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Sammanfattning 

 
 

 
Affärssystem är idag ett måste för både stora och små företag och det kommer en dag när 
ledningen i de flesta företag ställs inför valet att anskaffa ett nytt affärssystem eller 
behålla sitt gamla. Företagen är tvungna att integreras med sina kunder och leverantörer i 
syfte att vara konkurrenskraftiga och överleva på marknaden. Implementeringen av ett 
nytt affärssystem innebär en del förändringar i såväl organisation som i processer. Risken 
att misslyckas är stor. Investeringarna är avsevärda.  
 
Syftet med mitt arbete är att beskriva vilka skillnader som finns mellan användarnas 
förväntningar på ett nytt affärssystems funktionalitet och uppfattningar om systemets 
funktionalitet när det blivit implementerat och att belysa varför skillnaderna har uppstått. 
Dessa skillnader är enligt litteraturen avgörande för om affärssystemet skall anses ha en 
god eller dålig kvalitet. Ett bisyfte blir därför att undersöka om affärssystemets 
funktionalitet är av god eller dålig kvalitet. Fallstudien genomfördes i Skoghalls Bruk 
Stora Enso.  
 
Respondenternas förväntningar på funktionaliteten är få, låga och realistiska. 
Respondenterna var medvetna om hur systemet skulle se ut och fungera. Alla 
förväntningar har uppfyllts. Uppfattningarna om funktionaliteten är däremot många. 
Systemet upplevs bland annat som stort, komplext, krångligt och orsaken till mer 
administrativt arbete.  
 
Uppfattningarna om funktionalitet varierar från en respondent till en annan. Dessa 
skillnader har bland annat sin förklaring i respondenternas olika utbildning, erfarenhet, 
olika personlighet och attityd, användningsfrekvens av systemet och kunskaper om 
processer i företaget. Skillnaderna gör att systemet hanteras och uppfattas olika av olika 
respondenter.  
 
Överensstämmelsen mellan förväntningarna och uppfattningarna definieras i litteraturen 
som kvalitet. En god överrensstämmelse betyder enligt Andersen god kvalitet medan en 
dålig överrensstämmelse betyder dålig kvalitet. Jämförelsen av förväntningarna och 
uppfattningarna i fallstudien visar en bra överrensstämmelse, vilket betyder att Skoghalls 
Bruk enligt teorin skulle ha fått ett affärssystem med en funktionalitet av god kvalitet. 
 
Respondenternas uppfattningar av systemet är emellertid mest negativa. Kan man då säga 
att SAP R/3 har god kvalitet?  Trots teorin och dess definition av god kvalitet är min 
slutsats att funktionaliteten i SAP R/3 har dålig kvalitet i det studerade fallet. 
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Förord 
 
 
Detta arbete har gett mig stor kunskap om och bättre förståelse för affärssystem. 
Uppsatsen har blivit till tack vare följande personer som visat en god vilja och 
tillmötesgående. Jag tackar i första hand mina respondenter som låtit sig intervjuas:  
 
Michael Petterson på Skoghalls Bruk Stora Enso – för ditt fantastiska engagemang och 
för din hjälp med alla kontakter och mötesbokningar, 
 
Åsa Hulteberg, Patrik Sellius, Peter Westman och Jan-Erik Johansson för er tid och 
deltagande i undersökningen, 
 
Lennart Molin, min handledare, för all återkoppling och värdefull handledning 
 
och slutligen vill jag tacka min familj för allt stöd och er kärlek. 
 
 
Sunnemo, den 29 mars 2008 
 
Sanda Karphammar 



Affärssystem – en jämförelse mellan  förväntningar och uppfattningar om funktionalitet  
 

________________________________________________________________________
Sidan 3 

 

 
Innehåll 

 

1 INTRODUKTION 5 

1.1 PROBLEMOMRÅDE 5 
1.2 SYFTE OCH UNDERSÖKNINGSFRÅGOR 6 
1.3 AVGRÄNSNINGAR 6 
1.4 MÅLGRUPP 6 
1.5 UPPSATSENS DISPOSITION 7 

2 METOD 8 

2.1 METODBEGREPPET 8 
2.2 KVALITATIV METOD 8 
2.2.1 HERMENEUTIKEN 9 
2.2.2 FENOMENOLOGIN 9 
2.3 GENOMFÖRANDE 9 
2.3.1 INSAMLING AV DATA 10 
2.4 UPPSATSENS TROVÄRDIGHET 11 
2.5 PRESENTATION AV SKOGHALLS BRUK STORA ENSO 12 
2.5.1 FRÅN FLERA IT-SYSTEM – TILL AFFÄRSSYSTEMET SAP R/3 4.6 C 12 

3 TEORI 15 

3.1 AFFÄRSSYSTEM 15 
3.1.1 SYFTEN MED AFFÄRSSYSTEM 16 
3.1.2 AFFÄRSSYSTEMSARKITEKTUR – UPPBYGGNAD 16 
3.2 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR 17 
3.3 KVALITET 20 
3.4 INFORMATIONSSYSTEM UTIFRÅN ETT HANDLINGSTEORETISKT PERSPEKTIV 21 
3.5 ANALYSMODELL 22 

4 EMPIRI 25 

4.1 MICHAEL PETERSON – SYSTEMFÖRVALTARE OCH PROJEKTLEDARE 25 
4.1.1 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 25 
4.2 ÅSA HULTEBERG – INKÖPSCHEF 27 
4.2.1 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 27 
4.3 PATRIK SELLIUS – IT CHEF FÖR ADB (ADMINISTRATIV DATABEHANDLING) 29 
4.3.1 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 29 
4.4 PETER WESTMAN – UNDERHÅLLSCHEF FÖR KM7 30 
4.4.1 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 31 
4.5 JAN ERIK JOHANSSON – SKYDDS- OCH SÄKERHETSCHEF 32 
4.5.1 FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 33 



Affärssystem – en jämförelse mellan  förväntningar och uppfattningar om funktionalitet  
 

________________________________________________________________________
Sidan 4 

 

5 ANALYS 35 

5.1 FÖRVÄNTNINGAR PÅ FUNKTIONALITET 35 
5.2 UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 35 
5.3 KVALITET – ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR OM 
FUNKTIONALITET 37 

6 SLUTSATSER 39 

6.1 SKILLNADER MELLAN FÖRVÄNTNINGAR OCH UPPFATTNINGAR 39 
6.2 ORSAKER TILL SKILLNADER MELLAN UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONALITET 40 
6.3 GOD KVALITET 41 

7 DISKUSSION 45 

7.1 EGNA FUNDERINGAR 45 
7.2 ENGAGEMANG I PROJEKTET 45 
7.3 FORTSATT FORSKNING 46 
REFERENSER 47 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 50 

Figurförteckning 
 

Figur 1: Systemöversikt karta – Skoghalls Bruk _____________________________________________ 14 
Figur 2: Affärssystemsuppbyggnad (Källa: www.dis.uu.se, 2008) _______________________________ 17 
Figur 3: Olivers ”Expectation-confirmation” modell (Källa: Nevo & Wade 2007:4) ________________ 19 
Figur 4: Relationer mellan förväntningar, uppfattningar och kvalitet ____________________________ 23 

 
 
Tabellförteckning 
 

Tabell 1: Relation mellan förväntningar och uppfattningar ____________________________________ 24 
Tabell 2: Michael Petersons förväntningar och uppfattningar av funktionalitet ____________________ 26 
Tabell 3: Åsa Hultebergs förväntningar och uppfattningar av funktionalitet _______________________ 28 
Tabell 4: Patrik Sellius förväntningar och uppfattningar av funktionalitet ________________________ 30 
Tabell 5: Peter Westmans förväntningar och uppfattningar av funktionalitet ______________________ 32 
Tabell 6: Jan Erik Johanssons förväntningar och uppfattningar av funktionalitet ___________________ 34 
Tabell 7: Låga förväntningar som överensstämmer bra med uppfattningar ger en god kvalitet och en nöjd 
kund _______________________________________________________________________________ 42 
Tabell 8 : Tabell med förväntningar och uppfattningar om affärsystemets funktionalitet _____________ 43 
Tabell 9: Frågomatris _________________________________________________________________ 51 



Affärssystem – en jämförelse mellan  förväntningar och uppfattningar om funktionalitet  
 

________________________________________________________________________
Sidan 5 

 

 
 
 

1 INTRODUKTION 
 
 
Man får information i medierna om att både små och stora företag ibland byter 
affärssystem.  Jag undrade om företag som skaffade nytt affärssystem egentligen blev 
nöjda med vad de fått. Den frågan är föremålet för mitt arbete. Första kapitlet kommer 
att ge insikt i problemområde, syfte, avgränsningar och målgrupp. Kapitlet avslutas med 
att uppsatsens disposition kartläggs. 
 
 

1.1 Problemområde 
 

Jag vill börja uppsatsen med en liten betraktelse kring förväntningar och hur de påverkar 
våra liv. Oftast skapar jag själv stora positiva förväntningar när vi skall åka bort på kalas. 
Dessa tillfällen inträffar inte så ofta och blir därför väldigt speciella. Men, vänta nu! Det 
är ju mina förväntningar! Och inte alltid blev det så ”speciellt” som jag förväntat mig. 
Saker och ting utvecklas ibland på ett sätt som jag inte räknat med.  Med andra ord, mina 
förväntningar blir inte alltid uppfyllda. Vad gick fel? Varför blir det så? Är det fel av mig 
att ha förväntningar? 
 
Människor i allmänhet har förväntningar och uppfattningar om allt i omvärlden. Det var 
min utgångspunkt för uppsatsen som är en undersökning om förväntningar och 
uppfattningar kring ett affärssystem.  
 
Ett affärssystem ger en osynlig integration av all information som hanteras i en 
organisation, såsom finansiell information, kontoinformation, leverantörs- och 
kundinformation (Davenport 1998). Affärssystem är idag ett måste för både stora och 
små företag inom de flesta branscher på grund av affärs- och datautvecklingen. Ett 
konkurrenskraftigt företag som vill leva kvar på marknaden måste ha möjlighet att koppla 
sina processer med affärspartners, leverantörer samt befintliga och potentiella kunder.  
 
Det kommer en dag när ledningen i ett företag ställs inför valet att anskaffa ett nytt 
affärssystem eller inte. Man är tvungen att följa IT-utvecklingen och vara 
konkurrenskraftig, men det befintliga systemet bromsar företagets utveckling. Om man 
väljer att anskaffa ett nytt system, finns det ett antal steg som måste tas. De stegen 
omfattar allt från sökandet efter ett passande system till att man anskaffat systemet och 
satt det i drift. Många forskare redovisar svårigheter som uppstår under 
anskaffningsprocessen (Davenport et al., 2004). De företag som inför ett nytt 
affärssystem genomgår organisatoriska förändringar och anpassar sina affärsprocesser till 
det nya systemet. Detta upplevs oftast som krävande av personalen. Det finns en uppsjö  
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av problem där motstånd mot förändringarna bara är en del av de problem som måste 
hanteras. Sannolikheten att misslyckas är stor (Standish Group, 1995). Och frågan är om 
man, när man slutligen implementerat systemet, har fått det som man förväntat sig. Har 
det nya systemet uppfyllt alla företagets förväntningar om funktionalitet eller bara en del? 
Hur upplevs det nya systemet? Jag undersöker dessa frågor och jag hoppas få ett svar som 
belyser problemet.   
 

 

1.2 Syfte och undersökningsfrågor 
 
Syftet med mitt arbete är att beskriva vilka skillnader som finns mellan användarnas 
förväntningar på det nya affärssystemets funktionalitet och användarnas uppfattningar om 
systemets funktionalitet när det blivit implementerat och att belysa varför skillnaderna har 
uppstått. Ett bisyfte är att undersöka om Skoghalls Bruk Stora Enso har fått ett 
affärssystem med funktionalitet av god eller dålig kvalitet.  
 

Mina undersökningsfrågor är: 
 
 Vilka skillnader har uppstått mellan förväntningarna på funktionaliteten och 

uppfattningarna om funktionaliteten i det levererade systemet? 
 Varför har skillnaderna uppstått? 
 Har Skoghalls Bruk Stora Enso fått ett affärssystem med funktionalitet av god 

eller dålig kvalitet? 
 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag valde att undersöka förväntningar, uppfattningar och kvalitet endast vad avser 
affärssystemet, det vill säga inte någon annan form av informationssystem.  
 

