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Sammanfattning 

 

Implementering av nya system inom verksamheter är komplext då nya funktioner och 

egenskaper som utlovar förbättring av arbetsprocesser inte är givet. I synnerhet om 

systemet inte omfattar användarnas behov och krav som istället kan skapa motsatt effekt. 

Implementering av nya informationssystem kräver att man uppmärksammar tekniska såväl 

som mänskliga aspekter innan systemen tillämpas, för att det ska fungera enligt 

önskemålen.  

 

För att förstå detta bättre har författarna genomfört en fallstudie på konsultbolaget 

Combitech, som ska genomföra en implementering av ett nytt dokumenthanteringssystem 

inom en snar framtid. Studiens utgår från att studera faktorer som påverkar användarnas 

systemanvändning, detta utifrån det nuvarande system som Combitech arbetar på. 

Studiens resultat är tänkt att vara användbart underlag för Combitechs ledning vid den 

framtida systemimplementationen. 

För att studera detta har det teoretiska ramverket UTAUT tillämpats, med utgångspunkt 

från användarnas perspektiv. Teorin behandlar fyra olika aspekter som möjliggör att 

studera användarnas IT- upptagning utifrån ett helhetsperspektiv, som i sin tur gör det 

möjligt att motverka motstånd. Teorins olika element beskrivs som förväntad prestation, 

förväntad ansträngning, socialt inflytande och underlättande förutsättningar och förklaras 

mer ingående med hjälp av underliggande teorier. Genom att använda teorin som ramverk 

har studien belyst användarnas tankar kring den tekniska aspekten samt hur de upplever att 

den sociala och organisatoriska miljön förhåller sig till nuvarande system. För att 

genomföra denna studie utgick författarna utifrån en kvalitativ ansats med ett semi- 

strukturerat förhållningssätt. Totalt deltog sex informanter via telefonsamtal. Empirin 

strukturerades inledningsvis utifrån det teoretiska ramverket för att följaktligen tematiseras 

utifrån karakteristiska drag som belystes av informanterna, detta för att hitta mönster bland 

svaren. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
  

Summary 

 

Implementation of new systems in organizations are complex as new features that 

promises improvement of work processes are not given. In particular  if the system does 

not include users' needs and requirements. This can instead create the opposite effect as 

previous research has shown. Implementation of new information systems requires 

technical, as well as human aspects prior to application of the systems, in order for it to be 

used accordingly. To understand this better, the authors have conducted a case study on a 

consultancy company called Combitech, which is in the process of implementing a new 

document management system. The study is based on finding different factors that affects 

the users when using the current documentation system. The results  are thought to be 

useful guidance when Combitech implements a new system. 
 

 

The authors has applied the theoretical framework UTAUT, based on the user's 

perspective. The theory deals with four different aspects that enables to study the IT- 

uptake from a holistic perspective, which in turn makes it possible to counteract 

resistance. The different elements of the theory are described as performance expectancy, 

effort expectancyt, social influence and facilitating conditions. By using the theory as a 

framework, the study has enlightened users' thoughts about the technical aspect and how 

they perceive the social and organizational environment related to the current system. In 

order to complete this study, the authors used a qualitative approach. A total of six 

informants participated in telephone interviews. The gathered data was initially structured 

on the basis of the theoretical framework, thus being thematized based on characteristic 

found by the informants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
  

Förord 
 

Denna studie är ett examensarbete skriven inför en kandidatexamen i Informationslogistik 

på CIL. Vi vill tacka universitetet samt handledaren Håkan Sterner som har väglett och 

stöttas oss genom arbetet. Ett stort tack riktas även till vår kontaktperson på fallföretaget 

samt de informanter som ställt upp i studien.  

 

 

 

Ljungby, 2017 

 

Mergim Rrustolli & Sinem Akpinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
  

Innehåll 
    

   

 

1     Introduktion____________________________________________ 7 

1.1      Inledning______________________________________________ 7 

1.2      Tidigare forskning_______________________________________ 8 

1.3      Problemformulering_____________________________________ 9 

1.4      Syfte och frågeställning/hypotes____________________________10 

1.5      Avgränsning/Begränsning________________________________10 

1.6      Målgrupp______________________________________________10 

2     Konceptuellt ramverk____________________________________11 

2.1      Vad är ett dokumenthanteringssystem och vad används den till?__10 

2.2    Vad är användarmotstånd?________________________________10 

2.3        Unified theory of acceptance and use of technology____________ 12 

2.3.1     Förväntad prestation____________________________________ 11 

2.3.2     Förväntad ansträngning__________________________________ 13 

2.3.3     Socialt inflytande_______________________________________ 13 

2.3.4     Underlättande förutsättningar______________________________ 13 

2.3.5     Vad är förväntad prestation________________________________ 13 

2.3.6     Vad är förväntad ansträngning_____________________________ 14 

2.3.8     Vad är underlättande förutsättningar_________________________14 

2.4        Sammanslagning av konceptuellt ramverk____________________ 14 

3     Metod_________________________________________________ 16 

3.1      Vetenskapligansats_______________________________________ 16 

3.2      Datainsamling___________________________________________ 16 

3.2.1     Urval__________________________________________________ 17 

3.2.2     Genomförande___________________________________________ 17 

3.3      Analys_________________________________________________ 18 

3.4      Tillförlitlighet___________________________________________ 18 

3.5      Validitet________________________________________________ 19 

3.6      Etiska överväganden_______________________________________19 

4     Resultat_________________________________________________ 20 

4.1     Fallföretaget______________________________________________19 

4.2     Bakgrundsinformation om informanterna_______________________ 20 

4.3     Empiri__________________________________________________ 21 

4.3.1     Informanternas förväntningar på ett dokumenthanteringssystem_____22 

4.3.2     Användningsområde med dokumenthanteringssystem_____________ 22 

4.3.3     Hur ett välfungerande system kan främja arbetet enligt informanterna_22 

4.3.4     Förväntad ansträngni_______________________________________ 23 

4.3.5     Socialt inflytande__________________________________________ 23 

4.3.6     Underlättande förutsättningar_________________________________ 24 



   
 

