill lära sig mer om kontoplanen och de olika begrepp som finns i den. En kor-
tare kurs vore bra. Vidare menar flera av administratörerna att det borde fin-
nas en möjlighet för de lärare som inte klarar konteringen att godkänna faktu-
ran och skicka den till administratören för kontering. Man vill få slut på springet 
till lärarna för att kontera åt dem. 
 
Stabspersonalen menar att Org-VG o.s.v. är för krångligt – bättre benämning-
ar och tydligare gränssnitt vill man ha. Systemet borde vara mer intuitivt. Man 
vill att konteringen förenklas, personliga favoriter vore bra, men man behöver 
hjälp med att lägga upp dem. Någon säger att det vore bra om de personliga 
favoriterna kom upp automatiskt när man kommer till fältet. En annan vill ha en 
mer användarvänlig manual.  
 



   
 Empiri 
 

 
 Sidan 35 

De flesta lärare menar att det vore bättre att någon som får många fakturor el-
ler administratörerna sköter konteringen. Att godkänna ett inköp via datorn är 
helt acceptabelt, men helst i ett mail så man slipper logga in i e-
fakturasystemet. En lärare passar på att flika in att ”e-fakturering är här för att 
stanna”. En av lärarna är mer positiv till att fortsätta med e-faktureringen, men 
säger ”Jag vill ha en lathund där det står vad som är aktuellt för mig. Men det 
måste vara på ett språk som vanliga användare förstår”.  När jag frågar vad 
hon menar med ”lathund” svarar hon att det är de fönster man kan öppna som 
kallas favoriter i e-fakturasystemet. 
 

4.2.12 Hur kan man hjälpa nyanställda att komma igång med e-fakturering? 
De flesta menar att det kan vara svårt att ge en kurs i e-fakturasystemet, 
eventuellt kan man ge en liten introduktion i samband med introduktionskurs 
för nyanställda. Sedan borde en ekonom eller en administratör handleda dem 
då de får sina första fakturor. En lärare menar att frågan inte är relevant, hon 
säger ”Lägg ner det i sin nuvarande form. Det är så pass avancerat att man 
inte kan sätta vem som helst på det.” En annan lärare säger ”Man ska inte be-
höva en kurs – vem som helst som får en faktura ska kunna fylla i uppgifterna. 
Men det måste vara bättre information i mailet man får som talar om att man 
fått en faktura.  
 
En avdelning har redan en rutin som innebär att ekonomen introducerar nyan-
ställda. 
 

4.2.13 Med facit i handen - vad anser du hade kunnat göras bättre vid införan-
det?  
Cheferna säger att visst var det problem i början, men nu fungerar det. 
 
Många menar att införandet gick alldeles för fort. Att införa det i maj som är en 
av de stressigaste perioderna var olämpligt. De anser dessutom att utbildning 
och support skulle ha erbjudits i början. Flera respondenter säger att man bor-
de testat systemet på ett antal pilotanvändare eller en pilotavdelning tills det 
var bra innan man införde det i full skala. En av dem säger att det hade krävts 
minst ett halvårs testperiod. En annan menar att om man gjort detta arbete 
grundligt så ”ska det inte behövas utbildning – det ska vara enkelt att använ-
da”. 
 
En administratör säger att ”Det känns som de bara förde över det de hade in i 
e-fakturasystemet. De borde frågat användarna. Det är stor skillnad för en 
ekonom än för en lekman att förstå. Det borde vara mer specificerat till den 
verksamhet man är i.”  
 
De flesta lärare menar att konteringen aldrig skulle gått ut till dem, de använ-
der systemet för sällan, en ”godkänna-ruta” hade räckt för deras del. En lärare 
säger ”Det är skrämmande att ett universitet inte förstår att det behövs utbild-
ning.” En annan säger ”Man borde ha testat och utvärderat det innan det in-
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fördes. Alla pratar om hur mycket tid detta tar vid fikabordet.” En tredje säger 
”Det borde funnits en välutbildad kontaktperson på varje enhet.  
 

4.2.14 Är det något annat du skulle vilja säga som jag inte har frågat om?  
En lärare säger ”Jag förstår syftet – att den som använt pengarna ska bekräfta 
det och om man bara fattar vilket nummer det ska vara så förstår jag inte vad 
det ska vara för problem”. 
 
Flera lärare vill framhålla att de behöver sina administratörer och en av dem 
säger ”Varför spara på administrationen i botten – titta i toppen”.  
 
De som arbetar fackligt har problem när fackens fakturor kommer in i syste-
met. 
 
Flera av respondenterna pekar på att hanteringen av fakturor för leasingbilar 
är besvärlig eftersom de fakturorna måste skickas tillbaka till Ekonomi och fi-
nans för att momsen ska räknas om. 
 