 

1.4 Målgrupp 
 

Uppsatsen vänder sig i första hand till affärssystemleverantörer och deras kunder men 
också till systemutvecklare, studenter och andra som är intresserade av kvalitet i 
affärssystem.  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt: 

 Introduktionskapitlet omfattar problemområde, syfte med uppsatsen, 
avgränsningar, målgrupp och uppsatsens disposition.  

 Metodkapitlet beskriver den undersökningsmetod som jag har använt.  
 Teorikapitlet innehåller definitioner av begreppet affärssystem och syften med 

det. Kvalitetsbegreppet kommer också att diskuteras eftersom det är nära kopplat 
till termerna ”förväntningar” och ”uppfattningar”. Här beskrivs också 
informationssystemets funktionalitet utifrån VITS-gruppens informationssystems- 
handlingsperspektiv. Förväntningar och upplevelser definieras likaså. Kapitlet 
avslutas med en analysmodell. 

 Empirikapitlet omfattar materialet från djupintervjuer som har genomförts med 
fem respondenter på Skoghalls Bruk Stora Enso. 

 Analyskapitlet innehåller både teori och empiri som ställs mot varandra och 
analyseras enligt analysmodellen. 

 Slutsatser är resultaten av analysen. 
 Diskussionskapitlet innehåller mina egna funderingar och idéer till fortsatt 

forskning.  



Affärssystem – en jämförelse mellan  förväntningar och uppfattningar om funktionalitet  
 

________________________________________________________________________
Sidan 8 

 

 
 

 

2 METOD 
 
 
Kapitlet inleds med en förklaring av metodbegreppet. Här presenteras den kvalitativa 
metod som jag använder samt hermeneutikens och fenomenologins ansats. Kapitlet 
fortsätter med förklaringen av begreppen validitet, reliabilitet, och generaliserbarhet som 
appliceras på mitt arbete. Till slut presenteras fallföretaget Skoghalls Bruk Stora Enso. 
 

 

2.1 Metodbegreppet  
 
En undersökningsmetod är en uppsättning av procedurer och tekniker för datainsamling 
och analysarbete (Strauss och Corbin, 1998). Under arbetets gång använde jag olika 
metoder för insamling av materialet, analys och tolkning. 
 
Undersökningsmetoder delas upp i kvantitativa och kvalitativa. Starrin och Svensson 
(1994) poängterar att distinktionen kvalitativ-kvantitativ metod/analys kan tolkas på 
många olika sätt. Ett sätt att skilja metoderna åt är genom mätprecision. Kvalitativa 
metoder resulterar i en grov skattning medan de kvantitativa resulterar i en precis 
skattning. Wallén (1996) däremot, anger att kvalitativa studier syftar till att undersöka av 
vilken karaktär en företeelse är eller hur den skall definieras. Kvalitativa studier behövs, 
enligt honom, när man tolkar observationer i ett teoretiskt sammanhang för att fastställa 
vilket fenomen det är och vilka egenskaper det har. Dessutom använder man kvalitativa 
studier för något som är vagt, mångtydigt, subjektivt såsom upplevelser och känslor, dvs 
direkt omätbara egenskaper. Man tolkar kvalitativt innebörd och symboler, alltså något 
som är dolt och underförstått. 
 
 

2.2 Kvalitativ metod 
 

Jag använde en metod av kvalitativ natur eftersom en sådan passar bäst för min 
undersökning. Jag ville undersöka respondenternas förväntningar och uppfattningar av 
funktionalitet, vilka inte är direkt mätbara. Respondenternas känslor är dolda och 
underförstådda och jag måste tolka dem från det insamlade materialet. Min undersökning 
är alltså en kvalitativ tolkande undersökning, vilket går ut på att klarlägga innebörder i 
upplevelser, föreställningar, tanke- och handlingsmönster samt komplexa former.  
  
Min studie är dessutom en explorativ studie, vilket enligt Wallén (1996) innebär att 
skaffa grundläggande kunskaper om problemets vad, när, var och i vilket sammanhang  
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samt hur. Jag ville skaffa grundläggande kunskaper om skillnader mellan respondenternas 
förväntningar och uppfattningar av funktionalitet samt undersöka i vilket sammanhang 
och när skillnaderna uppstår. 
 
Jag valde också att använda den induktiva ansatsen. En induktiv ansats innebär att man 
utgår från datainsamlingen. Senare analyserar man det insamlade materialet och drar mer 
generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1996).  

 

2.2.1 Hermeneutiken  
 
Hermeneutiken är en tolkningslära som har sitt ursprung i tolkningen av först Bibeln och 
sedan andra texter under 1600 och 1700-talet. Den handlar om att tolka innebörder i 
texter, symboler, handlingar och upplevelser. När man tolkar måste man inneha en viss 
språklig och kulturell förförståelse. Under tolkningsarbetet växlar man mellan del- och 
helhetsperspektivet för att uppmärksamma motsättningar mellan dessa. Vid tolkningen 
måste hänsyn tas till den kontext i vilken texten har uppstått (Wallén, 1996). Jag ville 
förstå respondenterna och deras känslor och samtidigt sätta dem i en viss kontext för att 
förbättra tolkningen och komma åt det som ”ligger bakom”. Jag måste växla mellan 
respondenternas svar och fenomenets helhet för att uppnå bra förståelse och tolkning.  

 

2.2.2 Fenomenologin  
 
Fenomenologin är en filosofi om medvetandet, självmedvetandet och intentionalitet samt 
om fenomen. Man förespråkar att det enda man säkert vet är det man omedelbart 
upplever. Att förmedla sina egna känslor är största svårigheten. Man vill göra sig förstådd 
och veta att mottagaren förstår exakt hur man känner sig. Ur metodsynpunkt betonas att 
man arbetar med språket, bland annat vid djupintervjuer, eftersom språket är en viktig 
förutsättning (Wallén, 1996).  Enligt fenomenologins princip lägger man alla förutfattade 
meningar och erfarenheter åt sidan. De ska ersättas av ren nyfikenhet. Som forskare skall 
man vara utan sin ”autopilot”. Detta kallas bracketing. Vi är sociala varelser och att agera 
förutsättningslöst är svårt (Starrin och Svenssson, 1994). Jag använde denna ansats 
eftersom jag undersöker respondenternas känslor. Vid intervjuandet måste jag alltså vara 
tydlig och göra mig förstådd. Jag måste arbeta med mitt språk. Det som jag vill förmedla 
till respondenterna måste uppfattas av dem på rätt sätt.  

 
 

2.3 Genomförande 
 
En fallstudie är en undersökning av ett specifikt fenomen som till exempel en person, en 
institution eller en social grupp (Merriam, 1994). Min fallstudie koncentreras på en grupp 
respondenters, från Skoghalls Bruk Stora Enso, förväntningar och uppfattningar om ett 
affärssystems funktionalitet. Fallstudier definieras av Bell på följande sätt:  
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”…särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, eftersom de 
rymmer möjligheten att på djupet studera en begränsad aspekt av ett  
problem under en begränsad tidsrymd (även om det finns projekt som 
sträckt sig över längre tid).” Bell (2000) 
 

Min uppsats är alltså en fallstudie med en bestämd tidsram. Jag arbetar på egen hand. 
För att få fram respondenternas förväntningar och uppfattningar använder jag en 
kvalitativ undersökningsmetod. Jag genomförde djupintervjuer med fem personer.  Jag 
bedömde att genomförandet av fem djupintervjuer är en rimlig arbetsinsats. Av dessa 
ville jag intervjua en IT-ansvarig, en projektledare, en säkerhetsansvarig, en person som 
hanterar fakturor eller inköp i systemet och en underhållschef. De är alla slutanvändare av 
affärssystemet och arbetar dagligen med systemet och upptäcker dess egenskaper vilket 
är av betydelse för undersökningen. Dessutom är det av vikt att projektledaren ledde 
implementeringsprojektet, den IT-ansvarige hade översikt över systemet och den 
ekonomi/inköps/fakturaansvarige hade en bild av funktionaliteten som täcker processer 
med inköps/fakturabearbetning.  
 
Före intervjugenomförandet gjorde jag en del föreberedelser. Efter inläsning av teorin där 
jag skaffade kunskaper om affärssystems funktionalitet och om intervjutekniken 
utformades intervjufrågorna. Frågorna sändes till respondenterna innan intervjuerna 
genomfördes för att respondenterna skulle få möjlighet att fundera över dem. Jag är 
medveten om att detta kan kritiseras, eftersom respondenterna har fått en möjlighet att 
förbereda sina svar.   

 

2.3.1 Insamling av data 
 
Man kan samla in information på många sätt. Informationskällor delas upp i primära och 
sekundära. Primära källor är insamlade från intervjuer och protokoll från möten. Primära 
källor kallas primära eftersom man som forskare är nära till informationslämnaren och tar 
informationen direkt, som till exempel vid ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapportering (Patel & Davidsson, 2003). Om man vill komma åt människors 
upplevelser och känslor är det enklaste sättet att fråga dem. Man mäter ingenting och 
försöker anpassa frågor till varje individ. Man följer upp frågor med fördjupningsfrågor – 
kallat djupintervjuer (Wallén, 1996). Jag använder intervjutekniken eftersom min 
undersökning handlar om att fånga respondenternas förväntningar och uppfattningar.  (Se 
bilaga 1 Intervjufrågor)  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats där informationen som samlats 
är aktuell. Forskaren, i det här fallet jag, måste närma sig sina respondenter, men 
samtidigt hålla en distans. Detta betyder att forskaren därigenom inte tar över 
respondenternas oro och känslor, men ändå arbetar med engagemang och medkänsla. 
Kommunikation och språk är viktigt i denna typ av studier (Starrin & Svensson, 1994). 
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Arbetet skall enligt Wallén (1996) genomföras så förutsättningslöst som möjligt. Han 
nämner också Grounded Theory av Glaser och Strauss där man genererar teorin genom 
att klassificera olika begrepp och fenomen. Under induktivt arbete och databildning 
identifieras fenomen och deras samband och en teori växer fram (Wallén, 1996). Under 
intervjuer med respondenterna kodade jag data från de första intervjuerna för att få fram 
begrepp som återkommer med syfte att upptäcka mönster. Detta hjälpte mig ytterligare 
vid utformningen av frågor för kommande intervjuer.  
 
 

2.4 Uppsatsens trovärdighet 
 
Validitet 
Att verkligen undersöka det man avser att undersöka ger validitet. Att veta vad vi 
undersöker innebär att uppnå en matchning mellan det vi säger att vi undersöker och det 
vi faktiskt undersöker (Patel & Davidsson, 2003). Vid formuleringen av syfte och 
undersökningsfrågor var jag noga med att formulera mig på ett sådant sätt att både syftet 
och undersökningsfrågorna överensstämde med det som jag faktiskt undersökte. För att 
uppnå en god validitet har jag utformat intervjufrågor så att de avspeglar det jag vill 
undersöka. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet är enligt Bell (2000):  

 
”… ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt 
ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.” 

 
Patel och Davidsson (2003) definierar begreppet reliabilitet som en undersökning som 
sker på ett tillförlitligt sätt. Eller som Bell (2000) säger, reliabilitet handlar om att välja 
ett tillförlitligt instrument. Han fortsätter med att likna ett icke tillförlitligt instrument vid 
en klocka som ibland drar sig före och ibland efter. Reliabilitet innebär att man får 
samma resultat vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför mätningen. Jag 
hoppas således att respondenterna svarat på samma sätt om någon annan ställt samma 
frågor som jag.  
 
Generaliserbarhet  
Att kunna generalisera något betyder att kunna dra slutsatser om hela populationen 
utifrån stickprovsresultat (Patel & Davidson, 2003). När min undersökning är klar vill jag 
med tillämpning av detta komma fram till en generell slutsats som ger en klarare bild av 
fenomenet. 
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2.5 Presentation av Skoghalls Bruk Stora Enso 
 
Stora Enso är ett stort skogsföretag som bildades 1998 genom fusion av det svenska 
STORA och finländska Enso-Gutzeti Oy. Stora Enso säljer sina produkter i 40 länder. År  
 
2006 såldes pappersmassa, pappersprodukter och sågade trävaror för 14,6 miljarder euro. 
Antalet anställda är 44 000 runt om i världen. (Wikipedia, 2007) 
 
Stora Enso har sju bruk i Sverige. Ett av dem är Skoghalls Bruk i Värmland. 1 200 
personer jobbar här med utveckling, produktion och marknadsföring. Det är en av 
världens ledande kartongproducenter. Man kan överallt finna produkter, främst 
livsmedel, förpackade i kartonger från bruket. Till stor del sker produktionen på världens 
största och modernaste kartongmaskin för vätskekartong. (Skoghalls Bruk, 2008) 
 
Skoghalls Bruk har även verksamhet i Forshaga. Här plastbeläggs en del av den kartong 
som produceras på Skoghalls båda kartongmaskiner, KM7 och KM8. Den tredje delen av 
verksamheten, som står för forskningen, finns i närheten av Karlstads universitet. 