   
  

5     Analys_________________________________________________ 25 

5.1     Det ideala dokumenthanteringssystemet_______________________ 26 

5.2     Tydligt & Spårbart system__________________________________ 25 

5.3     Enkel lagring i system_____________________________________ 26 

5.4     Funktioner som möjliggör samarbete_________________________ 26 

5.5     Bristande användar- adoption ______________________________ 27 

5.6     Ett oanpassat system till verksamheten _______________________ 28 

5.7     Användarnas systemanvändning påverkad av andra______________29 

5.8     Bristfällig stöd av systemanvändnin__________________________ 30 

6     Diskussion______________________________________________ 31 

6.1      Resultatdiskussion________________________________________ 31 

6.2      Resultat i förhållande till tidigare forskning____________________ 31 

6.3      Fallstudiens kunskapsbidrag____________________________________ 32 

6.4      Metodreflektion_____________________________________________ 32 

7     Avslutning_______________________________________________33 

7.1     Slutsats_________________________________________________ 33 

7.2     Förslag till fortsatt forskning_________________________________ 34 

Referenser__________________________________________________________ 35 

 

 

 

Bilagor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
  

 

 

1.            Introduktion 

Detta kapitel kommer att behandla området som studien ämnats undersöka. Mer specifikt 

kommer kapitlet innehålla inledning, tidigare forskning, problemformulering, syfte och 

frågeställning, avgränsning samt målgrupp. 

 

1.1 Inledning 
Förekomsten av informationsteknik i dagens organisationer har expanderat i takt med 

utvecklingen, där forskning visar att cirka 50 % av alla nya kapitalinvesteringar som 

gjorts inom organisationer har varit inom informationsteknologi. För att teknologin ska 

öka produktiviteten i verksamheter måste den först och främst accepteras och brukas av 

de anställda (Westland & Clark, 2000). Många organisationer arbetar kontinuerligt med 

att förbättra de system som dom planerar att implementera men den svaga länken visar 

sig oftast vara den mänskliga aspekten, där utmaningen för organisationer ligger i att få 

användarna att använda sig av systemen (Burner, 2015). Trots alla investeringar och 

resurser som investeras på att implementera ett nytt dokumenthanteringssystem, är det 

endast ett fåtal implementeringsprojekt som visar sig vara framgångsrika. Det beror på att 

de anställda ska acceptera och använda systemet (Burner, 2015). Forskare menar på att 

det inte finns tillräckligt mycket engagemang hos användarna då den tekniska aspekten 

inte motiverar användarna till att använda sig av tekniken. Det krävs att man bearbetar 

användarnas åsikter och krav innan man implementerar ett system, men även försäkrar 

sig att användarna är villiga och mottagliga för att använda sig av teknologin (Au, Cheng 

& Ngai, 2008).  En individs avsikter till att bruka eller avvisa informationssystem 

beskrivs enligt Coeurderoy, Guilmont & Vas (2014) som en serie av individuella beslut 

som användarna gör baserat på olika faktorer. Förståelsen kring hur dessa faktorer 

påverkar användarnas beslut är avgörande för ledningen att ha insikt om.  

 

Trots dessa utmaningar och stora investeringskostnader som verksamheter står inför så är 

nyttan med dokumenthanteringssystem hög. Ett välfungerande system effektiviserar 

arbetsprocesser, minskar transaktionskostnader, automatiserar processer, förbättrar 

kapaciteten samt sparar på arbetskraft. Dock har de stora implementeringsriskerna lett till 

att både akademiker och utövare försökt förstå och identifiera kritiska faktorer som 

påverkar upptagningen av nya informationssystem inom organisationer (Sprague, 2010). 
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1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kommer att ta upp olika faktorer som påverkar användarna till att 

använda ett system eller avvisa det. Avsnittet kommer således behandla ämnet IT- 

adoption. 

 
 

AlShibly. et al (2016) genomförde en enkätbaserad studie inom den offentliga sektorn i 

Jordanien där syftet var att förstå vilka faktorer som resulterade i att användarna valde att 

använda sig av ett dokumenthanteringssystem. Studien visade att de faktorer som främst 

bidrog till systemanvändning var systemrelaterade faktorer, följt av support från 

ledningen. Systemrelaterade faktorer rörde sig mer specifikt om att användarna ville ha 

användarvänliga system och användbara system som möjliggjorde effektivisering av 

arbetsprocesser. Stöd från ledningen visade sig även vara en stark faktor för att 

användarna skulle ta till sig det nya systemet. Ledningens inverkan styrkas även av 

Avison & Fitzgerald (2006) som menar på att ledningens stöd är en avgörande faktor till 

huruvida användarna väljer att ta till sig ett informationssystem eller inte. Om ledningen 

inte visar intresse och stöttar deras anställda vid en systemimplementering, så kommer 

inte de anställda att tro på systemet och dess nytta. I vissa fall kan detta övergå till 

motstånd från användarna. Eckhardt, Laumer & Weitzel (2009) genomförde en studie 

inom området, där de studerade hur socialt inflytande från olika referensgrupper inom en 

IT avdelning påverkade användarna till att använda ett informationssystem. Studien var 

av kvantitativ karaktär, där data inhämtades från totalt 152 företag. Resultatet visade att 

de användare som avvisade systemet, påverkades av sina kollegor, och inte från sina 

överordnade, medan de användare som valde att ta till sig systemet, påverkades av sina 

överordnade. En annan studie som gjordes inom ett telemarketing bolag, av Coeurderoy, 

Guilmont & Vas (2014) visade på att användarna var mer benägna att ta till sig ett nytt 

dokumenthanteringssystem om de upplevde att systemet kommer att förbättra deras 

arbetsprestation. Socialt inflytande visade sig även här vara en viktig faktor, där 

chefernas inflytande spelade en stor roll för att användarna skulle ta till sig systemet. 