En respondent pekar på att det i vissa fall blir problem när systemet tolkar C 
och K som samma bokstav. En annan menar att postadressen för fakturor är 
för lång. Små företag har problem med att lägga in den i sina system. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras empirin. Vad är det egentligen som respondenterna 
säger? Hur väl stämmer bilden överens med den som uppdragsgivaren gav 
innan arbetet startade? Empirin ställs nu mot de teorier som togs fram i teori-
kapitlet. 
 
De olika avsnitten i analyskapitlet har jag valt utifrån den struktur jag lagt upp i 
teorikapitlet. Jag utgår ifrån den organisation och kultur man lever och verkar i 
och undersöker hur beställare agerar när kraven ställs. Därefter belyser jag de 
förutsättningar som de enskilda individerna i organisationen har och sedan 
fördjupar jag mig i användbarhetsbegreppet. Till sist belyser jag systemförvalt-
ningsarbetets och it-säkerhetens betydelse i sammanhanget. 
 
Jag vill poängtera att det är 19 anställda vid Karlstads universitet som intervju-
ats. Därtill har de själva fått anmäla sig för intervju. Det rör sig alltså inte om 
något representativt urval. 
 

5.1 Organisation och kultur  
Flera respondenter menar att införandet av e-fakturasystemet gått alldeles för 
fort, att det infördes vid fel tidpunkt, att användarmedverkan saknades och att 
man borde haft någon typ av pilotdrift.  
 
Karlstads universitet har, enligt min uppfattning, genomgått liknande föränd-
ringar som svenskt arbetsliv i övrigt. Förändringar som haft inverkan på såväl 
ekonomi, organisation och arbetsförhållanden. Jag har dock inte hittat någon 
annan organisation där man har så stor andel av personalen som är inköpare.  
 
Arbetslivsinstitutet (2006, s. 30) menar att människor känner större ”ägarrela-
tion” till förändringar och större ansvar för att de verkligen genomförs om de 
själva fått delta i utvecklingen av förändringen. Om det saknas möjlighet att 
påverka finns risk för reaktioner och protester. Senge (1999, s. 230) pekar på 
att det kan få allvarliga konsekvenser för en organisation om man går för 
snabbt fram och tvingar personalen. Risken är att man får motsatt effekt. 
 
Många av respondenterna berättar om hur de upplever att arbetet tagits ifrån 
administratörerna, som vill ha det och kan det, och lagts på lärarna som inte 
har tid och inte har kunskapen. Arbetslivsinstitutet (2003, s. 191) pekar på att 
IT, som en teknisk artefakt, som modifierar existerande strukturer och proces-
ser till att bli ett strategiskt system vilket strukturer och processer byggs upp 
omkring, och i vissa fall ersätter.  
 
Samtidigt som i första hand respondenter som är lärare och administratörer 
reagerat starkt på den organisationsförändring och de förändringar och utök-
ning av arbetsuppgifter som införandet av e-fakturasystemet inneburit så ser i 
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stort sett alla respondenter positivt på den administrativa rationalisering som 
systemet innebär. Pappersfakturor vill man inte ha tillbaka. Men i den utred-
ning som ligger till grund för införandet (Pålsson et al. 2004, s. 2) redogörs för 
stora ekonomiska besparingar genom personalminskningar. Flera av de lärare 
som intervjuats visar liten förståelse för denna strategi – en av dem menar att 
det är i administrationstoppen man ska spara istället – inte på administratörer 
ute i verksamheten. Detta visar enligt min uppfattning att det saknas perspek-
tiv, förståelse för organisationen som helhet och dess subsystem. Morgan 
menar att man behöver förståelse för organisationen för att främja organisa-
tionens utveckling och goda tillstånd. Man behöver kunskap om organisatio-
nen. Han föreslår att man ställer ett antal frågor, bland annat: Vilken lednings-
filosofi har man? Vilka strategier använder man sig av? Vilka slags människor 
har man i personalen och vilken är den dominerande kulturen? Man måste 
också undersöka relationerna för att uppnå denna förståelse. (Morgan 1999, s. 
66)  
 

5.2 Beställare och krav  
Kravspecifikationen och användargränssnittet har tagits fram utan användar-
medverkan av universitetets upphandlare i samarbete med chefen för Ekono-
mi och finans. Många av respondenterna uttalar kraftfullt att de fortfarande 
känner sig maktlösa och ”överkörda”.  En av de intervjuade cheferna säger 
också att användarna har problem med konteringen. 
 
Ottersten & Berndtsson menar att beställaren sällan ansvarar för målgrupper-
nas situation och har bristande kännedom om vilka krav som är viktiga. Risken 
är att gränssnittet utformas utifrån antaganden om användarens ”verklighet”. 
(Ottersten & Berndtsson 2002, s. 39) 
 
 

5.3 Individens förutsättningar för lärande 
Arbetslivsinstitutet (2003, s. 191) menar att införandet av nya IT-system kan få 
stora konsekvenser för den enskilde individens arbetssituation. Flera av de lä-
rare som intervjuats säger också att de upplever att e-fakturasystemet blir en 
nyhet varje gång de får en faktura.  
 