2.5.1 Från flera IT-system – till affärssystemet SAP R/3 4.6 C 
 
I Skoghalls Bruk fanns det tidigare en bred flora av system. Systemen som anskaffats från 
olika leverantörer stödde separata processer. Det fanns ingen kommunikation mellan 
systemen. Det fanns till exempel flera personalsystem som skötte löneutbetalningar och 
det fanns ett separat underhållssystem, ett förrådssystem och så vidare. Man hämtade 
information från de olika systemen och samlade den i ett särskilt system där man skapade 
rapporter åt de anställda. Detta särskilda system användes också för informationsanalys. 
De IT-ansvariga på bruket styrde och underhöll själva systemet.  
 
Utbildningsprojektet för det nya systemet, SAP R/3 4.6C, pågick i fyra månader innan det 
implementerades. Systemet köptes och implementerades ett halvt år innan 
undersökningen gjordes. Parallellt med det nya systemet användes en del av de gamla 
systemen, eftersom de fortfarande stödde vissa processer bättre än det nya systemet. Att 
man har infört ett nytt affärssystem medförde inte att man stängde ner de gamla 
systemen. 
 
Koncernens grundtanke med SAP var att man skulle ha samma system på samtliga 
enheter för att åstadkomma en högre lönsamhet och effektivisering. Systemet skulle 
underlätta jämförelser mellan bruken. Att uppnå best practice i de olika processerna var 
också en av målsättningarna. Ett gemensamt system skulle skapa ett bra underlag för till 
exempel samköp och gemensamma avtal. Man fick tillgång till information om hur 
mycket material och annat som förbrukats i samtliga enheter. Tack vare systemet kunde 
man pressa priserna bättre än tidigare, eftersom man fått en större mängd av olika varor 
och produkter att förhandla om. En annan fördel var att de enheter som ligger nära  
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varandra kunde lagra sina reservdelar på samma ställe och då speciellt stora reservdelar 
med liten omsättning och som betingar ett mycket högt pris.  
 
Stora koncerner som Stora Enso har många system. Figur 1 visar Skoghalls Bruks 
systemöversikt. SAP: affärssystem finns nu i mitten av ”spindelnätet”. Systemen som är  
kopplade till SAP är lokala brukssystem, koncernens gemensamma system och externa 
system. (Se figur 1)  
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Figur 1: Systemöversikt karta – Skoghalls Bruk 
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3 TEORI 
 
 
Min frågeställning inkluderar ord som affärssystem, förväntningar, uppfattningar, 
funktionalitet och kvalitet. I detta kapitel kommer jag att förklara begreppen för att ge en 
bättre bild av det studerade problemet. Här presenteras också Goldkuhls 
handlingsteoretiska perspektiv som använts i analysarbetet.  

 
 

3.1 Affärssystem 
 

Ett affärssystem är ett stort och komplext informationssystem. För att förstå vad ett 
affärssystem är måste det därför först förklaras vad ett informationssystem är.  
 
Ett informationssystem är ett datasystem som samlar in, överför, lagrar, behandlar och 
presenterar data. De flesta företag använder idag någon form av informationssystem. 
Systemen har följande egenskaper: de är konstruerade av människan, måste vara 
kopplade till en specifik uppgift, förmedlar information mellan människor, tar emot 
information av olika slag, kan utföra olika typer av informationsbehandling och hanterar 
information manuellt och/eller maskinellt (Andersen, 1994).  
 
Ett exempel på ett informationssystem är SJ:s webbplats som möjliggör för resenärerna 
att få information om tågtider och priser och att boka resor. Ett annat enkelt exempel är 
Karlstads Universitets biblioteks webbplats. Användarna loggar in, söker böcker och 
kontrollerar egna lån. 
 
Affärssystem är i sin tur en form av informationssystem som har till uppgift att 
kontrollera och hantera informationsflöden internt liksom mellan organisationer och 
företag. Systemen skall underlätta beslutsprocesserna (Davenport et al., 2004). 
 
Davenport (1998) definition av affärssystem är: 
 

”Ett affärssystem ger en sömlös integration med all information som hanteras i en 
organisation, såsom finansiell information, kontoinformation, leverantörs- och 
kundinformation.”  

 
Andra författare, som Ekman (2004), definierar affärssystem som hård- och mjukvara 
samt resurser i form av personal och rutiner. 
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Exempel på ett affärssystem är SAP:s ”my60 SAP All-in-One” som hjälper små och 
medelstora företag med anpassade lösningar. Affärssystemet underlättar samarbetet 
mellan anställda, kunder och leverantörer. Det ger bland annat de anställda ett bra verktyg 
för att få tillgång till information, funktionalitet och tjänster som stödjer företagets 
fortsatta tillväxt (SAP, 2007). 
 

3.1.1 Syften med affärssystem  
 
Affärssystems ursprungliga funktion är att integrera och centralisera företagsinformation 
samt göra den tillgänglig för andra system som finns i organisationen (Davenport et al., 
2004). 
 
Magnusson och Olsson (2005) anser att affärssystem har två huvudsyften:  

1. ge hög kvalitet vid beslutsfattandet och 
2. göra företagsprocesserna mer effektiva.  

 
Davenport et al. (2004) definierar tre nyttor med affärssystem: 

1. Integrera – Att förena och harmonisera informationssystem, data och processer i 
en organisationsunik miljö. Systemet ska också sammanlänka olika delar och 
processer i organisationen samt koppla organisationen till kunder och 
leverantörer. 

 
2. Optimera – Att standardisera de flesta processerna genom ”best practices” som 

finns i systemets mjukvara. Processer ska utformas efter företagets affärsmål och 
försäkra att processer fortgår och passar med systemen. 

 
3. Informera – Organisationer använder information och omvandlar den till konkret 

arbete. Detta innebär att analysera informationen och använda den vid 
beslutsfattande. 

 

3.1.2 Affärssystemsarkitektur – uppbyggnad 
 
Affärssystemsarkitekturen är en klient/serverarkitektur. Hela uppbyggnaden av 
affärssystem baseras på endast en central databas – en server. Applikationer dvs moduler 
som innehåller en viss funktionalitet arbetar mot databasservern och skickar data vidare 
till klienten (stationära datorer, PC) där data presenteras på skärmen för användarna. 
Användarna, som kan vara kunder, leverantörer, ledning och anställda har olika roller och 
vyer i systemet (www.dis.uu.se, 2008). (Se figur 2) 
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Figur 2: Affärssystemsuppbyggnad (Källa: www.dis.uu.se, 2008) 
 
 

3.2  Förväntningar och uppfattningar 
 

Förväntan kan definieras som ett hopp om viss utveckling som också bedöms som 
sannolik. En uppfattning är ett personligt sätt att betrakta och bedöma något. (NE) 
Min undersöknings syfte är att få fram respondenternas förväntningar och uppfattningar 
om affärssystemets funktionalitet. Det finns en del studier om förväntningar och 
uppfattningar om produkter och dess egenskaper. 
 
Nevo och Chans (2007) studie visar hur förväntningar och önskemål bildas samt hur de 
påverkar användarnas tillfredställelse. De kommer också fram till att:  

 
1. förväntningar ändrar sitt innehåll och sin form över tiden 
2. det är en utmaning för ledningen att omvandla abstrakta förväntningar i konkreta 

produktegenskaper och 
3. förväntningar och önskemål finns hela tiden. Förväntningar spelar en viktig roll 

vid skapandet av uppfattningar av systemen på kort sikt. Önskemål påverkar 
tillfredställelsen på lång sikt. 
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Nevo och Wade (2007) säger att användarna ofta känner att deras förväntningar är 
ouppfyllda. Nevo och Wade utgår inte från att systemleverantörerna levererar dåliga 
system och tjänster utan att missnöjet med systemen ofta beror på höga förväntningar. 
Förväntningarna är många och svåra att fånga. Systemet blir alltså misslyckat när det inte 
matchar användarnas förväntningar och även om systemet är bra designat och uppbyggt 
och alla funktioner följer kravspecifikationen, kan systemet ändå skapa besvikelse. 
Generellt sett gäller detta för alla informationssystem (ibid.).  
 
En nyckelfaktor, för att tillfredställa användarna, är att matcha eller tom överträffa 
användarnas förväntningar. Informationssystem är stora och komplexa med många olika 
användargrupper som har egna förväntningar på systemet. Det räcker inte bara att skapa 
och producera ett funktionellt informationssystem. Relevanta intressenter måste ha en 
korrekt bild av systemets funktionalitet (ibid.). 
 
Författarna Nevo och Wade (2007) refererar till Oliver R.L. (1977)1 som har utvecklat en 
erkänd teori ”Expectations – confirmation theory” (ECT). Den teorin används inom 
marknadsföring för att visa relationer mellan förväntningar, produktens prestanda och 
användarnas tillfredställelse. Den innehåller fyra variabler. De är förväntningar, 
performance, disconfirmation och tillfredställelse (Nevo & Wade, 2007). Enligt den 
teorin jämförs förväntningar med upplevd prestation vilket i sin tur leder till positiv eller 
negativ disconfirmation.  

 
" … and a comparison of customers' initial expectations to subsequent 
perceptions of performance known as disconfirmation." (Lankton & 
Wilsson, 2007) 

 
Om produktens egenskaper överskrider förväntningarna uppstår en positiv 
disconfirmation och kunden blir tillfredställd. Om produktens egenskaper inte 
överensstämmer med förväntningarna uppstår en negativ disconfirmation vilket i sin tur 
innebär att kunden blir missnöjd. Disconfirmation mäts oftast genom att fråga 
respondenterna om något är bättre/sämre än förväntat. (Se figur 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Oliver R. L (1977), "Effect of Expectation and Disconfirmation on Postexposure Product Evaluations - an 
Alternative Interpretation," Journal of Applied Psychology, 62(4), p. 480. 
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Figur 3: Olivers ”Expectation-confirmation” modell (Källa: Nevo & Wade 2007:4) 
 
 
Författarna Lankton och Wilson (2007) använder i stället tre dimensioner av 
förväntningar. De är: 

1. användbarhet eller usefulness,  
2. lätt att använda eller easy-of-use och 
3. ”njutning” eller enjoyment.  

 
Spreng et al. (1996) och Nevo och Wade (2007) tar upp förväntningar på ett 
informationssystem som innefattar allt från tekniska detaljer till användarbaserade 
egenskaper och organisatoriska behov på hög nivå (Spreng et al, 1996; Nevo & Wade, 
2007).  
 
Staples et al. (2002) anser det vara viktigt att begränsa användarnas förväntningar under 
implementeringsprocessen, eftersom orealistiskt höga förväntningar kan ha ogynnsamma 
effekter på hur användarna upplever systemets fördelar. Resultaten från deras studie 
definierar sex kategorier av förväntningar. Tre visade sig vara viktigare än de andra. De 
som skall hållas på en låg nivå är: 

1. systemanvändbarhet eller system usefulness,  
2. lätt att använda eller ease of use och 
3. informationskvalitet information quality.  
 

Rekommendationen från samma studie är att skapa och underhålla realistiska 
förväntningar på det framtida systemet (Staples et al., 2002). 
 
Det gemensamma för ECT-teorin och undersökningar av förväntningar på 
informationssystem är att identifiera och examinera alla viktiga dimensioner eftersom de 
kan vara källor till besvikelser. 
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3.3 Kvalitet 
 
Ordet kommer från latinets ”qualitas” vilket betyder beskaffenhet, egenskap (NE).  
Det finns en uppsjö av definitioner på kvalitet. Bergman och Klefsjö (2003) definierar 
kvalitet som: 

 
”Kvalitet av en produkt är dess förmåga att tillfredställa och överträffa 
kundernas behov och förväntningar.” 
 