Kollegornas inflytande var mindre viktig och ansågs inte vara en direkt avgörande faktor. 

Studien genomfördes med hjälp av statistiska analyser med syftet av att förstå vilka 

faktorer som påskyndade upptagningen av nya system vid tekniska förändringar i 

organisationer.  
 

Burner (2015) genomförde en fallstudie i sin masterexamen som syftade till att studera 

IT- adoption på sin arbetsplats. Hon undersökte vilka faktorer som bidrog till att 

användarna använde det gamla systemet och inte anammade det nya systemet till fullo. 

Studien genomfördes i Norge med 16 kvalitativa intervjuer. Faktorer som skulle trappat 

upptagningen av det nya systemet enligt användarna, var om de upplevde fördelar med 

att använda det nya systemet kontra det gamla. Andra viktiga faktorer var tillräckligt med 

träning för att bruka systemet. Användarna behövde känna sig tillräckligt kompetenta 

med kontinuerlig utbildning och support från ledningen. Studien visade att användarna 

inte var benägna att använda det nya systemet på grund av bristande engagemang och 

direktiv från ledningen samt bristande utbildning. Vad som får användarna att avvisa 
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informationssystem undersöktes även av Mosweu, Bwalya & Mutshewa (2016) som 

genomförde sin studie inom den statliga sektorn i Botswana. Studien visade att negativa 

attityder till systemet, upplevd systemkomplexitet och systemets oförmåga att stödja 

användarnas arbetsrutiner påverkade systemanvändningen negativt. Studien var 

enkätbaserad där totalt 68 systemanvändare deltog i studien.  
 

 

En annan aspekt inom socialpsykologi, förklarar hur en människas tankar, beteenden och 

känslor påverkas utifrån den inbillade eller faktiska närvaron av andra människor runt om 

en, enligt Hogg & Vaughan (2008). Hur en människa identifierar sig själv beskriver 

Hogg & Vaughan (2008) som det kollektiva, individuella samt rationella jaget. Även det 

individuella jaget påverkas till en viss mån av omgivningen då man identifierar sig själv 

utifrån relationen till omgivningen. Ett annat sätt att förklara hur människor tenderar att 

ändra attityder, beteenden och uppfattningar utifrån omgivningen är begreppet 

Konformitet. Fenomenet är relevant i detta avseende då konformitet förklarar hur 

människan utformar normer utifrån omgivningen och anpassar sig efter dessa, för att göra 

sitt beteende accepterat enligt (Hogg &, Vaughan 2008). Ett annat sätt att se på socialt 

inflytande är via Kelmans (1958) tre övergripande faser. 

 

Överensstämmelse: När man verkar vara överens med andra men håller sina avvikande 

åsikter för sig själv. 

 

Identifiering: När man påverkas av en annan människa som är omtyckt och respekterad, 

exempelvis chefen. 

 

Internalisering: När människor accepterar ett beteende och är överens om det både 

offentligt och i det privata livet. 

 

1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att implementering av dokumenthanteringssystem är en komplex 

process som kräver omfattning av både mänskliga och tekniska aspekter för att det ska 

bli framgångsrikt (Gregory, 2005). Med hjälp av Unified theory of Acceptance and Use, 

kommer detta arbetet att samla underlag för både de tekniska och mänskliga faktorerna. 

UTAUT är ett teoretiskt verktyg som hjälper oss att fokusera på organisatoriska samt 

sociala kontexter när man studerar IT adoption (Venkatesh et al. 2003). Teorin hjälper 

oss att förstå vilka faktorer som driver individer till att använda teknologi och kan vara 

ett effektivt verktyg för ledningen, när de ska främja användning av ny teknologi 

(Venkatesh et al. 2003). 
 

Tidigare forskning som har studerat IT- adoption har främst varit inom den statliga 

sektorn samt hälso- sektorn. Denna studie syftar till att studera IT- adoption inom den 

privata sektorn där vi anser att det har studerats relativt lite inom, i synnerhet inom 

skandinavisk kontext, med undantag till den studie Burner (2015) genomfört. Studien 

syftar alltså till att komplettera den kunskapsluckan som vi anser existera inom den 
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privata sektorn i skandinaviskt kontext. Studien ska även genomföras med en kvalitativ 

ansats då 162 av 174 UTAUT studier som har gjorts är tillämpade med kvantitativ ansats 

(Lee et al. 2015). Den kvalitativa ansatsen anses vara passande eftersom studien riktar sig 

till att förstå användarnas upplevelser kring tekniken och hur olika faktorer påverkar 

deras systemanvändning.  
 

 

1.4 Syfte och frågeställning/hypotes 

Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur användarna upplever det nuvarande 

systemet, och vilka faktorer som påverkar deras systemanvändning. Detta med avseende 

till att tidigare forskning inte tar upp IT- adoption inom den privata skandinaviska 

sektorn. Studien syftar alltså till att utöka studier inom området. Slutligen kommer den 

insamlade empirin diskuteras utifrån det teoretiska ramverk samt jämföras med tidigare 

forskning kring ämnet. Frågeställningen lyder enligt följande 

 

 Hur upplever användarna det nuvarande systemet? 

 Vilka faktorer visar sig påverka användarnas systemanvändning? 

 
 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Studien kommer att inrikta sig på att studera användarna utifrån tekniska, psykologiska 

samt sociala aspekter för att sedan dra slutsatser. Studien kommer alltså studera detta 

utifrån systembrukarnas perspektiv och inte ledningens. Vidare kommer studien inte ta 

upp fördjupade tekniska aspekter av ett dokumenthanteringssystem utan mer fokusera på 

de mänskliga aspekterna. Det teoretiska ramverket kommer även att utesluta variabler 

som kön, ålder och erfarenhet då antalet respondenter som deltar i studien är få och 

därmed svårt att generalisera.  