Utifrån respondenternas svar kan man utläsa att de användare som förstår 
och behärskar systemet är de användare som innan införandet av e-
fakturasystemet lärt sig kontera. De flesta chefer och administratörer som in-
tervjuats har tidigare erfarenhet av kontering och får stora volymer av fakturor. 
De har utvecklat sitt lärande och tagit ansvar, tolkat, utrett och löst de problem 
som uppstått. De har utvecklat sitt lärande till den högre ordningens lärande 
medan de som inte har någon tidigare erfarenhet och försöker fylla i alla upp-
gifter så gott de kan har ett anpassningsinriktat lärande, även kallat den lägre 
ordningens lärande (Ellström et al. 1996, s. 147). 
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Flertalet av de respondenter som inte har någon tidigare erfarenhet av konte-
ring har stora problem. De förstår inte sammanhanget, känner sig obildbara, 
känner maktlöshet, och en del vill friskriva sig från ansvar. De respondenter 
som inte bryr sig om ifall det blir fel, tror att de gör fel eller helt enkelt låter ad-
ministratören ta över har underordnat sig, blivit passiva och hjälplösa. Anders-
son menar att individen anpassar sig efter det kultur och handlingsmönster 
som växt fram på arbetsplatsen. Det kan innebära vidgade perspektiv och 
kunskaper men också ta sig i uttryck i passivitet och underordning, en sorts in-
lärd hjälplöshet. (Andersson 2000, s. 83-84)  
 
Flera av de administratörer som intervjuats säger att de vill få slut på springet 
när de går in och konterar i någons ställe. De uppmanar lärarna att skicka över 
fakturan via systemet eller att helt enkelt uppge administratörens anknytning. 
Flera av de intervjuade lärarna hävdar att administratörerna är experterna och 
de uttalar starkt sitt stöd för dem.  
 
Organisationsförändringar som medför personalminskningar som innebär att 
den kategori som får sluta ska lämna över uppgifter till en annan kategori som 
får vara kvar, skapar rädsla och innebär en förtroendekris inte bara mellan ar-
betstagare utan också för organisationen som helhet. (Ackerman, Piepek & 
Wulf 2003, s. 15) 
 
 

5.4 Användbarhet 
 

5.4.1 Vem är användaren? 
Användarna är lärare, chefer och administratörer (såväl i staber som ute i or-
ganisationen) De flesta behärskar det svenska språket, men det finns även in-
vandrad personal som ännu inte till fullo behärskar språket. Tyvärr fanns ingen 
av dem bland respondenterna. Det kan bero på att jag lade ut en fråga på int-
ranätet för att hitta respondenterna. Har man problem med språket läser man 
antagligen inte intranätet – på svenska! Många saknade och saknar fortfaran-
de kunskap och erfarenhet av kontering. Att lära känna sin användare är det 
första steget i användbarhetsarbetet. (Nielsen 1993, s. 73).  
 

Målgrupper 
Utifrån den utredning som ligger till grund för införandet av e-fakturasystemet 
(Pålsson et al. 2004) så finns två målgrupper, nämligen 
 

 användare som attesterar fakturor 
 användare som godkänner fakturor  

 
Ordet målgrupp betecknar användare som har likartade förväntningar på och syften 
med, produkten. Enligt Ottersten bör man analysera användarna utifrån deras kun-
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skap om systemet, ämnesområdet, erfarenhet, om de ska lösa olika uppgifter i sy-
stemet, hur ofta systemet ska användas, ålder, kön, kultur, vad användaren ska upp-
nå och vilken miljö systemet ska användas i. Det är vanligt att man blandar ihop mål-
grupp med organisatorisk tillhörighet eller indelning. Samtidigt blir det svårt att hante-
ra för många målgrupper. (Ottersten &  Berndtsson 2002, s. 62-66) 

 
Utifrån Ottersten och Berndtssons resonemang om hur man skapar målgrup-
per framstår följande som en lämplig indelning i målgrupper:  
 

 användare som attesterar fakturor och har tidigare erfarenhet av konte-
ring 

 användare som attesterar fakturor och saknar tidigare erfarenhet av 
kontering 

 användare som godkänner fakturor, använder systemet frekvent och 
har tidigare erfarenhet av kontering 

 användare som godkänner fakturor, använder systemet frekvent och 
saknar erfarenhet av kontering 

 användare som godkänner fakturor, använder systemet mindre frekvent 
och har tidigare erfarenhet av kontering 

 användare som godkänner fakturor, använder systemet mindre frekvent 
och saknar erfarenhet av kontering 

 

5.4.2 I vilken grad ska användare involveras? 
 
Vid införandet av e-fakturasystemet har man inte engagerat några användare. 
Flera av respondenterna uttrycker sin förtvivlan över att införandet av e-
fakturasystemet gick alldeles för fort. Man hade velat ha tester, pilotdrift och 
pilotanvändare. En av dem menar att  om man gjort det arbetet grundligt så 
hade man inte haft några problem i dag.  
 