En produkt kan vara en vara eller en tjänst (Bergman & Klefsjö, 2003). Kvalitet innebär 
ett värde eller unikhet som ett subjekt/objekt har i tid och rum, vare sig det gäller 
konstnärliga verk, produkter (vara, tjänst, person eller kapital) (Wikipedia, 2007). 
Edwards Deming anser att kvalitet måste inriktas mot nuvarande och framtida behov hos 
kunder. Joseph Juran definierar mycket kortfattat kvalitet som:  
 

"Fitness for use." (Bergman & Klefsjö, 2003) 
 

Garvin (1987) föreslår åtta kvalitetsdimensioner, vilka kan användas som ett ramverk för 
en strategisk analys av produkter. Kvalitetsdimensionerna varierar lite från produkt till 
produkt. De är:  

1. Performance – refererar till produktens operativa egenskaper/ funktioner. 
2. Features – extra funktioner som kompletterar huvudfunktioner. 
3. Reliability – pålitlighet, avser den tid innan produkten börjar ”göra” fel. 
4. Conformance – till vilken grad möter produktens design och funktionalitet en 

standard. 
5. Durability – ett mått på produktlivslängd. 
6. Serviceability – servicevänlighet/underhållsbehov: tid, artighet, kompetens och 

reparabilitet. 
7. Aestetics – produktutseende, ljud, lukt och smak. 
8. Perceived quality – upplevd kvalitet beroende på exempelvis varumärke. 
 

Garvins definition av kvalitet är inte relevant för min undersökning eftersom jag inte 
kommer att göra en strategisk analys av SAPs R/3 som produkt.  
 
Andersen (1994) slutligen ger den definition som är mest relevant för min undersökning. 
Den täcker både förväntningarna och uppfattningarna om ett informationssystem.  Han 
definierar kvalitet som överensstämmelsen mellan ett färdigt informationssystem och de 
förväntningar användarna har på det. 
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”God överensstämmelse betyder god kvalitet och dålig överensstämmelse ger 
dålig kvalitet.”  

 
Min undersökning avser att visa om respondenternas förväntningar överensstämmer med 
deras uppfattningar av funktionalitet eller ej. Om överensstämmelsen mellan 
respondenternas förväntningar och uppfattningar är god, kan man säga att affärssystemets 
kvalitet är god. Om överensstämmelsen är dålig är kvaliteten dålig.  
 
 

3.4 Informationssystem utifrån ett handlingsteoretiskt 
perspektiv 

 
Jag väljer att använda Göran Goldkuhls och forskningsgruppens VITS 
handlingsteoretiska perspektiv av datorbaserade informationssystem. Perspektivet 
beskriver olika aspekter av ett informationssystem, vilket är av särskilt intresse för mig. 
Hans teori om handlingar, användningssituationer och minnet beskriver precis det som 
jag tänkt undersöka – jag kallar det ”funktionalitet”. Jag var intresserad av att undersöka 
vad respondenterna förväntade sig att kunna göra med hjälp av affärssystemet 
(handlingar); vad de trodde att affärssystemet skulle göra automatiskt och i 
samverkan/interaktion med systemet (användningssituationer) och deras interaktion med 
databasen (minnet).  
 
VITS-gruppen betraktar ett informationssystem som ”kommunikativt handlande i 
företags görande av affärer”. Kärnan i deras perspektiv är att ett informationssystem 
består av handlingspotentialen, användningssituationer, handlingar och minne. 
 
Handlingspotential – IS handlingsmöjligheter 
Handlingspotentialen är enligt Goldkuhl (1996) informationssystemets regler som styr 
vad som kan/får göras och därmed vad som får talas om med hjälp av 
informationssystemet. Handlingspotentialen styr det som görs och är systemets "skelett". 
Den styr vilka typer av meddelanden som får lagras och presenteras. 
Handlingspotentialen avgränsar och bestämmer informationssystemets handlings-
repertoar. 

 
Handlingar – aktiviteter som är inriktade på att ”göra affärer”  

”Handlingar är aktivitet som syftar till att producera resultat.” 
(Goldkuhl, 1996)  

 
Företaget är en handlande enhet med grundläggande handlingar som är inriktade på att 
”göra affärer”. Affärshandlingar i företaget är när produkter erbjuds, order mottas och 
bekräftas, produkter förädlas och levereras samt betalning mottas. Med andra ord, 
affärshandlingar innebär att producera en produkt eller en tjänst och sälja den till kunden. 
Andra handlingar är härledda och beroende av dessa affärshandlingar. Ett exempel på en  
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beroende handling är att lägga en arbetsorder internt. Den handlingen utförs med hjälp av 
informationssystemet. Alltså, informationssystem och dess handlingar är direkt eller 
indirekt affärsgörande handlingar, vilket är den affärsteoretiska och handlingsteoretiska 
utgångspunkten för förståelse av vad ett informationssystem är (Goldkuhl, 1996). 
 
Användningssituationer – utförande av handlingar 
Användningssituationer innebär utförande av handlingar. En användningssituation är en 
handling eller flera nära relaterade handlingar. Det finns två sorters användnings-
situationer: interaktiva och automatiska. I en interaktiv situation interagerar en användare 
direkt med det datorbaserade systemet, som till exempel när man lägger en arbetsorder. 
Varje handling kan beskrivas som en aktivitet som har två aktörer:  

1. en/flera användare och  
2. vissa delar av aktuellt datorbaserat system.  

 
Automatiska användningssituationer omfattar handlingar endast utförda av det 
datorbaserade informationssystemet (ibid.) 
 
Minnet – tidigare utförda handlingar som sparats 
Tidigare utförda handlingar i form av meddelanden kan behöva sparas. Man får då 
informationssystemets handlingsminne. Meddelanden som sparas kommer från utförda 
handlingar av systemet och handlingar som tillförs till systemet. Systemanvändare utför 
sina uppgifter/handlingar med hjälp av systemet som erbjuder olika handlingsmöjligheter 
och underlättar arbetet. På skärmen presenteras för användaren data från en del av 
systemet samt olika handlingsalternativ. Ett sådant handlingsalternativ kan vara att hämta 
kunddata. Ibland är det viktigt för affärer att ha tillgång till tidigare handlingar. Man kan 
behöva ta fram kunduppgifter eller visa order som redan har registrerats i systemet (ibid.). 

 
  

3.5  Analysmodell 
 
Förväntningar kontra uppfattningar 
Analysmodellen (se figur 4) appliceras i min analys där jag analyserar relationer mellan 
huvudbegrepp. Modellen baseras på den studerade litteraturen. Det finns tre variabler 
som analyseras: förväntningar, uppfattningar och kvalitet. Jag kommer att analysera 
respondenternas förväntningar och uppfattningar om systemets funktionalitet för att sedan 
kunna dra slutsatser om skillnader mellan de två. Analysmodellen är relaterad till syftena 
med mitt arbete. Begreppet funktionalitet definierar jag med hjälp av VITS-gruppens 
termer som handlingar, användningssituationer och utnyttjandet av minnet.  
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Figur 4: Relationer mellan förväntningar, uppfattningar och kvalitet 

 
 

Modellen skall tolkas som att förväntningar finns innan systemet implementeras. Sedan 
jämförs de med de uppfattningar som uppstår i samband med systemanvändandet. Detta 
förklaras med pilen som finns mellan förväntningarna och uppfattningarna i modellen. 
Förväntningar, som kan vara höga eller låga, har påverkan på uppfattningar. Höga 
förväntningar är svåra att uppfylla. Överrensstämmelse eller ej mellan förväntningar och 
uppfattningar leder i sin tur till en god eller dålig kvalitet. Både förväntningar och 
uppfattningar är viktiga för kvaliteten och detta visas med hjälp av pilarna från 
förväntningarna och uppfattningarna mot kvaliteten.  
 
Kvalitet 
Syftet med jämförelsen mellan förväntningar och uppfattningar är att komma åt 
skillnaden som finns mellan de två för att sedan kunna dra slutsatsen om kvaliteten av 
affärssystemets funktionalitet är god eller dålig.  
 
Andersen kopplar förväntningar och uppfattningar till kvalitetsbegreppet. En god 
överensstämmelse mellan förväntningar och uppfattningar betyder god kvalitet medan en 
dålig överensstämmelse ger dålig kvalitet (Andersen, 1994). Rutan ”Kvalitet” i min 
analysmodell skall tolkas som den kvalitet som en produkt eller dess egenskap 
tillhandahåller. (Se figur 4 ovan) 
 
 

Förväntningar 
på 
funktionalitet  
• Höga 
• Låga 

Uppfattningar om  
funktionalitet 
• Bra överensstämmelse 

och överträffande 
• Dålig överensstämmelse  

Kvalitet 
• God kvalitet 
• Dålig kvalitet 
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Kvaliteten är relationen mellan förväntningarna och uppfattningarna och måste därför 
vara en del i analysmodellen.  Höga förväntningar leder till en bra kvalitet och en nöjd 
kund om uppfattningarna matchar eller tom överträffar förväntningarna. Höga 
förväntningar leder däremot till en dålig kvalitet om de överensstämmer dåligt med 
uppfattningar. 
 
Låga förväntningar är lättare att överträffa och uppfylla, vilket i sin tur leder till en bra 
kvalitet och en nöjd kund om uppfattningarna matchar eller tom överträffar 
förväntningarna.  
 
Tabell 1: Relation mellan förväntningar och uppfattningar 
 

Förväntningar 
 
      Låga    Höga 

 

Dålig kvalitet/kunden 
missnöjd 

Dålig kvalitet/kunden 
missnöjd 

God kvalitet/kunden nöjd2 God kvalitet/kunden nöjd 

Dålig överrensstämmelse 
 
 
Uppfattningar 
 

 
Bra överrensstämmelse eller 
överträffande 
 
 
 
 
 
Ursprungligen var syftet med min studie att beskriva vilka skillnader det finns mellan 
användarnas förväntningar på det nya affärssystemets funktionalitet och användarnas 
uppfattningar om systemets funktionalitet när det blivit implementerat och att belysa 
varför skillnaderna har uppstått. På grund av den oundvikliga kopplingen mellan dessa 
begrepp och kvalitetsbegreppet har mitt syfte utökats till att också besvara frågan som 
osökt inställer sig: Har Skoghalls Bruk Stora Enso enligt respondenterna fått ett 
affärssystem med en funktionalitet av god eller av dålig kvalitet?  
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2  Staples et al. (2002) rekommenderar att förväntningarna hålls lågt för att ge större utrymme för positiva 
uppfattningar om systemets fördelar. 
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4 EMPIRI  
 
 
I kapitlet redovisas respondenternas förväntningar och uppfattningar. Här används 
VITS-gruppens begrepp handlingar, användningssituationer och minne som 
funktionalitet. Samtliga respondenter kommer från Skoghalls Bruk Stora Enso.  
 
 

4.1 Michael Peterson – systemförvaltare och projektledare  
 
Michael Peterson har under de senaste åtta - nio åren undersökt de olika datasystem som 
potentiellt skulle kunna användas i Skoghalls Bruk. Han förvaltar systemen och utvecklar 
dem vid behov. Han uppdaterar, ändrar och kompletterar alla användares befogenheter 
som behövs för att använda systemen. Som projektledare i implementeringsprocessen har 
han också utbildat Skoghalls Bruks systemanvändare.  
 

4.1.1 Förväntningar och uppfattningar om funktionalitet 
 
Michaels förväntningar på framtida handlingar var låga eftersom han var projektledare i 
affärssystemets anskaffningsprocess och han kände som sådan till hur systemet skulle bli. 
Han visste att hans arbetsuppgifter inte skulle bli enklare utan snarare ta mera tid på 
grund av systemets komplexitet och storlek. Michael använder lathundar för att utföra 
vissa arbetsmoment, vilket han inte ser som något problem. Hans uppfattning är att 
administrationsarbetet tar mer tid i det nya systemet. Vid inmatningen av data i systemet 
anser Michael att det finns för många alternativ på skärmen och i varje fält. Han vill helst 
bara se det som berör hans eget arbete. Han anser dessutom att det är ett ”totalt överflöd” 
av information på skärmen. Michaels effektivitet sjönk när systemet implementerats, men 
nu känner han att hans effektivitet ökat och är nu, tack vare hans processkunskap, på 
samma nivå som förut.  
 