  

1.6 Målgrupp 

 

Studiens resultat ska vara ett användbart underlag för konsultbolag som står inför en 

teknisk organisationsförändring där de ska implementera ett nytt informationssystem. 

Målgruppen riktas mot konsultbolag inom skandinavisk kontext i den mån det går då 

resultatet från fallstudier generellt är svåra att applicera i andra fall. Studien är även 

riktad till fallföretaget där resultatet kan användas för att utvärdera vad ledningen ska 

beakta för att påverka användarna till att använda det nya systemet. Övriga målgrupper är 

studenter inom Informatik som är intresserade av ämnen som tas upp i rapporten, samt 

även andra forskare som studerar inom samma område.  
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2 Konceptuellt ramverk 
  Följande kapitel kommer att ta upp det teoretiska ramverket UTAUT som ska generera 

empirin. Teorins beståndsdelar kommer att förklaras mer ingående med hjälp av 

relaterade teorier som hjälper att förklara element av UTAUT då teorin är en 

sammanställning av flera teorier. Underliggande teorier används för att översätta 

abstrakta begrepp till mer konkreta definitioner för att kunna mäta det abstrakta 

begreppet. Jacobsen (2002) benämner processen som operationalisering, där även 

intervjufrågorna är formade utifrån teorin UTAUT. Vidare kommer teorikapitlet 

innefatta generella beskrivningar på vad ett dokumenthanteringssystem är, samt vad 

användarmotstånd är och hur det uppstår. Slutligen kommer en sammanfattande figur 

visualisera hur teorierna är kopplade till varandra. 
 

2.1 Vad är ett dokumenthanteringssystem och vad används den till 

Ett dokumenthanteringssystem anses vara ett av de vanligaste typerna av 

informationssystem som används för att hantera elektroniska dokument (Adam, 2008). 

Dokumenthanteringssystem kan definieras på många sätt. Sutton & Lemay (1999) 

definierar det som ett system som ser över en verksamhets affärsprocesser, samt hanterar 

formella beslutsdokument. Ginsburg (1999) menar att dokumenthanteringssystem är 

informationssystem som sparar, organiserar och framställer dokument för att man på 

effektivt sätt ska kunna hämta, lagra och hantera dokument filer.Från ovanstående 

definitioner kan man se ett dokumenthanteringssystem som ett verktyg som täcker olika 

tekniska funktioner. Dom viktigaste funktionerna enligt Xie (2011) är att stödja 

skapandet av dokument, erbjuda effektiv lagringshantering, möjliggöra 

dokumenthämtning och delning genom integrerade sökfunktioner, erbjuda 

dokumentredigering, åtkomst, versionkontroll samt revisionskontroll. 

Dokumenthanteringssystem kan sammanfattningsvis generera värde åt verksamheter då 

det fungerar som en informationskälla för ledningen att ha tillgång för att fatta viktiga 

beslut. Det ger även värde till omfattande arbetsprocesser genom att generera information 

kring arbetet (Sprague, 1995).  

 

2.2 Vad är användarmostånd 
Motståndsbeteende kan urskiljas genom att en individ avvisar ett system eller inte tar till 

sig det. Om en användare avvisar ett system så motstår individen systemet avsiktligt, om 

användaren inte tar till sig systemet kan det dock lämna öppen dörr för framtida 

användning enligt Cenfetelli (2004). Användaren beter sig efter deras fortlöpande 

utvärdering och erfarenhet av systemet, som kan variera från att man avstår systemet, till 

att man arbetar runt systemet, eller väljer att anamma systemet (Ferneley & Sobreperez, 

2006). Lapointe & Rivard (2005) beskriver användarnas beslutsprocess enligt följande. 

Användarna kommer själv eller i grupp bedöma hur systemet och dess egenskaper 

samspelar med deras individuella och organisatoriska tillstånd. Vidare kommer de även 

att bedöma konsekvenserna av att använda systemet. Under denna utvärderingsprocess 
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kommer användarna att antingen acceptera systemet eller avvisa det, baserat på upplevda 

egenskaper och hot relaterade till tekniken (Lapointe & Rivard, 2005). 

Coetsee (1993) klassificerar motståndsbeteendet som apatiskt motstånd, passivt 

motstånd, aktivt motstånd och aggressivt motstånd. Apatiskt motstånd beskrivs som en 

form av passivitet där användaren tar avstånd till tekniken och visar inget intresse för det. 

Passivt motstånd inkluderar fördröjning av att använda ett system där personen tenderar 

av finna ursäkter till att välja bort det, samt håller sig kvar till tidigare vanor. Aktivt 

motstånd beskrivs vara något mer intensivt då användarna väljer att kritisera tekniken 

samt få andra att tycka samma. Medan aggressivt motstånd kan vara att användarna 

hotar, strejkar och saboterar, vilket också kan vara destruktivt.   
 

 

2.3 Unified theory of Acceptance and Use of Technology 
Teorin UTAUT, Unified theory of acceptance and use of technology är ursprungligen 

skapad och framtagen av Venkatesh et al. (2003) genom en empirisk jämförelse av 

sammanfattningsvis åtta teorimodeller som studerar användaracceptans. Modellen 

skapades i syfte att vidareutveckla TAM2 och TAM (Technology Acceptance Model) 

som inte täckte användarens perspektiv fullständigt. Modellen hjälper till att förklara 

varför informationsteknologi används av människor och beskrivs vara den mest 

heltäckande teorin inom sitt område. Den omfattar allt inom informatik, sociologi och 

psykologi.  