Ottersten och  Berndtsson (2002, s. 20-24) menar att många misslyckade IT-
projekt beror just på att man inte engagerat användare i utvecklingsprocessen. 
I praktiken känner inte heller beställaren till på vilket sätt målgrupperna utför 
sina arbetsuppgifter. Användningstest kan vara mycket användbart i olika ske-
den av ett projekt. Självklart under utveckling när man tar fram och testar olika 
prototyper, men även senare om man vill utvärdera hur systemet används och 
upplevs av användarna. Även Molich (2002, s. 61-65) betonar vikten av att 
engagera användare i hela utvecklingsprocessen och hålla regelbundna mö-
ten där prototyper testas och diskuteras. Dumas och Redish (1999, s. 33) me-
nar att man kan riva murar mellan användare och utvecklare genom att invol-
vera användare i användbarhetstester. I arbetsmiljölagen, tredje stycket, kan 
man läsa att användaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin 
egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans 
eget arbete. 
 
Men Ottersten och Berndtsson (2002, s. 20-24) pekar också på att man måste 
vara medveten om att det kan finnas en övertro till användarnas kunskap och 
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förmåga i utvecklingsarbetet. Det faktum att flera av lärarna och administratö-
rerna jag intervjuat glömmer det personliga ansvar som följer på godkännan-
det i fakturahanteringen innebär just en sådan fälla. De söker egna vägar för 
att återställa den organisatoriska balansen. 
 
I det här arbetet har jag inte mätt och analyserat kostnaderna för det utveck-
lingsarbete som hittills genomförts. Inte heller har jag gjort någon kalkyl på 
kostnaderna för allt merarbete som administratörer, lärare och ekonomer be-
skriver att de får lägga ner på användarstöd. Ottersten och Berndtsson (2002, 
s. 20-24) hävdar att användbarhetsaktiviteter som integreras i utvecklingsarbe-
tet tenderar till att minska kostnaderna för utvecklingsprocessen såväl som för 
livscykelprocessen och jag har ingen anledning att ifrågasätta det.  
 

5.4.3 I vilket sammanhang finns användarna? 
Användarna finns i kontorsmiljö som för lärarnas del kan innebära kortare eller 
längre pass på rummet mellan föreläsningar och lektioner. De har också ofta 
besök av elever och kollegor. Eftersom de fått fler administrativa uppdrag me-
nar flera av dem att tiden inte räcker till och då blir det undervisningen och de-
ras egen kompetensutveckling som blir lidande.   
 
Gulliksen och Göransson  (2002, s. 250) menar att man måste lära känna de 
förutsättningar och det sammanhang som användarna lever och verkar i. Det 
är mycket viktigt att bedriva prototyping ute i verksamheten. Han menar att det 
inte finns något annat sätt att få reda på vilka uppgifter som utförs och hur de 
utförs. Det är också viktigt att få en inblick i arbetssituationen. Det här arbetet 
ska påbörjat tidigt, helst medan det ännu finns möjlighet att påverka design-
möjligheterna. 
 

5.4.4 Hur användbart är systemet? 
Jakob Nielsen (1993, s. 115-155) har tagit fram ”10 usability heuristics” som är 
10 tumregler för att säkerställa användbarhet. Här nedan analyserar jag e-
fakturasystemet enligt dem med stöd av de intervjuer som genomförts. Det 
ideala hade varit att göra analysen tillsammans med respondenterna men det 
har inte tiden medgivit. 
 

1. Enkel och naturlig dialog 
Navigationen mellan skärmbilderna är minimal och tydlig. I administra-
tionsbilden visas en meny med två val användare och vikarier.  
 
I godkännandebilden visar det sig att användarna inte använder länkar-
na ”Faktura” ”Kommentarer” och ”Logg” för att visa dessa i sin helhet i 
högerfönstret. Kommentarerna försöker de istället skrolla fram i det lilla 
kommentarfönstret under konteringen. De är inte heller medvetna om 
att lathundarna visas i högerfönstret om de klickar på ”Online använ-
darhjälp”. 
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Färgerna är sparsamma och behagliga.  
 
Länkar illustreras på olika sätt ”Faktura” ”Kommentarer” och ”Logg” i 
godkännandebilden uppfattas som länkar men ”Online användarmanu-
al” i samma bild är inte lika tydlig. Länken ”Mina behandlade fakturor” i 
rapportbilden är det flera av användarna som inte sett och de uppfattar 
den inte som en länk.    
 
Är all information relevant för användaren? Nej knappast, en hel del av 
informationen i fakturahuvudet bedömer jag vara mer avsedd för eko-
nomerna. Användarna hade varit mer betjänta av att se fler kommenta-
rer. I övrigt så kommer informationen i logisk ordning och samtliga 
skärmbilder har tillräckligt mycket ”luft” för att framstå som tydliga och 
”rena”. 
   