Handlingar 
Michael utför handlingar som systemförvaltare. Dessa beskrivs i teorin som härledda 
eller beroende handlingar. Michael varken producerar eller säljer produkter eller tjänster. 
Han utför sina handlingar med hjälp av affärssystemet och andra system när han till 
exempel uppdaterar anställdas behörigheter.  
 
Användningssituationer 
En typisk interaktiv användningssituation är när Michael ändrar, uppdaterar eller 
kompletterar anställdas behörigheter. Michael bedömer dessutom att de automatiska 
användningssituationerna fungerar bra. 
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Minnet 
Michael hade inga särskilda förväntningar på datapresentationen på skärmen. Han 
använder ett register med de anställdas befogenheter. Vid ändringar av någons 
arbetsuppgifter uppstår ett behov att uppdatera, ändra eller komplettera dennes 
befogenheter. Michaels uppgift är att bekräfta att behovet finns och att anpassa 
befogenheterna för systemanvändandet. Michael ser inga problem vid datasökningen. 
Däremot tycker han att det finns för mycket data på skärmen och för många flikar. 
Överflödet gör att man behöver knappa mer än vad som är nödvändigt. Han känner 
kvaliteten på de data som han själv matat in och litar därför på den. När andra matat in 
data i systemet är han osäker om datakvaliteten. 
 
Nedan följer Michael Petersons förväntningar och uppfattningar av handlingar, 
användningssituationer och minne. (Se tabell 2)  
 

 
Tabell 2: Michael Petersons förväntningar och uppfattningar av funktionalitet 

  Förväntningar Uppfattningar 

Handlingar  

• visste hur systemet 
skulle se ut 

• förväntningarna var 
låga 

 

• visste att allt skulle bli 
mera komplext 

• systemet fungerar bra och hjälper vid 
utförandet av uppgifter 

• kommer åt informationen som behövs 
• med hjälp av lathundar går det bra 
• för många alternativ på skärmen 
• vill bara ha det som berör hans jobb 
• det finns ett”totalt överflöd” 
• mera administrationsjobb 

Användnings-
situationer  

• inga förväntningar • manuella användningssituationer 
fungerar bra, måste mata in mycket 
information, men vet varför 

• automatiska användningssituationer 
fungerar bra 

• för många alternativ på skärmen 
• för många valmöjligheter i varje fält  
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Minne 

• låga förväntningar på 
datapresentationen på 
skärmen 

• sökningen av data är inget problem 
• för mycket data på skärmen, många 

flikar, överflöd av information 
• flera knapptryckningar för att komma åt 

det man behöver 
• bara säker på data som han själv matat 

in i systemet 
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4.2 Åsa Hulteberg – inköpschef 
 
Som inköpschef ansvarar Åsa Hulteberg för köp av tjänster, investeringar och råvaror. 
Åsa har haft tjänsten i tre år men arbetat på inköpsavdelningen i totalt sju år. 
Inköpsprocessen börjar med att någon har ett behov och skriver en beställning som 
lämnas till respektive chef för attestering. Därefter kommer den attesterade anmodan till 
Åsas bord. Hon tar över ärendet och kontaktar leverantör. Offerten från leverantören 
diskuteras och en dialog med leverantören börjar. När varorna kommer till Skoghalls 
Bruk kontrolleras om mottaget gods matchar med fakturan och beställningen. Åsa deltog 
i projektet som kravställare för MM-modulen (Material Management).  
 

4.2.1 Förväntningar och uppfattningar om funktionalitet 
 
Åsas förväntningar var att systemet skulle bli ”tungt”, stort och komplext. Åsas 
förväntningar var också att bli av med pappersanmodan, kunna göra godsmottagning på 
ett annat sätt och ha en bättre uppföljning av köpta varor. Hon blev av med 
pappersanmodan, hon har fått godsmottagning med i systemet och priskontrollen är bättre 
än förr. Hon kan nu matcha faktura mot inköpsorder. Åsa upplever att de manuella och 
automatiska användningssituationerna liksom arbetet med hjälp av lathundar fungerar 
bra. Hon ser som negativt att det är svårt att söka information eftersom det finns för 
många ”check-boxar” i sökmotorn och att det finns för många sökmöjligheter. Hon tycker 
det är dåligt att systemet kastar ut henne ur sökningsprocessen när hon vill gå tillbaka till 
föregående bild. Hon måste då göra om hela sökningen från början. Hon tycker inte alltid 
att det är lätt att veta vad det är för data som presenteras på skärmen. Hon är osäker vid 
datarapporteringen eftersom hon inte säkert vet vilka rapporter som skall skickas eller 
vart de skall skickas. Systemet medför att hon har fått mer administrationsjobb. Hennes 
behörigheter matchar inte hennes arbetsuppgifter, vilket i sin tur skapar mer jobb. Det 
negativa med systemet är att ändringar av vissa saker orsakar ändringar i hela systemet. 
Åsas effektivitet sjönk när systemet implementerades. Hon har en kluven bild om 
effektiviteten har kommit till samma nivå som tidigare eftersom den administrativa delen 
av arbetet tar längre tid än förr.  
 
Handlingar 
Åsa utför handlingar som är härledda eller beroende handlingar eftersom hon ansvarar för 
köp av tjänster, investeringar och råvaror. Åsas handlingar är inte inriktade på att 
producera eller sälja en produkt eller tjänst. Hennes arbete stödjer affärshandlingarna.   
 
Användningssituationer 
Åsa förväntade sig att det skulle blir tungt med mycket onödiga data. En interaktiv 
användningssituation är när Åsa gör en beställning av något material för Skoghalls Bruk.  
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Minnet  
Åsa använder minnet i sina dagliga sysslor. Hon tar hand om alla order och köp av 
tjänster, investeringar och råvaror. Åsa har tillgång till bland annat register för 
godsmottagningar, fakturor och leveranser.  
 
Nedan följer Åsa Hultebergs förväntningar och uppfattningar av handlingar, 
användningssituationer och minnet. (Se tabell 3) 
 
 

 
Tabell 3: Åsa Hultebergs förväntningar och uppfattningar av funktionalitet 
  Förväntningar Uppfattningar 

Handlingar 

• tungt, stort och komplext 
system 

• förändring av 
godsmottagnings-
processen 

• bättre uppföljning av 
köpta varor 

• bli av med 
pappersanmodan 

• uppgifter om levererade 
varor och pris 

• har fått godsmottagning i systemet 
• bättre priskontroll (fakturan 

matchas med inköpsorder) 
• mer administrationsjobb 
• svårt att skicka rätt rapport 
• vilken är rätt rapport? 
• behörigheter i systemet matchar 

inte alltid arbetsuppgifterna, extra 
jobb 

• har blivit av med pappersanmodan 
• god hjälp av lathundar 

• inga förväntningar • systemet fungerar bra 
• överflöd av allt 
• manuella och automatiska 

användningssituationer fungerar bra Användnings- 
situationer • måste mata in mycket information 

och vet inte varför 
• systemet slänger ”ut” användaren 

under sökningsprocessen 
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• det skulle bli tungt med 
onödiga data 

• visste att det skulle vara 
”tungt” att få fram data 

• svårt att söka, massor med 
checkboxar 

• inte lätt alltid att veta vad det är för 
data på skärmen Minnet 

• för många sökmöjligheter 

 
• för många sätt att söka 
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4.3 Patrik Sellius – IT chef för ADB (administrativ 
databehandling)  

 
Patrik Sellius är sedan två år tillbaka IT-chef i en enhet som sköter administrativ 
databehandling. Förut, när det fanns ett antal olika ekonomisystem, deltog Patrik i 
utveckling och förändringsarbete. Detta jobb innebar kontakt med leverantörer. Hans 
avdelning är fortfarande länken mellan leverantörer och Skoghalls Bruk när det gäller 
tekniska frågor.  Han och hans personal överför information från olika system och lagrar 
den i ett informationslager eller i Data Warehouse. I Data Warehouse sammanställs 
information från flera källor. Detta utförs på ett sådant sätt att det underlättar en 
avancerad analys av informationen. Under implementeringsfasen har Patrik varit 
engagerad i det lokala avdelningsprojektet.  
 

4.3.1 Förväntningar och uppfattningar om funktionalitet 
 
Patriks förväntningar på det nya affärssystemet var låga och realistiska. Patrik visste att 
det skulle vara tungt. Nu uppfattar han att processen blev tung med för många dialogsteg. 
Det är inte alltid intuitivt och uppenbart vad som skall göras eftersom han måste använda 
lathundar för att utföra sina uppgifter. Systemet är krångligt men han förstår varför, 
eftersom han själv jobbat på leverantörssidan. När man arbetar i systemet hjälper det inte 
alltid att ha insikt i processen, eftersom systemet inte följer den. Allt detta gör det svårt 
för sällananvändare. Att göra förändringar i SAP tar lång tid på grund av byråkratin i 
koncernen, vilket i sin tur dödar kreativiteten (en förändring som tidigare tog två veckor 
kan nu ta upp till ett år). Detta ser Patrik som en begränsning av utvecklingen. Patriks 
effektivitet sjönk när systemet implementerades, men den har förbättrats, dock inte till 
tidigare nivå. 
 
Handlingar  
Patrik utför handlingar som är härledda eller beroende handlingar. Patrik utför inga 
handlingar som innebär produktion eller försäljning av produkter eller tjänster. 
 
Användningssituationer 
Han upplever både manuella och automatiska användningssituationer som välfungerande. 
En interaktiv användningssituation är när Patrik flyttar data från systemet till Data 
Warehouse.  
 
Minnet 
Han har lätt att söka data i sökmotorn eftersom det finns möjligheter att anpassa 
sökvarianter. Detta är positivt. Systemet underlättar skapandet av rapporter. Det är lätt att 
exportera data till Excel. Patrik är nöjd med rapportpresentationen.  
 
Nedan följer Patrik Sellius förväntningar och uppfattningar av handlingar, 
användningssituationer och minnet. (Se tabell 4) 
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Tabell 4: Patrik Sellius förväntningar och uppfattningar av funktionalitet 
  Förväntningar Uppfattningar 

Handlingar 

• låga förväntningar • tung process med ett antal 
dialogsteg 

• inte så intuitivt och uppenbart 
vad som skall göras 

• använder lathundar 
• krångligt system, men förstår 

allt 
• det hjälper inte alltid att ha 

insikt i processen  
• för mycket data på skärmen 
• byråkrati – tar lång tid att 

förändra något (dödar 
kreativiteten) 

Användnings- 
situationer 

•  realistiska förväntningar 
om hur systemet skulle se 
ut och vara 

•  manuella och automatiska 
användningssituationer 
välfungerande Fu
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Minne 

• visste att det skulle bli 
”tungt” 

• lätt att söka, många möjligheter 
att få ut det man vill ha 

• vet hur man anpassar sina 
sökvarianter, anser det positivt 

• lätt att skapa egna rapporter 
• lätt att exportera till Excel och 

jobba vidare 

 

• rapportpresentationen på 
skärmen fungerar bra 

 

4.4 Peter Westman – underhållschef för KM7 
 
 
Peter Westman deltog i projektet som delprojektledare när affärssystemet infördes. Han 
är processledare för underhållet i SAP. Han har också underhållsansvar för KM7, en 
kartongmaskin. Systemet är ett stort stöd i Peters arbete. Han är ofta inne i systemet när 
han arbetar med orderhantering och godsmottagning. Peter ger också support till anställda 
i bruket som behöver hjälp med systemet. Hans avdelning har skapat lathundar som finns 
på intranätet.  
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4.4.1 Förväntningar och uppfattningar om funktionalitet 
 
Peters förväntningar på det nya systemet var låga.  Han visste hur systemet skulle se ut 
och fungera samt att det skulle vara ”tungt”. Effektiviteten är densamma som förr men 
systemet orsakar mer administrativt jobb och han kan inte radera något från systemet. 
Positivt är att det är lätt att söka data, eftersom han vet hur man anpassar sina 
sökvarianter i syfte att skapa egna rapporter. Han undrar varför man inte kan arbeta med 
rapporter i systemet utan måste exportera dem till Excel och där fortsätta med arbetet. 
Rapportpresentationen såväl som de automatiska och manuella användningssituationerna 
fungerar väl. Peter får nu bättre rapporter än vad han hade innan systemet infördes, men 
han saknar uppdateringsknappar på vissa sidor och det är inte självklart vad knapparnas 
symboler betyder. Dessutom tycker han att det finns för många flikar på skärmen. Det ger 
ett grått och gammaldags intryck.  
 