UTAUT består av fyra element och används för att förutspå användarnas avsikter till att 

använda teknologin. Elementen styrs i sin tur av fyra variabler, dessa är kön, ålder, 

erfarenhet samt frivilligt användande. Elementen består av förväntad prestation, 

förväntad ansträngning, socialt inflytande samt underlättande förutsättningar. En kort 

beskrivning på respektive del beskrivs nedan. 

 

2.3.1 Förväntad prestation (Performance expectancy) 
Förväntad prestation definieras som den grad en individ anser att tekniken kommer att 

främja arbetsprestationen (Venkatesh et al, 2003). Venkatesh. et al (2003) menar att 

förväntad prestation är den mest betydande faktorn till användarna använder tekniken. 

Förväntad prestation kan även översättas till förväntad användbarhet, samt vilka 

förväntningar användaren har. Enligt Venkatesh. et al (2003) påverkar variablerna ålder 

och kön den förväntade prestationen där män tenderar vara mer uppgiftsorienterade än 

kvinnor, och presterar utifrån det som förväntas av dem. Det framgår alltså att kön har en 

betydande faktor då forskare menar på att detta grundar sig i socialiseringsprocesser som 

uppstår redan från födseln. När det kommer till åldersfaktorn menar Venkatesh et al 

(2003) på att variabeln ålder inte påverkar markant mer än att yngre individer värderar 

belöningar något högre än den äldre generationen.  
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2.3.2 Förväntad ansträngning (Effort expectancy)      

Förväntad ansträngning menas hur lätt användaren upplever att tekniken är att använda. 

Förväntad ansträngning har skapats utifrån upplevd användarvänlighet samt komplexitet 

av ett system. I detta fall menar Venskatesh et al. (2003) att faktorn påverkar om man har 

liten erfarenhet av tekniken, och att den avtar desto mer man bekantar sig med tekniken. 
 

   

2.3.3 Socialt inflytande (Social influence)               

Socialt inflytande definierar i vilken grad en individ uppfattar att inflytelserika personer 

tycker att man ska använda sig av tekniken (Venkatesh et al. 2003). Socialt inflytande har 

en större påverkan om användarna upplever systemet som obligatoriskt. Däremot har inte 

socialt inflytande lika markant påverkan om systemet upplevs som frivilligt enligt 

Venkatesh et al. (2003).       
 

      

2.3.4 Underlättande förutsättningar (Facilitating conditions)  
Underlättande förutsättningar definierar hur en individ upplever att organisationen och 

dess tekniska struktur finns till för att stödja användning av tekniken (Venkatesh. et al 

2003). Detta förklaras som en individs uppfattning om hur pass mycket en organisation 

ägnar sig till han eller hennes problem (Eisenberger et al, 1986) Den stödjande 

organisationsstrukturen ska enligt Venkatesh. et al (2003) finnas till för att ta bort hinder 

som finns med att använda ett system. Faktorn grundar sig bland annat på, upplevd 

beteende kontroll och anses inte ha en direkt avgörande roll om huruvida en individ 

väljer att ta till sig ny teknik, enligt Venkatesh. et al (2003). 
     

 

2.3.5 Vad är förväntad prestation 
Venkatesh menade att förväntad prestation kan översättas till upplevd användbarhet. 

Användbarhet beskrivs enligt ISO- normen 9241-11 som följande. 

 

“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” 

 

Användbarhet kan alltså ses som ett kvalitetsmått för en tjänst eller produkt, där 

användbarheten för tjänsten/produkten kan vara hög eller låg. 

       

       

Användbarhet kan ses som proportionerligt med systemets förmåga att utföra det 

ändamål som systemet är avsett att utföra enligt Nielsen (1993). Han menar dock på att 

det inte räcker med att enbart betrakta detta utifrån systemets funktionalitet om systemet 

inte hjälper till att stötta användaren i sina arbetsprocesser. Enligt Nielsen (1993) kan 

användbarhet delas upp i fem aspekter. 

 

- Lärbarhet: Hur pass snabbt man lär sig att förstå ett system som en oerfaren användare. 

- Effektivitet: Hur pass effektivt systemet är att arbeta i. 
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- Lätt att minnas: Hur lätt en användare kommer ihåg att systemet fungerar. 

- Tillfredsställande: Systemet ska vara tilltalande att arbeta i. 

- Felfrekvens: Att felfrekvensen är låg och att fel ska åtgärdas enkelt. 

  

 

Doll & Tarkzadeh (1988) menar att kvaliteten på ett informationssystem kan mätas 

utifrån dess innehåll, precision, format, och systemets förmåga att förse användarna med 

realtid- uppdaterad information när de behöver det. Med innehåll menar man på att 

informationen måste möta användarna behov, samt vara precis och tydlig utifrån 

användarens perspektiv. Med precision menar man att informationen måste vara korrekt 

och felfri. Systemet måste även presentera information i önskat format utifrån 

användarens perspektiv.  

 

2.3.6  Var är förväntad ansträngning? 
Förväntad ansträngning från UTAUT avser användarvänlighet (Venkatesh. et al 2003) 

och enligt Carter & Belanger (2004) är användarvänlighet relaterat till hur lätt ett system 

är att lära sig, samt hur flexibelt och tydlig gränssnittet är. 

 

2.3.8 Vad är underlättande förutsättningar 
Underlättade förutsättningar grundar sig på upplevd beteende kontroll från Theory of 

planned behavior (Venkatesh, et al 2003). Upplevd beteende kontroll jämförs i sin tur 

med Albert Banduras teori om självtillit (Ajzen, 1991). Med motivering till det anses den 

kunna beskriva underlättande förutsättningar. Självtillit ur ett förändringsperspektiv i 

organisatoriskt kontext kan enligt Bandura (1986) definieras som den uppfattade 

förmågan att genomföra en förändring. De menar på att de anställda måste tro att de kan 

utföra de åtgärder som krävs av förändringsinitiativet, annars kan resultatet inte bli som 

förväntat. Självtilliten om att man kan genomföra något har även en stark koppling till 

vilken typ av aktivitet man utför, hur mycket man anstränger sig samt hur länge man 

anstränger sig (Bandura, 1986).   