2. Använd användarens språk 
Användarna förstår inte ORG-VG, VHET, AKT, PROJ och KTO. Det är 
både olämpligt att använda förkortningar och begrepp som användarna 
inte förstår. Här är det tydligt att det är ekonomperspektivet som tagit 
överhanden i de anpassningar som universitetet gjort.  
 

3. Minimera användarens minnesbelastning 
Användaren får alldeles för lite stöd vid godkännande av faktura. I kon-
teringen finns ingenting som upplyser om vad varje fält står för och inte 
heller någonting som talar om att man ska klicka på den lilla knappen till 
höger för att öppna personliga favoriter och minikontoplan. 
 
Det finns inte heller någon information vid delning av faktura på flera 
personer. Det ”bara händer” om man inte fyllt i hela fakturabeloppet. 
 
Information saknas för vad som händer om man klickar på ”Spara”, 
”Godkänn”, ”För utredning”, ”Utför” och ”Utför nästa”. 
 

4. Enhetlighet 
I loggen förekommer ordet ”Vidimera” istället för ”Godkänn” som an-
vänds i fakturabilden. Det förekommer också att norska blandas med 
svenska. I övrigt är systemet konsekvent. 
 

5. Ge återkoppling 
Bristen på återkoppling är en av de saker som användarna uppger vara 
frustrerande. De vill få bekräftelse på att de gör rätt och information om 
vart fakturan tar vägen och det ges inte i systemet idag.  
 

6. Erbjud tydliga utgångar och möjligheter att ångra  
Utgångarna från systemet är mycket tydliga. ”Logga ut” finns på samma 
plats i alla bilder. 
 
Användarna saknar dock möjlighet att återkalla en faktura som skickats 
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iväg av misstag. 
 

7. Genvägar 
Det finns inga genvägar för de mer avancerade användarna och inte 
heller något extra stöd för de som behöver det. 
 

8. Lättförståeliga, instruktiva felmeddelanden 
Systemet ger sparsamt med felmeddelanden.  
 

9. Förhindra att fel uppstår 
Användare som känner sig osäkra saknar också möjligheten att få be-
kräftelse på vad de verkligen utför.  
 
Användarens konto låses om användaren går in och administrerar sina 
användaruppgifter, byter lösenord, språk eller förval av visningsalterna-
tiv i presentationsfönstret som finns i godkännandebilden. (Felet ligger 
inte i e-fakturasystemet utan i systemets kommunikation med universi-
tetets behörighetssystem CAS.) 
 

10. Hjälp och dokumentation 
De flesta användare läser inte de lathundar som finns. Hjälpen i syste-
met visar samma lathundar och är inte bundna till sammanhanget. Lat-
hundarna är inte aktualiserade. De innehåller t. ex. bilder som visar 
personliga favoriter i den gamla organisationen då institutionerna fanns 
kvar. Den upphörde 2006-01-01, numera är universitetet organiserat i 
fakulteter. 
 
Inte ens i lathundarna skrivs begreppen organisation-verksamhetsgren, 
verksamhet, aktivitet, projekt och konto ut – förkortningarna ORG-VG, 
VHET, AKT, PROJ och KTO används genomgående. Lathundarna tar 
för givet att alla vet vad begreppen innebär och hur de ska användas. 
 
Det saknas också information om vad inmatningsfälten står för. Genom 
exempelvis tooltips eller i ett särskilt förklaringsfält hade man kunnat in-
formera användarna om vad det är för typ av information som förvän-
tas, eller i vilka sammanhang fältet behöver fyllas i.  
 

5.4.5 När användbarheten förbises 
Alla respondenter inser att det inte finns någon väg tillbaka. Och pappersfaktu-
ror vill man inte ha tillbaka. Samtliga respondenter uttrycker sin förtvivlan över 
det sätt på vilket systemet infördes. Man efterlyser användarmedverkan, tes-
ter, pilotdrift och utvärdering. Avsaknaden av utbildning i kontering framstår 
som det största hindret – inte systemet i sig. En lärare som nätt och jämt fått 
tre fakturor det senaste året säger ”Jag förstår syftet – att den som använt 
pengarna ska bekräfta det och om man bara fattar vilket nummer det ska vara 
så förstår jag inte vad det ska vara för problem”.   
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Ottersten och  Berndtsson (2002, s. 19-20) menar att den här typen av IT-
produkter som är integrerade delar av arbetet kan inte väljas bort av använda-
re – de måste användas. Ofta finns den generella inställningen att ”de lär sig”. 
Även här medför dålig användbarhet ökade kostnader och problem som leder 
till att man inte når avsedda effekter i verksamheten. Vissa uppgifter kan ta 
onödigt lång tid att utföra, onödiga fel uppstår, stress och i förlängningen till 
ohälsa och otrivsel.  
 