Handlingar 
Systemet är ett stort stöd i Peters arbete. Han använder det ofta och utför handlingar 
relaterade till underhåll av KM7. Dessutom arbetar Peter med orderhantering och 
godsmottagning samt ger support till anställda i hela bruket när de behöver hjälp med att 
lära sig systemet. Hans handlingar är härledda eller beroende handlingar. 
 
 
Användningssituationer 
En typisk interaktiv användningssituation är att mata in data från olika arbetsorder.  
Systemet fungerar bra i manuella och automatiska användningssituationer. 
 
Minne 
Peter använder systemet frekvent bland annat när han arbetar med orderhantering och 
godsmottagning. 
 
Vidare följer Peter Westmans förväntningar och uppfattningar av handlingar, 
användningssituationer och minnet. (Se tabell 5) 
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Tabell 5: Peter Westmans förväntningar och uppfattningar av funktionalitet 
  Förväntningar Uppfattningar 

Handlingar 
• inga förväntningar • mer administrativt arbete 

• effektiviteten samma som förr 
• kan inte att radera i systemet 

Användnings- 
situationer 

• hade realistisk förväntning 
om hur det skulle se ut och 
fungera 

• visste att det skulle bli 
”tungt” 

 

• förstår hur allt fungerar 
• tycker att det fungerar bra att 

mata in 
• systemet fungerar bra 
• automatiska och manuella 

användningssituationer fungerar 
bra 
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• att söka är inget problem 
• utseendemässigt ett 

”gammaldags” system  
• vet hur man anpassar sina 

sökvarianter 
• lätt att skapa egna rapporter 
• varför exportera till Excel för 

vidare arbete? Minne 
• rapportpresentationen på skärmen 

fungerar bra 
• förbättrade rapporter  
• många flikar, mycket grått 
• saknar uppdateringsknappar på 

vissa sidor 

 

• inte självklart att förstå 
knapparnas symboler 

 

4.5 Jan Erik Johansson – skydds- och säkerhetschef  
 
Jan Erik Johansson är skydds- och säkerhetschef. Hans uppgift är att bygga upp en helt 
ny organisation där man samlar alla frågeställningar som har med skydds- och 
säkerhetsarbete att göra samt den tekniska arbetsmiljön. Det finns vissa inslag av 
underhåll i hans arbete såsom brandlarm, telefoni och elektronik. Jan Erik samarbetar 
med alla avdelnings- och sektionschefer inom administration, produktion och underhåll i 
Skoghalls Bruk och Forshaga.  Jan-Erik deltog inte i projektet. Han har fått en kort 
utbildning om SAP R/3 (ungefär 20 timmar – fyra timmar per modul). 
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4.5.1 Förväntningar och uppfattningar om funktionalitet 
 
Han hade inga andra förväntningar på systemet än att det skulle stödja hans operativa 
arbete. Resultatet har blivit att hans arbetsbörda har ökat genom att arbetet med systemet 
tar längre tid och hans egen effektivitet har sjunkit på grund av systemet. Han lägger 
numera mindre tid på sitt operativa, dagliga, arbete, vilket är en nackdel. Han är mer 
”låst” på kontoret. Han tycker att det finns för många fält på skärmen och för många 
valmöjligheter. Det krävs för många steg när något skall utföras och det är alldeles för 
”omständligt” att göra en inköpsanmodan. Systemarbetet har blivit krångligare. Enligt 
honom finns det för många olika sätt att arbeta på i systemet. Han anser att en alltför stor 
mängd data måste matas in. Systemet är inte användarvänligt för sällananvändare och 
lathundarna är inte bra. De manuella och automatiska användningssituationerna upplever 
han som välfungerande. Jan Erik är till 80 procent nöjd med informationen som visas på 
skärmen. Resterande 20 procent är han däremot inte nöjd med, eftersom han saknar 
kunskaper om hur de skall användas. Jan Eriks effektivitet sjönk när systemet 
implementerats, men han känner att effektiviteten ökar. Dock har den ”inte på långa 
vägar” nått den punkt den befann sig på förut. 
 
Handlingar 
Jan Erik utför handlingar i systemet såsom inköp, reseanmodan och reservation mot 
förråd. Dessa handlingar är härledda eller beroende handlingar, eftersom Jan Erik varken 
producerar eller säljer varor/tjänster.   
 
Användningssituationer  
En interaktiv användningssituation är när Jan Erik arbetar i SAP med inköp,  
reseanmodan och beställningsanmodan.  
 
Nedan följer Jan Erik Johanssons förväntningar och uppfattningar av handlingar, 
användningssituationer och minnet. (Se tabell 6) 
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Tabell 6: Jan Erik Johanssons förväntningar och uppfattningar av funktionalitet 
  Förväntningar Uppfattningar 

Handlingar 

• stöd i operativa  
arbetsuppgifter  

• ökad arbetsbörda genom tidsödande 
arbete i systemet 

• dåliga lathundar 
• mindre tid för det operativa, dagliga 

arbetet 
• tappad effektivitet 
• mer låst på kontoret  
• användarovänligt för sällananvändare 

 
Användnings- 

situationer 

• inga förväntningar • för många fält på skärmen 
• för många steg att göra något 
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• omständligt  
• tidsödande 
• krångligare 
• för många valmöjligheter  
• för många arbetsmöjligheter 
• automatiska och manuella 

användningssituationer fungerar bra 
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• inga förväntningar 
(använder 
ekonomisk 
rapportering i ett 
annat system) 

• får information förhållandevis enkelt 
• använder informationen från skärmen, 

skriver inte ut den   • för mycket inmatning för att få 
information  

Minne 
• 80% nöjd med datapresentationen 
• 20% missnöjd, saknar kunskaper om 

vad systemet kan ge 
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5  ANALYS 
 
 
Insamlad empiri diskuteras här i förhållande till vad som beskrivs i teorikapitlet.  
 
Jag använder VITS-gruppens definitioner av handlingar, användningssituationer och 
minnet för min beskrivning av funktionalitet. Handlingar definieras som aktiviteter som 
är inriktade på att ”göra affärer”, användningssituationer som utförande av handlingar 
(som till exempel att lägga en intern order) och minnet definieras som tidigare utförda 
handlingar som sparats (Goldkuhl, 1996). 
 
 

5.1  Förväntningar på funktionalitet  
 
Michael Petersons förväntningar om funktionalitet (handlingar, användningssituationer 
och minne) var låga och få jämfört med hans uppfattningar. Han sa att han visste hur 
systemet skulle se ut. Han uttryckte inte några förväntningar. 
 
Åsa Hulteberg hade konkreta förväntningar angående handlingar. Förväntningarna var att 
systemet skulle vara stort. Hon ville göra godsmottagningsprocessen på ett annat sätt, hon 
ville ha uppföljning av köpta varor, ville bli av med pappersanmodan och hon ville få 
uppgifter om levererade varor. När det gäller användningssituationer och minnet 
förväntade hon sig att det skulle vara tungt med onödiga data och visste att det skulle vara 
tungt att få fram data. 
 
Patrik Sellius hade realistiska och låga förväntningar på handlingar, 
användningssituationer och minne. Han visste hur systemet skulle se ut och vara, bland 
annat att det skulle vara tungt. 
 
Peter Westman hade inga förväntningar kring handlingar. Han hade realistiska 
förväntningar kring användningssituationer. 
 
Jan Erik Johansson hade klart för sin hur systemet skulle se ut och stödja hans 
arbetsuppgifter eftersom detta var klart uttalat av ledningen. Hans förväntningar var låga. 
 

5.2 Uppfattningar om funktionalitet 
 
Michael Peterson har en del att säga om handlingar, användningssituationer och minne. 
Han ser affärssystemet som välfungerande. Han kommer åt den informationen han  
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behöver och han klarar sina arbetsuppgifter med hjälp av lathundar. Men, det finns för 
många alternativ på skärmen, ”totalt överflöd” och för många fält.  Det finns mer 
administrationsjobb att utföra än förut. Manuella och automatiska användningssituationer 
upplevs som välfungerande, men man måste mata in mycket data. Eftersom Michael har 
en ganska bra bild av affärsprocesserna förstår han varför så mycket information måste 
matas in. Michael upplever att det finns för mycket data på skärmen med för många flikar 
och överflöd av information. Han säger att man måste göra mer knapptryckningar för att 
komma åt olika rapporter och listor. 
 
Åsa Hultebergs positiva uppfattningar av systemet är att hon har fått godsmottagning i 
systemet, att hon har fått bättre priskontroll i systemet och att hon har blivit av med 
pappersanmodan. Hon upplever att systemet fungerar bra och att det går bra att använda 
systemet med hjälp av lathundar. Åsas negativa uppfattningar är att hon har fått mer 
administrationsjobb och att det är svårt att veta vilken rapport som är ”rätt” rapport. Hon 
är dessutom osäker på vilken rapport skall skickas och vart. Hon tycker att det är för 
många sökmöjligheter, att det är överflöd av ”allt” i systemet samt att de manuella och de 
automatiska användningssituationerna fungerar bra. Hon tycker inte om när systemet 
slänger ut henne. Åsa har svårt att söka data och hon är inte alltid säker på vad den data  
hon får avser.  
 
Patrik Sellius ser som negativt att det är tungt att arbeta i systemet. Det finns enligt 
honom för många dialogsteg när man utför en uppgift. De stegen är dessutom inte alltid 
intuitiva och uppenbara, det vill säga att han inte alltid förstår vad som skall göras. Han 
använder lathundar för att utföra vissa arbetsuppgifter. Enligt honom är det ett krångligt 
system, men han förstår varför det är så. Patrik tycker att det inte alltid hjälper om man 
har insikt i processen. Det är för mycket data på skärmen och det är svårt att göra 
förändringar i systemet. Manuella och automatiska användningssituationer upplevs av 
Patrik som välfungerande. Hans inställning till minnet är positivt eftersom det är lätt att 
söka och det finns många möjligheter att få ut det som man vill ha. Han vet hur man 
anpassar sina sökningar och har lätt att skapa egna rapporter samt att exportera data i 
Excel och där arbeta vidare med den. Han är också nöjd med datapresentationen på 
skärmen.  
 
Peter Westman upplever att han har fått mer administrativt arbete, men att effektiviteten 
är samma som förr. Han ogillar att man inte kan radera data i systemet. Han, precis som 
Patrik och Åsa, anser att systemet fungerar bra. De manuella och automatiska 
användningssituationerna upplevs av Peter som välfungerande. Han förstår hur systemet 
fungerar. När det gäller minnet upplever Peter att det är lätt att söka data eftersom han vet 
hur man anpassar sina sökningsvarianter. Detta gör också att han är nöjd med  
 
rapportpresentationen på skärmen och rapporteringen. Han tycker att det är lätt att 
exportera data till Excel och där arbeta vidare med den. På några sidor saknar han vissa 
knappar. Generellt upplever han att det finns för många flikar, att systemet ser 
gammaldags ut, att det är mycket grått och att det inte är självklart vad knapparnas 
symboler innebär.  
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Jan Erik Johanssons arbetsuppgifter i SAP tar mer tid än vad de tog i tidigare system. 
Systemet är enligt honom inte användarvänligt. Han känner att han tappar effektivitet på 
grund av SAP och känner sig dessutom mer låst på kontoret. I SAP arbetar Jan Erik bara 
med inköp och beställningsanmodan. Han tycker att det finns fler fält än vad han 
behöver, att det behövs för många steg när han vill utföra någonting i systemet, att det är 
för omständligt, att det är krångligare än tidigare, att det är komplext och att det finns för 
många valmöjligheter. Vid användningen av minnet upplever Jan Erik att han får den 
information han behöver förhållandevis enkelt och han är 80% nöjd med 
datapresentationen. Resterande 20% är han missnöjd med på grund av hans okunskaper 
om systemet. Han tycker att han måste mata in mycket information när han söker data. 
 