 

2.4 Sammanställning av konceptuellt ramverk 

Teorinavsnittet har tagit upp lämpliga teorier som syftar till att ge förståelse för studiens 

resultat, och har även varit till underlag för hur frågorna har formulerats. Motivering till 

respektive teori och hur de tillämpas för att analysera resultatet beskrivs nedan. 

 

- Dokumenthanteringssystem 

Förståelse för fenomenet är centralt då studien syftar till att belysa användarnas 

upplevelser av ett dokumenthanteringssystem. Funktionella aspekter som lyfts fram av 

informanterna kan förklaras med hjälp av detta avsnitt.  

 

- Teorier om användarmotstånd  

Användarmotstånd är en risk när användarna möter ny teknik och den inte lever upp till 

förväntningarna. Teorier om användarmotstånd tillämpas för att ge oss insikt i hur det 
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uppstår och varför det uppstår. Detta avsnitt används ifall informanterna uttrycker sig 

kring ämnet.  

 

- UTAUT med underliggande teorier 

UTAUT är en heltäckande teori för att förklara användarens avsikt till att använda ny 

teknik. Underliggande teorier används för att skapa förståelse för de olika elementen som 

UTAUT tar upp och kan hjälpa oss att förstå informanternas tankar kring de olika ämnen 

som behandlas.  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts samt motivera valet av tillämpad metod. 

Kapitlet kommer innefatta avsnitt som vetenskaplig ansats, datainsamling, urval, 

genomförande, analys, tillförlitlighet samt etiska överväganden.  
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

 

Studien utgår från en kvalitativ ansats där målet är att skapa en bättre förståelse och 

klarhet kring syftet av arbetet. Enligt Jacobsen (2002) är denna ansats lämplig när man 

avser att studera kärnan av ett fenomen, då det ger en rikare beskrivning av situationen 

och miljön kring individen. Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa 

studier och dessa frågor rör sig framförallt kring människors upplevelser av olika 

fenomen eller deras syn på verkligheten. Man är intresserad av att beskriva, förklara och 

tolka (Ahrne, 2011). I vårt fall syftar frågeställningen till att förstå hur användarna 

upplever systemet och vad som påverkar dem till att använda ett system. I motsats till 

den tillämpade ansatsen, avser kvantitativa studier till att undersöka förekomsten av ett 

givet fenomen. 

Studien genomfördes genom individuella intervjuer med sex informanter. Empirin 

samlades till en början in genom en deduktiv ansats då frågorna som ställdes var semi- 

strukturerade, där vi formulerade dessa utifrån den tillvalda teorin som gav 

datainsamlingen en riktlinje. Jacobsen (2002) menar på att man på följande sätt kan 

utforska angivet fenomen, men ändå vara öppen för individuella kontexter som anges 

under intervjun som också gör svaren till unika. Informanternas svar behandlades sedan 

induktivt då vi strävade efter att skapa förståelse genom att hitta mönster i svaren. 

Studiens genomfördes ute på en speciell plats vilket innebar att fokus hamnade på att 

studera ett fenomen inom en viss kontext. Kvalitativa fallstudier är därmed svåra att 

generalisera där det hade varit önskvärt att komplettera med en kvantitativ ansats. Den 

kvantitativa ansatsen fokuserat på att mäta ett visst fenomen på bredden istället för på 

djupet vilket hade varit fördelaktigt om man vill generalisera resultatet till att gälla fler 

verksamheter, i vårt fall fler IT- konsultbolag Jacobsen (2002). Detta har inte varit 

möjligt då varken tid eller resurser fanns för detta.  

3.2 Datainsamling  

 

För att samla in all data för detta arbete valde vi att tillämpa en kvalitativ ansats där 

forskningen syftar sig till att förstå individernas upplevelser och påverkande faktorer. 

Detta kunde inte beskrivas på samma sätt om en kvantitativ ansats hade tillämpats i 

arbetet, då det oftast omfattas av slutna eller givna svarsalternativ. Enligt Jacobsen 

(2002) passar den kvantitativa ansatsen bättre för studier med större population. Han 
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förklarar även att kvantitativa studier lämpar sig när undersökningsområdet är känt och 

att man har goda förkunskaper inom ämnet. Vi valde att samla all vår empiri genom 

intervjuer som genomfördes via telefon. Detta kritiseras av Jacobsen (2002) som menar 

på att informanter skapar lättare förtroende när intervjuaren fysiskt sitter bredvid, och 

observerar. Informanterna kan annars uppleva samtalet som högst opersonligt (Jacobsen, 

2002). För att samla in empirin valde vi att utgå ifrån en deduktiv ansats. Datan 

behandlades sedan induktivt där vi strävade efter att söka förklaringar och mönster i 

svaren för att slutligen ställa det mot teorin.  

Datainsamlingen har endast skett via telefonintervjuer med informanterna på 

verksamheten, samt genom vår kontaktperson som väglett oss till informanterna. 

Möjlighet till observationer har inte varit möjligt eftersom att informanterna har varit 

geografiskt spridda. Det har inte funnits tillräckligt mycket tid eller resurs för att kunna 

besöka de olika platserna. Av den anledningen lämpade telefonsamtalen bäst för denna 

undersökning.  

 

3.2.1 Urval 

Valet av informanter sammanställdes i samråd med vår kontaktperson på företaget. 