Så är också fallet här. Lärarna uppger att det tar alltför lång tid när de ska göra 
något de inte förstår. De uppger att det med stor sannolikhet blir mycket fel. 
De känner sig otillräckliga och ”korkade”. Man kan inte heller säkert veta att 
den som godkänner fakturan är den som gjort inköpet eftersom det förekom-
mer att lärare uppger sin administratörs id då de gör inköp. Dessutom före-
kommer det också att lärare som uppgett sitt eget id loggar in sig i e-
fakturasystemet och låter administratören gå in och godkänna fakturorna. 
 

5.5 Systemförvaltning 
Systemförvaltning enligt ”skolboken” är en pågående process under systemets 
livstid som avslutas med avveckling. I systemförvaltningsfasen fastställs en 
systemförvaltningsorganisation samt mål, budget uppföljning, avvikelsehanter-
ing etc. (Bergvall och Welander  1996, s. 22-23) 
 
Brandt menar att det är viktigt att man följer upp och värderar egenskaper som 
användbarhet, funktionalitet och tillförlitlighet under systemförvaltningsproces-
sen.(Brandt 2004, s. 209-212) 
 
E-fakturasystemets systemförvaltningsorganisation består av en systemägare 
– chefen för Ekonomi och finans. Det finns ingen systemförvaltningsgrupp, 
man har inga regelbundna systemförvaltningsmöten och det finns inte någon 
plan för systemförvaltningsarbetet. 
 

5.6 IT-säkerhet 
Chefer och Ekonomi och finans är beroende av att den information som sy-
stemet tillhandahåller om vem som godkänt en faktura är korrekt liksom att 
konteringen är korrekt och fullständig. 
 
Statskontoret (1997, s. 11) menar att för den användare som är beroende av 
systemet krävs att uppgifterna är korrekta, aktuella och fullständiga så att de 
direkt kan användas för det ändamål den är avsedd.  
 
I informationen på e-fakturasystemets startsida kan man läsa att ”Den som 
gjort ett inköp ska godkänna att fakturan är korrekt, d.v.s. att leverans har skett 
och att priset är korrekt. Respondenterna berättar att i praktiken godkänns fak-
turor av administratörer utan att man vet om fakturan är korrekt eller om ens 
leverans skett.  
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Mitrovic (2002, s. 33-35) beskriver otydlig organisation och bristande roll och 
ansvarsfördelning som ett mänskligt och organisatoriskt hot.  
 
Att administratörer går in och tar över datorn hos lärare innebär enligt Mitrovic 
(2002, s. 33-35) ett logiskt hot som åsidosätter spårbarheten. 
 
Enligt Dataföreningen (2000, s. 103) är IT-säkerhetsansvarig och linjechefer 
skyldiga att se till att de anställda har tillräckligt hög utbildning och att regel-
bundet kontrollera att rutinerna följs. Att många skriver ner sitt lösenord och att 
man lämnar över sin dator till en administratör innebär att man inte förstått den 
skyldighet som följer med behörigheten till ett system. Dataföreningen skriver 
vidare ”Ingen annan än du får använda ditt användar-id och ditt lösenord”. ”Allt 
du gör, och när, kan spåras i systemet”. 
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6 Slutsatser och reflektioner 

I detta kapitel presenteras slutsatser och reflektioner. De utgår från problem-
formuleringen. Till sist ges förslag till åtgärder för att komma vidare med infö-
randet av e-faktura vid Karlstads universitet.  
 
 
Användarna har svaren på uppdragsgivarens frågor 
Intresset och engagemanget för e-fakturasystemet är stort bland responden-
terna, så stort att de engagerat sig mycket i e-fakturasystemet.  
 
• Ligger problemen hos ”sällan”-användare?  

De respondenter som använder e-fakturasystemet mest frekvent och/eller 
har tidigare erfarenhet av kontering är positiva medan flera av de som inte 
använder det så ofta och saknar erfarenhet av kontering är mer negativa, 
mest till följd av att det enligt deras mening införts på ett felaktigt sätt och att 
de inte förstår innebörden av konteringen.  

 
• Finns det tekniska problem som härrör från olika webbläsare? 

En användare med Macintosh-dator har problem med insticksprogrammet 
som visar fakturorna. 

 
• Hur lång tid tar fakturahanteringen?  

Respondenterna uppskattar att det tar mellan 0,5 till 10 minuter att behand-
la en faktura. Det går snabbast för de mest frekventa användarna. 
 

• Hur många fakturor krånglar?  
Det är svårt att svara på hur många fakturor som ”krånglar”, men av re-
spondenternas svar att döma så handlar det mer om problem med konte-
ring än att det är fel på fakturorna.  
 

• Används användarhandledningen?  
Respondenterna använder användarhandledningen mycket sparsamt och 
den är inte uppdaterad efter omorganisationen 1 januari 2006. 
 