 

5.3 Kvalitet – överensstämmelse mellan förväntningar och 
uppfattningar om funktionalitet  

 
Andersens (1994) definition om informationssystemets kvalitet i teorin täcker 
förväntningar och uppfattningar om informationssystem. En god kvalitet av ett 
informationssystem är en bra överensstämmelse mellan respondenternas förväntningar 
och uppfattningar (Andersen, 1994). Om däremot överensstämmelsen är dålig, är 
kvaliteten dålig (ibid.). Bergman och Klefsjö (2003) säger att kvalitet av en produkt är 
dess förmåga att tillfredställa och överträffa kundernas behov och förväntningar. 
Andersen (1994), Bergman och Klefsjö (2003) och Nevo och Wade (2007) är överens om 
att en nyckelfaktor, som behövs för att tillfredställa användarna, är att matcha eller t.o.m. 
överträffa användarnas förväntningar.  
 
Enligt teorin levererar IT-skaparna inte dåliga system och tjänster. Missnöjet med 
systemet beror på höga förväntningar som är många och svåra att fånga. Systemet ses 
som misslyckat när det inte matchar användarnas förväntningar. Systemet skapar 
besvikelse trots att det är bra designat och följer kravspecifikationen (Nevo & Wade, 
2007). Respondenterna i undersökningen svarade att de hade låga förväntningar på 
systemet, att de redan visste hur det skulle se ut och fungera. De förväntade sig till 
exempel att det skulle vara ”tungt”, komplext och ha onödiga data. Samtidigt säger alla 
respondenter att systemet fungerar bra och att det inte är fel på det.   
 
Generellt sett hade de flesta respondenterna låga förväntningar på funktionaliteten av det 
nya systemet oavsett om de deltog vid systemurvalet eller i projektet då systemet 
implementerades. De flesta trodde att systemet skulle vara tungt och komplext, men ändå  
 
stödja deras arbetsuppgifter. En del av respondenterna visste hur det skulle se ut och hur 
systemet fungerar. En respondent hade förväntat sig att bli av med pappersanmodan och 
ville ha uppgifter om levererade varor samt bättre uppföljning av köpta varor. Det var ett 
av få konkreta svar som jag har fått. Resten av respondenterna hade inga uttryckta 
förväntningar kring frågeställningarna om funktionalitet utifrån ett handlingsteoretiskt  
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perspektiv. Samma respondent, som hade konkreta förväntningar, visste att det skulle 
vara mycket onödiga data på skärmen. 
 
De flesta respondenterna är överens om att systemet upplevs som ”tungt” och krångligt, 
med dataöverflöd, för många valmöjligheter, för många fält, check-boxar och flikar. 
Dataöverflöd upplevs negativt eftersom respondenterna inte vill se data som inte berör 
deras verksamhet och arbetsuppgifter. De mera tekniska respondenterna hade mer 
positiva uppfattningar om systemet, eftersom deras kunskaper och deltagandet i 
implementeringsprojektet underlättade deras systemanvändande. De anpassade sina 
sökmotorer och fick ut bättre rapporter än vad de hade tidigare, medan de mindre tekniskt 
kunniga respondenterna hade svårt att söka information. De får en hel del uppgifter på 
skärmen som de inte behöver eller ens vet vad de avser. En respondent är inte säker på  
vad det är för data som presenteras på skärmen och är osäker vid datarapporteringen 
eftersom hon inte vet vilka rapporter som skall skickas eller vart de skall skickas. Arbete i 
systemet innebär en del extra inmatningar vilket upplevs som negativt av alla 
respondenter. Respondenterna är i stort sett överens om att arbetsbördan har ökat i form 
av administrativt arbete. Arbetet upplevs också ta lägre tid än tidigare, vilket bland annat 
kan bero på för många dialogsteg på gränssnittet. En respondent sa att en arbetsdag inte 
längre är åtta timmar lång. 
 
Att utföra arbetsuppgifter i systemet kan kräva en viss behörighet eller roll. Två 
respondenter hade inte den behörighet som de behövde, men detta upplevdes inte som 
något större problem eftersom de kommer åt informationen på ett annat sätt. Alla är 
överens om att själva systemet fungerar bra och att det inte är något fel på det. Flera 
respondenter påpekade att det inte är självklart och intuitivt hur man skall gå tillväga vid 
utförandet av arbetsuppgifterna i systemet. Därför använder respondenterna lathundar3 
för att utföra sina dagliga uppgifter. De anser också att det är svårt att förstå vad 
symbolerna på knapparna betyder. En annan respondent uttalade att han vet vilken 
kvalitet data har som han själv har matat in, men litar inte på kvaliteten på data som 
matats in av andra. Respondenten som förväntade sig att få godsmottagning i systemet 
har fått detta och en bättre priskontroll vilket är positivt. Systemet upplevs av en 
respondent som omständligt. Alla tror att effektiviteten kommer att öka i framtiden. 

 

 
3 Lathundar finns på det lokala intranätet som med hjälp av bild och ord förklarar hur man stegvis utför 
olika saker i systemet såsom till exempel arbetsorder, godsmottagning osv.   
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6 SLUTSATSER  
 
 
I kapitlet redovisas slutsatser baserade på analysen i föregående kapitel. Här behandlas 
skillnader mellan respondenternas förväntningar och uppfattningar samt varför de har 
uppstått. Samtidigt behandlas här affärssystemets kvalitet.  
 
 
Syftet med mitt arbete är att belysa vilka skillnader som finns mellan användarnas 
förväntningar på affärssystemets funktionalitet och sedermera deras uppfattningar om 
densamma samt att belysa faktorer som förklarar skillnaderna. Ett bisyfte är att undersöka 
om Skoghalls Bruk har fått ett affärssystems med funktionalitet av god eller dålig 
kvalitet. 
 
 

6.1 Skillnader mellan förväntningar och uppfattningar  
 
Analysen visar att det inte finns stora skillnader mellan respondenternas förväntningar på 
det nya systemets funktionalitet och uppfattningar om detsamma innehållsmässigt, men 
att det finns en skillnad i mängd och precisering. Slutsatsen är att respondenternas 
förväntningar rörande funktionaliteten var få, men desto fler vad gäller uppfattningarna 
om densamma. Skillnaden har i första hand uppstått på grund av att respondenternas 
minne av förväntningarna helt enkelt har ”bleknat” under tiden. På mina frågor om deras 
förväntningar svarade de oftast med att de inte hade några förväntningar eller att de var 
låga. Själva beskriver de sina förväntningar som ”realistiska”, eftersom de var medvetna 
om hur systemet på ett ungefär skulle se ut och fungera. Undantaget är Åsa Hulteberg, 
inköpschefen, som hade en del konkreta förväntningar på det nya systemet. Avsaknaden 
eller preciseringar av förväntningarna kan tyvärr ses som en svaghet i mitt arbete.  
 
Däremot är uppfattningarna om funktionaliteten många fler. Detta kan förklaras med ett 
antal faktorer, exempelvis, när intervjuerna genomfördes hade systemet redan använts i 
sex månader. Då var det lättare för respondenterna att prata om sina uppfattningar om 
systems funktionalitet eftersom det låg tidsmässigt nära. Vidare satte sig en del av 
respondenterna under intervjuerna framför datorn och loggade in i SAP och fick på så sätt 
affärssystemet framför sig vilket ytterligare gjorde det lättare för dem att beskriva sina 
uppfattningar.  
 
Respondenternas uppfattningar om handlingar är att systemet hjälper vid utförandet av 
arbetsuppgifter, men att man har fått mer administrationsarbete, dvs arbetsbördan har 
totalt sett ökat. Det går bra att arbeta i systemet med hjälp av lathundar. Det finns enligt 
respondenterna för många handlingsalternativ på skärmen och ett stort överflöd av  
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information. De flesta vill bara se det som gäller just deras arbetsuppgifter. Slutsatsen är 
att de flesta respondenterna tycker att deras arbetsuppgifter blir lidande på grund av det 
nya systemet. Deras effektivitet i det dagliga arbetet har sjunkit.  
 
Både de manuella och de automatiska användningssituationerna uppfattas av 
respondenterna som välfungerande. En nackdel med systemet är emellertid att mycket 
data måste matas in. Andra nackdelar är att systemet uppfattas som krångligt, komplext, 
stort och ”tungt”. Slutsatsen blir dock att systemet fungerar bra. Visserligen måste man 
mata in mycket data i systemet, vilket är tidsödande, men trots detta klarar alla 
respondenter sina arbetsuppgifter.  
 
Uppfattningarna om minnet är något splittrade. Å ena sidan anser de flesta 
respondenterna att de har fått ut bättre rapporter än förut. De tycker att det är lätt att söka 
data, allteftersom de har anpassat sina sökvarianter. Dessutom är det för de flesta enkelt 
att exportera data till Excel för en vidare bearbetning. Å andra sidan tycker Åsa, 
inköpschefen, att det är svårt att söka data på grund av för många sökmöjligheter och att 
det är för många sätt att söka data på. Hon är inte säker på vad den data som presenteras 
på skärmen avser. Hon anser att det är för många ”bockar” (check-boxar) på skärmen. Jan 
Erik å sin sida använder varken rapporter i SAP eller söker data. 
 
Innehållsmässigt överensstämmer förväntningarna med uppfattningarna om 
funktionalitet. Det finns inte några förväntningar som inte uppfyllts. Detta kan förklaras 
med att alla respondenterna utom Jan Erik Johansson deltog i implementeringsprojektet. 
Michael Peterson deltog som projektledare, Åsa Hulteberg som kravställare, Patrik 
Sellius deltog i det lokala avdelningsprojektet och Peter Westman deltog som 
delprojektledare.  
 
 

6.2 Orsaker till skillnader mellan uppfattningar om funktionalitet 
 
Det finns skillnader mellan uppfattningar om funktionalitet. De har uppstått på grund 
följande faktorer: 
 
Utbildning, erfarenhet  
Utbildning och erfarenhet har generellt sett en stark inverkan på respondenternas 
uppfattningar om affärssystemets funktionalitet. Ju mera utbildning och erfarenhet inom 
IT respondenterna har, desto större förståelse får de för affärssystemet och dess 
funktionalitet. Respondenterna, som har större kunskaper om affärssystemet, uppfattar 
det också som mer positivt. De förstår hur systemet fungerar och varför. Vice versa, de 
som inte har kunskaper om systemet uppfattar det mer negativt. En respondent sa att 
kunskaper ger ”rättare” förväntningar.  
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Alla är olika (personligheter, attityd) 
Undersökningen visar att respondenterna är olika och att de har olika förhållningssätt till 
både förändringar och inlärning. Detta påverkar i sin tur uppfattningarna om 
affärssystemet. Vilken attityd har respondenten? Vill respondenten lära sig något nytt? 
Det är naturligt att en del anställda kan ha en negativ attityd till förändringar vilket 
tenderar till ett motstånd mot förändringar. Andra har en positiv attityd till förändringar 
vilket tenderar till att de förändringarna uppfattas som intressanta och utmanande.  
 
Rollen i projektet 
Som redan påpekats har alla respondenter utom en på ett eller annat sätt varit inblandade i 
implementeringsprojektet. Michael Peterson deltog som projektledare, Åsa Hulteberg 
som kravställare, Patrik Sellius deltog i det lokala avdelningsprojektet och Peter 
Westman deltog som delprojektledare. Dessa olika roller har påverkat deras uppfattningar 
om affärssystemets funktionalitet. Michael, till exempel, hade en helt annan bild av 
implementeringen än Åsa, som ställde upp som projektets kravställare. 
 
Kunskaper om processer i företaget 
En bra förståelse och kunskap om företagets processer ökar möjligheten till förståelse av 
förändringarna som genomförs i företaget på grund av affärssystemsimplementation. Det 
är svårt att förstå förändringar om man inte vet hur det system fungerar som skall ersättas. 
Implementering av ett affärssystem kräver anpassningar av företagets processer till 
affärssystemets processer. Om man däremot inte förstår processer före implementeringen 
av affärssystemet blir det extra svårt att förstå förändringarna.  
 