Personen kunde vägleda oss till kontakt med andra informanter inom företaget som har 

kännedom om systemet, och har haft kontakt med det. Av de informanter som vår 

kontaktperson gav, valde vi sedan personer från olika enheter och befattningar för att 

främja bredd och spridning, vilket också säkerställer att vi får en uppgiftslämnare från de 

olika enheter de arbetar inom (Jacobsen ,2002). Det innebär inte att informanterna är 

representanter för enheterna, men det ger en viss spridning då den givna tiden inte var 

tillräcklig för att undersöka flera informanter från varje enhet.  

Utifrån kontaktuppgifterna som lämnades av vår kontaktperson skickades ett missivbrev 

ut till ca 15-20 personer om en frivillig undersökning med bakgrund till fallet. Där fick 

de själva ta ställning till sitt deltagande. Totalt var det sex personer som ville delta i 

undersökningen där alla arbetar som konsulter på företaget. 

3.2.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes via telefon på grund av det fysiska avståndet och den 

geografiska spridningen mellan informanterna. Frågorna som ställdes under intervjun var 

formulerade utifrån det teoretiska ramverket vi valde att tillämpa. Teorin omfattas av fyra 

huvudkategorier som vi har använt som riktlinje när frågorna formulerades. Dessa är 

förväntad prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande samt underlättande 

förutsättningar. 

Informanterna fick till en början presentera sin arbetsposition inom verksamheten, samt 

berätta hur de använder dokumenthanteringssystemet i sitt arbete. Frågorna som ställdes 
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var semi-strukturerade och öppna för informanterna att diskutera kring, eftersom målet 

var att få med så många tankar och beskrivningar som möjligt. De frågor som ställdes 

under intervjun var uppdelade under fyra faser som är enligt med teorins 

huvudkategorier, eftersom att vi inte ville blanda mellan frågorna. Det gör det även 

enklare att kunna kategorisera svaren i efterhand. Genom att följa semi-strukturerade 

frågor kunde vi även hålla oss inom ämnet och samla in relevant information. 

Informanterna fick även komplettera intervjun i efterhand genom mailkontakt, eftersom 

att vi hade missat att ställa vissa följdfrågor under det första tillfället. Varje intervju 

varade cirka 45 minuter som vi också fick godkännande till att spela in, för att enklare 

kunna transkribera.  

 

 

3.3 Analys 

I följande avsnitt kommer vi att förklara vilken analysmetod som har tillämpats för att 

analysera insamlad data, samt hur vi gått tillväga. 

För att behandla den insamlade empirin har vi valt att tematisera den data vi får av 

informanterna. Tematisering beskrivs enligt Widerberg (2006) som en kvalitativ 

analysmetod som avser att hitta likheter och mönster kring informanternas tankar och 

beteenden. Vi har inledningsvis formulerat intervjufrågorna utifrån det teoretiska 

ramverket som tillämpats samt att resultatet kategoriserats utifrån teorins egna aspekter. 

Detta för att identifiera sådant som inte märks tydligt eller är uppenbart (Widerberg, 

2006). Slutligen har den genererade empirin behandlats i sin helhet där lämpliga teman 

skapats utifrån kodning och kategorisering av informanternas svar för att sedan jämföras 

med det teoretiska ramverket. Detta kallas enligt Widerberg (2006) som en kombination 

av analysmetoder.  

Metoden kombinering valdes på grund av att vi först ville belysa informanternas tankar 

kring tekniska såväl som sociala kontexter. För att sedan bearbeta användarnas 

upplevelser och påverkande faktorer kring det nuvarande systemet.  

3.4 Tillförlitlighet 

Innehållet måste vara tillförlitligt, vilket kan säkerställas genom vilken omgivning och 

situation som undersökningen har genomförts på (Jacobsen, 2002). För att få högre 

reliabilitet har vi utgått från samma intervjufrågor för varje intervju som har skett via 

telefon. På så sätt har alla intervjuer haft samma förutsättningar. Studiens data samlades 

via telefonintervjuer som enligt Jacobsen (2002) gör att informanter känner sig tryggare i 

samtalet. Samtidigt säger han också att det minskar risken till att informanten visar ett 

onormalt beteende, vilket är ganska vanligt när man genomför intervjuer som sker fysiskt 

(Jacobsen, 2002).  
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3.5 Validitet 

 
Validitet syftar till att säkerställa undersökningens giltighet och relevans och kan delas 

upp i intern och extern validitet. Intern validitet innebär att man faktiskt mäter det som är 

tänkt att mätas samtidigt som det är relevant. Innehållet ska ha en koppling mellan teori 

och genererad empiri som visar på sin relevans (Jacobsen, 2002). Vår undersökning utgår 

från ett teoretiskt ramverk som har väglett forskningens inhämtning av empiri i samband 

med problemställningarna. Vi använde oss av semi-strukturerade frågeställningar för att 

kunna kunna föra en dialog med informanterna, där vi belyser ämnen som rör vår 

forskningsfråga. Intervjuerna var alltså strukturerade på ett sätt som gör att informanten 

kan generera svar som gynnar arbetet. Utan någon struktur kan det bidra till att man 

inhämtar information som inte är relevant för ämnet i fråga. Därför analyserades även 

svaren utifrån intervjuns ramar för att för att tillföra högre validitet. Den externa 

validiteten handlar om att resultatet ska kunna generaliseras och gälla för liknande 

företag i samma bransch. Detta är ett problem som kvalitativa studier kantas av då 

fenomen studeras på djupet, samt att det är ett innefattar ett fåtal informanter. Studiens 

resultat anses därför också ha låg extern validitet.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden handlar om arbeta på ett sätt som inte bryter mot de mänskliga 

rättigheterna. Det finns olika tillvägagångssätt som säkerställer att forskaren inte bryter 

mot individens rättigheter när de insamlar data. Enligt Jacobsen (2002) bör forskaren ta 

hänsyn till att individerna inte kan identifieras, och känner till undersökningens syfte. 