• Förstår användarna den?  
Det är svårt att svara på om respondenterna förstår användarhandledning-
en när de inte använder den.  
 

• Innehåller den de uppgifter som användarna behöver? 
Det är svårt att svara på om användarhandledningen innehåller de uppgifter 
respondenterna behöver när de inte använder den.  

 
• Behövs informationsträffar?  

Respondenterna menar att information behövs. Utbildning är man inte så in-
tresserad av. 
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• Går det att förenkla användargränssnittet? 

Respondenterna ställer höga krav på utveckling av användbarheten i sy-
stemet. Man efterlyser att systemet ska vara mer intuitivt. Flera responden-
ter saknar också led- eller hjälptexter och ett större fönster där kommenta-
rerna visas. 
 

• Går det att förenkla kodhanteringen? 
De flesta respondenter anser att konteringen måste förenklas, att benäm-
ningarna i objekts- och kontoplanen görs begripliga även för den som inte är 
ekonom. 

 
 
Det finns ingen väg tillbaka 
Flera statliga utredningar har genomförts och alla syftar till att statliga myndig-
heter ska gå över till elektronisk fakturering. Den 1 juli 2008 blir det obligato-
riskt för statliga myndigheter att hantera fakturor elektroniskt. 
 
 
Härrör problemen till systemet och/eller omorganisationen? 
Jag drar, med stöd av respondenternas svar, slutsatsen att de problem som 
Karlstads universitet har med e-fakturasystemet till största delen till beror på 
att 

 det infördes alldeles för snabbt  
 det anpassades och infördes utan användarnas medverkan 
 det infördes vid fel tidpunkt på året 
 många användare inte behärskar konteringen 
 den omorganisation som införandet innebar inte är helt accepterad 
 att det inte finns en fungerande systemförvaltning 
 att inte IT-säkerheten följs upp 

 
Ingen av de respondenter som intervjuats har fått hjälp med att lägga upp per-
sonliga favoriter trots att chefen för Ekonomi och finans uppger att de nu får 
hjälp med det. Jag skulle föreslå att man inför någon typ av gruppadministra-
tion för att förenkla administrationen av det. 
 
Det här arbetet hade underlättats om det funnits ett uppföljningsinstrument för 
hur systemet används. Det hade också varit till stor användning för Ekonomi 
och finans. Hur många fakturor får varje användare? Hur stor andel av faktu-
rorna konteras och godkänns den av första mottagaren? Hur stor del av faktu-
rorna blir försenade? Etc.  
 
 
Vilka åtgärder kan bidra till att komma tillrätta med problemen? 
Min uppfattning är att det generellt sett är enklare att börja om med ett nytt sy-
stem när man har fått så mycket ”bad-will”. Men, måste man skaffa ett nytt sy-
stem för att återvinna användarnas förtroende när det är införandet som är 
problemet? Nej, men det hade säkert varit enklare…  
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Här följer ett antal förslag till åtgärder  
 

• Gå igenom vad som ska göras med såväl universitetsledning som med 
chefer i alla led – se till att få deras stöd!  
 

• Inför ”single sign on” eller liknande så att användarna slipper logga in till 
varje system. Nuvarande CAS-inloggning fungerar inte heller ihop med 
den bild i e-fakturasystemet där användaren kan administrera sitt konto. 
Det hindrar t.ex. lärare som behöver ställa om systemet till engelska. 
 

• Starta ett användbarhetsprojekt där olika användarkategorier är repre-
senterade. Se över följande områden tillsammans 

o Konto och objektsplan. Konton och objekt behöver få namn som 
användarna kan omsätta till det sammanhang där de ska använ-
das.  

o Förklara alla begrepp som används i e-fakturasystemet och be-
skriv ärendeflödet för fakturorna för användarna så de förstår 
sammanhanget.  

o Tillse att alla ingångar leder till samma startsida – även A till Ö-
länken. 

o Annonsera supportnumret tydligt och håll informationen till an-
vändarna aktuell. 

o Se till så att personliga favoritkonteringar fungerar för alla an-
vändare. Undersök möjligheterna att få kontering förifylld. (SJ är 
resor, Akademibokhandeln böcker etc.) 

o Utred möjligheterna att särbehandla fakturor från leverantörer 
där momsen ska räknas om (representation och resor). 

o Utöka kommentar-rutan så att fakturamottagaren ser de senaste 
kommentarerna utan att bläddra. Detta kan förslagsvis ske på 
bekostnad av att visa skanningsdatum, ocr-nummer, bokförings-
datum, bankkonto, verifikationsnummer etc. Uppgifter som den 
intresserade kan kalla fram vid behov.   

o Ersätt obegripliga förkortningar med klartext. 
o Låt systemet informera användaren om vad fälten står för. 
o Anpassa hjälpen efter sammanhanget 
o Håll lathundar och hjälptexter uppdaterade 
o Förbättra rapportmöjligheterna, både för att kunna följa upp hur 

systemet används och för användare som vill gå tillbaka och leta 
efter gamla fakturor. 
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• Starta systemförvaltningsarbetet och bilda en systemförvaltningsgrupp 
där användarrepresentanter finns med. Ha regelbundna träffar. 
 