 

6.3 God kvalitet 
 
När jag tillämpar mina slutsatser om förväntningar och uppfattningar på funktionalitet i 
enlighet med ovanstående vetenskapliga teorier visas det att kvaliteten på funktionaliteten 
i systemet är god eftersom alla låga förväntningar uppfylldes. Man säger att 
överensstämmelsen mellan förväntningarna och uppfattningarna var bra.  (Se tabell 7) 
Till det kommer en mängd uppfattningar, positiva såväl som negativa, som inte 
motsvaras av förväntningar. Mer om detta nedan.   
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Tabell 7: Låga förväntningar som överensstämmer bra med uppfattningar ger en god kvalitet och en 
nöjd kund 
 

Förväntningar 
 

Låga    Höga 
 
Dålig överensstämmelse  
 
Uppfattningar 
 

  
Dålig kvalitet/kunden 

missnöjd 
Dålig kvalitet/kunden 

missnöjd 
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Bra överensstämmelse 
eller överträffande 
 

 
 
 
Respondenternas förväntningar kan delas upp i positiva och negativa. Alla blev 
uppfyllda. Jag placerar både förväntningar och uppfattningar om affärssystemets 
funktionalitet i en tabell för att få en bättre översikt. (Se tabell 8)  

God kvalitet/kunden 
nöjd4

 

God kvalitet/kunden nöjd 
 

 
4  Staples et al. (2002) rekommenderar att förväntningarna hålls lågt för att ge större utrymme för positiva 
uppfattningar om systemets fördelar. 
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Tabell 8 : Tabell med förväntningar och uppfattningar om affärsystemets funktionalitet 

Förväntningar Uppfattningar 
Positiv (+) 

• bli av med pappersanmodan 
• bättre priskontroll 
• stöd för arbetsuppgifter 

Positiv (+) 
• blev av med pappersanmodan 
• bättre priskontroll 
• stödjer arbetsuppgifter 

Negativ (-) 
• komplext, tungt och stort 
• data överflöd på skärmen 
• utseende och funktion 

Negativ (-) 
• komplext, tungt och stort 
• dataöverflöd på skärmen  
• utseendemässigt ett gammalt system 

Inga förväntningar 

Positiv (+) 
• bättre rapporter  
• skapandet av egna rapporter 
• dataexport till Excel för vidare bearbetning 
• gemenskap mellan systemanvändarna 
• manuella och automatiska 

användningssituationerna 
• sökningen av data  

Inga förväntningar 

Negativ (-) 
• mer administrativt jobb 
• tidsödande att arbeta i systemet 
• tidsödande att göra förändringar i systemet 
• många valmöjligheter i varje fält 
• många flikar 
• mer knapptryckningar 
• roller i systemet motsvarar inte alltid 

arbetsuppgifter 
• inte intuitivt 
• många dialogsteg 
• omständligt 
• knapparnas symboler oklara 
• kan inte radera i systemet 
• avsaknad av uppdateringsknappar på vissa 

sidor 
• dataexport till Excel 

 
 
Positiva förväntningar – positiva uppfattningar (överensstämmelse) 
De positiva förväntningarna på affärssystemets funktionalitet blev uppfyllda. Exempel på 
dessa är Åsa Hultebergs önskan att bli av pappersanmodan och få bättre priskontroll och 
Jan-Erik Janssons förväntning att få stöd i sina arbetsuppgifter.  
 
Negativa förväntningar – negativa uppfattningar (överensstämmelse) 
Respondenternas negativa förväntningar om ett komplext, tungt och stort system har 
blivit förverkligade, dvs SAP R/3 upplevs verkligen som ett stort, ”tungt” och komplext  
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system. Detta beror på att systemet har så många olika sätt att utföra en handling på. Det 
leder till förvirring. En annan anledning är onödiga data på skärmen, många flikar, många 
sökvarianter, många dialogsteg, och att det krävs fler knapptryckningar än tidigare osv.  
 
Inga förväntningar – positiva uppfattningar (ingen överensstämmelse) 
Respondenterna hade positiva uppfattningar som inte var förväntade. Några av dessa är 
att systemet ger bättre rapporter än förr, att det är lättare att skapa egna rapporter, 
exportera data till Excel för vidare bearbetning och söka data.   
 
Inga förväntningar – negativa uppfattningar (ingen överensstämmelse) 
Sammanställningen ovan åskådliggör också en hel del negativa uppfattningar om 
funktionaliteten. Det finns inga matchande förväntningar på dem. Dessa är till exempel 
mer administrativt jobb, tidsödande arbete i systemet, för många valmöjligheter i varje 
fält, för många flikar och mer knapptryckningar än förr. 
 
Ett system skall tillfredställa användarnas behov och förväntningar och upplevas på ett 
positivt sätt. Det skall underlätta och stödja arbetet samt kännas lätt att använda.  I 
undersökningen blev både de negativa och positiva förväntningarna uppfyllda. Enligt 
teorin i föregående kapitel har då Skoghalls Bruk fått ett affärssystem med en 
funktionalitet av god kvalitet. 
 
Emellertid, respondenterna har uttryckt en mängd uppfattningar, positiva såväl som 
negativa, som inte har sin motsvarighet i förväntningar. Min bedömning är att negativa 
uppfattningar överväger de positiva, vilket gör att systemet generellt sett upplevs som 
negativt. Exempel härpå är att respondenterna har uttryckt att deras operativa arbete lider 
och att de har fått mer administrativt arbete. De är i och för sig överrens om att systemet 
tekniskt fungerar bra, men att det är för stort och komplext. Systemet är inte anpassat till 
de enskilda anställdas behov och behörigheter.  Jag drar därför, i motsats till vad som 
framkommit enligt teorin, slutsatsen att Skoghalls Bruk har fått ett system med en 
funktionalitet av dålig kvalitet.  
 
Denna slutsats baseras på endast fem intervjuer och kunde ha blivit den motsatta om fler 
respondenter intervjuats. Jag är också medveten om att resultatet kunde ha blivit 
annorlunda om jag haft tillfälle att kartlägga respondenternas förväntningar innan 
systemet anskaffades.  
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7 DISKUSSION 
 
 
I kapitlet redogör jag för en del av mina egna funderingar samt förslag till fortsatt 
forskning. 
 
 

7.1 Egna funderingar 
 
Jag är glad att jag genomförde detta arbete och fick svar på mina frågor. Resan till 
slutsatserna var rolig och utmanande. Nya och intressanta frågeställningar dök upp hela 
tiden. I nästa avsnitt listar jag dessa och hoppas att de kan bli en inspirationskälla för 
andra studenter. 
 
Jag tycker att det var intressant när en av respondenterna uttryckte att affärssystemet 
ursprungligen var ämnat att användas endast av en grupp ingenjörer och inte som skett i 
Skoghalls Bruk där alla 1200 anställda använder systemet. Till och med reparatörerna 
använder systemet. Detta får mig att undra hur Stora Enso har resonerat vid systemvalet, 
eftersom det rimligen borde vara känt för Stora Enso hur systemet var tänkt att användas 
och hur det slutligen kom att användas. Alla respondenterna upplever systemet som stort, 
tungt och komplext vilket är förståeligt, eftersom systemet verkligen är stort och 
komplext.   
 
Skoghalls Bruk fick inte bestämma själv vilket system som skulle implementeras. Ett 
systemurvalsprojekt hade påbörjats och avslutats när beslut om SAP kom från koncernens 
center i Finland. Användarnas besvikelse och missnöje över detta lyser igenom i 
intervjuerna. En respondent uttrycker det så här:  
 

 ” Så vi visste att vi skulle få någonting från koncernen som vi inte kunde 
påverka direkt. Vi har inte fått möjlighet att sitta och tänka igenom vad vi 
behöver och vad vill vi ha eller inte ha. Det är ett dukat bord som vi har 
fått.” (Åsa Hulteberg, 2007) 

 
 

7.2 Engagemang i projektet 
 
Användarnas engagemang, chefernas stöd och en klar kravspecifikation är några av de 
viktigaste nyckelfaktorerna för ett projekts framgång enligt Standish Groups 
undersökning. (Standish Group, 1995) Skoghalls Bruk Stora Enso har engagerat fyra av  
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mina fem respondenter i projektet. Alla fick dessutom före implementeringen en kort 
utbildning i och om systemet.  Detta gjorde att respondenterna visste hur systemet skulle 
se ut och fungera. Deras förväntningar på systemet blev därför ”realistiska” och låga. 
Detta följer också Staples et al. (2002) rekommendation, som säger att det är viktigt att 
hålla användarnas förväntningar på en låg nivå under implementeringsprocessen, 
eftersom höga förväntningar kan få ogynnsamma effekter på hur användarna upplever 
systemets fördelar.  
 
 

7.3 Fortsatt forskning 
 
Jag avslutar min uppsats med några frågeställningar som uppkom under arbetets gång.  
Det kan vara intressant att undersöka hur man skall avgränsa system så att det passar 
organisationen. Vad vill organisationen ha? Vad vill organisationen inte ha? Man kan 
också undersöka utbildningsaspekter vid affärssystemsimplementation. Hur skall man 
driva ett sådant utbildningsprojekt? Hur skall man utbilda användarna? Vem skall utbilda 
användarna? Hur skall uppföljningen av utbildningen ske? En tredje frågeställning kan 
vara om SAP R/3 är bra för skogsindustrin eller inte? En respondent uttryckte att SAP 
skapade bättre gemenskap och kunskapsutbyte i Skoghalls Bruk. Finns det något 
samband mellan användandet av ett nytt affärssystem och de anställdas känsla av 
gemenskap? 
 
Jag hoppas att min uppsats och mina frågeställningar kan vara en inspirationskälla till 
dem som på olika sätt är intresserade av att forska om affärssystem.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 

• Inledningsfrågor: 
 

1. Vad är din arbetsuppgift?  
2. Hur länge har du arbetat som…(till exempel IT chef)? 

 
 

• Huvudfrågor:  
 
Förväntningar 
Kan du berätta om dina förväntningar på det nya systemet? 
 
Uppfattningar 
Kan du berätta om dina uppfattningar om det nya systemet efter att du har använt det ett 
tag? 
 
 

• Fördjupningsfrågor:  
 
Handlingar 
1. Vem behöver du kommunicera med i ditt arbete? 
2. Vad gör du? (lite som fråga 1 ovan) 
 
 
Användningssituationer 
1. Vilka arbetsuppgifter måste du utföra själv? 
2. Vad gör systemet automatiskt? 
3. Är du nöjd med det? Inte nöjd? Varför? 
 
 
Minne 

1. Behöver du olika listor av kunder/produkter/leverantörer/personal/fakturor/inköp 
från registret/databasen? 

2. Är du nöjd med det sättet du får uppgifter/data på? Varför? Varför inte? 
3. Hur känns det när du lägger till/sparar i systemet/databasen en 

kund/produkt/leverantör/person/faktura/inköp? Enkelt? Komplicerat? 
 
 
Uppfattningar 
1. Vad är din uppfattning av det sättet som du får data av? Är du nöjd? Inte nöjd? 

Varför? 
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2. Vad är din uppfattning av det som systemet utför automatiskt? Visas det på ett bra 
sätt? Lätt att se? Använda?  

3. Kommer du lätt åt den informationen du behöver? Nöjd? Inte nöjd? Varför? 
4. Uppfattar du att systemet underlättar dina uppgifter? 
 
 
Förväntningar 
1. Vilka förväntningar hade du på systemets informationspresentation? Bra upplägg? 

Inte? Varför? 
2. Vilka förväntningar hade du angående den informationen som du behöver för ditt 

jobb? 
3. Hade du förväntningar att det nya systemet skall underlätta dina uppgifter? Blev det 

så? Inte? Varför? 
 
Ett alternativt sätt att visa intervjufrågor: 
 
 
Tabell 9: Frågomatris 

 Förväntningar Uppfattningar 

Handlingar 

• systemets hjälp vid 
utförandet av 
arbetsuppgiften?  

• systemets hjälp vid 
utförandet av 
arbetsuppgiften?  

• Vem samarbetar du när du 
utför dina arbetsuppgifter? 

• Vem samarbetar du när du 
utför dina arbetsuppgifter? 

• de arbetsuppgifter som  du 
måste utföra själv, alltså 
interagera med systemet? 

• de arbetsuppgifter som du 
måste utföra själv, alltså 
interagera med systemet? 

• det som systemet gör 
automatiskt? 

• det som systemet gör 
automatiskt? Användnings-

situationer 
• de arbetsuppgifter då du 

utför någonting och 
systemet utför en del av 
uppgiften automatiskt? 

• de arbetsuppgifter då du 
utför någonting och 
systemet utför en del av 
uppgiften automatiskt? 

• sökningen av data som du 
behöver för ditt jobb?  
Från databas/register?  

• sökningen av data som du 
behöver för ditt jobb?  
Från databas/register?  Minnet 

• det sättet du får data på? • det sättet du får data på? 
• informationspresentation 

på skärmen? 
• informationspresentation 

på skärmen? 
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