• Se över IT-säkerheten och användarnas IT-säkerhetsmedvetande. 
 

• Tvinga inte någon. Sätt in en ”konteringsvikarie” på användare som 
trots allt vägrar. Med en ”konteringsvikarie” kan konteringen ske först 
och godkännandet kan därefter utföras av den som gjort inköpet i e-
fakturasystemet. Men målet ska vara att det ska vara så enkelt att den 
som gjort inköpet ska klara det själv. 
 

• Till sist – ha inte för bråttom!  
 
 
Kan man undvika liknande problem vid framtida upphandling och/eller 
omorganisation? I så fall hur? 
Är det möjligt att införa ett e-fakturasystem till alla som gör inköp? Ja, att införa 
det över hela linjen med kortast möjliga väg genom processen (inga mellan-
händer) är genialt. Men jag vill hävda att den situation man nu befinner sig i till 
allra största del beror på det sätt man infört det.  
 
Vad har vi lärt oss av det här? Jo – först och främst att det inte finns några 
genvägar förbi användbarhetsarbetet vid införandet av nya IT-system. Lär 
känna användarna, involvera dem från början och låt dem vara med under 
hela processen. Om inte systemet accepteras och inte används på det sätt 
som är avsett, så blir följden att man inte längre har kontroll över processen. 
Vem är det egentligen som gjort inköpet? Vem har egentligen konterat och 
godkänt? Om ett så stort och viktigt system som ett e-fakturasystem inte an-
vänds och inte förstås på det sätt som avses kan det leda till stora säkerhets-
problem och organisatoriska problem. Det bästa blir det godas fiende… 
 
 
 

 
 

Stort tack till alla er som ställt upp så helhjärtat på intervjuerna, till Lennart, 
Louise och Stina – utan ert engagemang och stöd hade det här arbetet inte 
blivit av. Till sist vill jag tacka min man och mina barn som hjälpt och stöttat 
mig på alla vis! 
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Bilaga 1:  Kvalitativ metod – Intervjufrågor 

  
1) Var i organisationen arbetar du? 

 
2) Vilken yrkeskategori tillhör du? 

(ekonom/sekreterare/administratör/lärare samt ev. chef) 
 

3) Vilken tjänstgöringsgrad har du just nu? 
 

4) Har du tidigare erfarenhet av arbete med fakturahantering eller eko-
nomiutbildning? 
 

5) Vilka datorprogram du brukar använda? Betalar du dina egna privata 
fakturor via Internet? 

 
6) Hur många fakturor får du per år? 

 
7) Hur lång tid tar det för dig att administrera varje faktura i genomsnitt? 
 
8) Vad har införandet av e-fakturering inneburit för dig? 

 
9) Hur gör du om du behöver hjälp när du ska använda systemet?" 

 
10) Du ska nu få se fyra skärmbilder – inkorg, godkännande/attest, rap-

porter och administration 
 

• Förstår du innebörden av alla begrepp? 
• Vad menas med favoriter? Hur administrerar man dem? 
• Vad menas med ”Spara”, ”Godkänn”, ”För utredning” och ”Till 

ekonomienheten”? 
• Hur gör man om fakturan ska till någon annan eller tillbaka till 

ekonomienheten? 
• Hur delar man en faktura på flera personer? 
• Hur hittar du fakturor som du tidigare godkänt? 
• Hur söker du bland gamla leverantörsfakturor? 

 
 

11) Kan du föreslå några åtgärder som skulle hjälpa dig i det fortsatta 
arbetet med e-fakturering? 
 

12) Hur kan man hjälpa nyanställda att komma igång med e-fakturering? 
 

13) Med facit i handen - vad anser du hade kunnat göras bättre vid infö-
randet? 
 

14) Är det något annat du skulle vilja säga som jag inte har frågat om? 
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Bilaga 2:  Kvantitativ metod – Uppföljning av fakturor  

 
1) Har fakturan skickat ut ur det normala ärendeförloppet av systemet  

(systemavvikelse)? 
 

2) Har fakturan skickats till rätt mottagare direkt utan hjälp av administ-
ratör? 
 

3) Har fakturan skickats fram och tillbaka innan den god-
känts/attesterats? 
 

4) Är fakturan godkänd/attesterad av ”rätt” person (den som gjort inkö-
pet)?  
 

5) Är det en splittrad (flera inköpare)? 
 

6) Har administratör ingripit i för att fakturan ska komma rätt eller kom-
ma ”på banan” igen? 
 

7) Hur många dagar innan/efter sista betalningsdag är fakturan bok-
förd? 
 

8) Hur många fakturor har användaren fått i genomsnitt det senaste 
året? 
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