Enligt Bryman (2011) bör en undersökning följa fyra grundprinciper som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

innebär att informanterna frivilligt kan delta i undersökningen med möjlighet till att 

avbryta sitt deltagande. Det är viktigt att de känner till syftet av studien, och känner att de 

har kontroll över sitt deltagande. Personer som deltar i undersökningen behandlas även 

anonymt, där de inte kan identifieras eller omnämnas. Forskningen ska slutligen inte 

användas till något annat än den studien är ämnad till att undersöka. (Bryman, 2011). 

Respondenterna i vår undersökning informerades om undersökningens syfte i form ett 

informationsbrev som underrättade ett frivilligt deltagande. De fick samtycka till sitt 

deltagande genom att svara på vår förfrågan. Det framgår även i brevet att 

svaren behandlas anonymt utan att de identifieras. 
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4.   Resultat 
Kommande kapitel kommer inledningsvis presentera fallföretaget generellt samt 

behandla informanternas befattning och deras förhållande till nuvarande system. 

Kapitlet kommer därefter att presentera insamlad empiri utifrån de fyra huvudområden 

från vår teoretiska lins UTAUT, vilket är förväntad prestation, förväntad ansträngning, 

socialt inflytande och underlättande förutsättningar. 

 

4.1 Fallföretaget 

Företaget som denna studie genomförs på är Combitech som är ett konsultbolag i norden 

med 1448 anställda. Combitech verkar inom teknikbranschen med omfattning av olika 

marknadssegment. Dessa är flygindustri, försvar, telekom, och fordonsindustrin. 

Verksamheten arbetar med att skräddarsy unika lösningar åt kunder genom att hyra ut 

sina konsulter på olika uppdrag (Combitech, 2016). Konsultbolaget har i dagsläget ett 

dokumenthanteringssystem som heter Doris, som inte fungerar i den mån verksamheten 

önskar. Detta har framgått genom anställda som har visat sitt misstycke, samt att 

ledningen beskrivit den som komplicerad. Av den anledningen har verksamheten beslutat 

att köpa ett nytt system som är bättre anpassad till verksamheten, genom en extern 

leverantör. 

Empirin för denna studie genomfördes på deras anställda som främst är konsulter inom 

olika sektor. Deras synpunkter användes som underlag för att besvara frågeställningen, 

och utgår ifrån deras upplevelser av dokumenthanteringssystemet på företaget. 

 

4.2  Bakgrundsinformation om informanterna 

 Informant 

1 

Informan

t 2 

Informant 3 Informan

t 4 

Informa

nt 

5 

Informant 

6 

Befattning 

 

Konsult: 

UX 

Designer 

 

Konsult: 

Teknisk 

skrivare 

 

Konsult: 

informations

säkerhet 

 

Konsult: 

Projektled

are 

 

 

Administ

ratör 

 

Konsult: 

Systeminge

njör och 

projektledar

e 
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Systemanvä

ndning 

 

Åtkomst till 

bilder, 

modellerin

gar, power 

point 

presentatio

ner, 

mappfunkti

oner. 

 

Åtkomst 

till 

manualer, 

bilder och 

ritningar 

av fordon.  

 

Åtkomst när 

personen 

behöver 

dokumentnu

mmer och 

mallar 

 

Använder 

inte 

systemet 

längre. 

 

Lagrar 

dokument

, utreder 

aktivitetsl

istor samt 

håller 

reda på 

avvikelse

r till 

extern 

revisor. 

 

Använt 

systemet för 

att leverera 

dokumentn

ummer för 

leverabler 

till kunder. 

 

 

4.3 Empiri 

 

Här presenteras informanternas svar kring deras förväntningar på ett 

dokumenthanteringssystem generellt. Informanterna ger även svar på vad dom använder 

nuvarande systemet i sitt dagliga arbete och hur ett välfungerande system hade hjälpt 

dom i sitt dagliga arbete. 

 4.3.1 Informanternas förväntningar på ett dokumenthanteringssystem 

Informant 1 förväntar sig ett system som ger feedback när man börjat ladda upp en fil i 

systemet, där man ska kunna se aktuell kö för uppladdning för varje klient. Informant 4 

förväntar sig även feedback i form av svävande hjälptexter när informanten söker och 

skapar dokument i systemet. Likaså förväntar sig informant 5 en stödjande guide för att 

skapa mappar så att det finns en gemensam struktur på det där det inte är upp till varje 

avdelning att ha sin egen struktur.  
 

Informanterna förväntar sig även ett översiktligt och enkelt system där informant 1 vill 

återfinna och söka på dokument via metadata, exempelvis relaterade ämnen som hör till 

specifika projekt, medan informant 3 vill söka dokument genom specifika dokument ID 

kopplade till dom. Informant 2 vill bli tillvägavisad till viktiga platser ifall hon behöver 

det, informanten nämnde ett exempel med en kontaktlista som visas i gränssnittet ifall 

hon behöver navigera tillbaka. Informant 4 ville ha ett överskådligt system där man inte 

ska behöva öppna ett flertal fönster för att hitta det dokument man söker efter. Informant 

6 ville söka i systemet genom att spåra nycklade dokument kopplade till specifika 

projekt. 
 

Informanterna eftertraktade även enkel lagring i systemet där informant 1 ville mappa 

dokument genom specifika teman eller ämnen som berörde hennes projekt. Informant 2 

lyfte upp samma funktion där hon ville lagra dokument med rätt metadata kopplade till 

rätt avdelning och enhet med vikt på tidsrapportering. Informant 3 ville ha möjligheten 
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till att informationsklassa dokument samt koppla dom till specifika dokument- id. 

Informant 5 ville som tidigare nämnt lagra dokument och skapa mappar med gemensam 

struktur. Informant 6 ville likväl söka som att spara dokument genom att koppla dom till 

specifika projekt genom nyckelbenämningar.  

 

Informanterna vill dessutom ha ett system med funktioner som möjliggör att flera 

kollegor kan jobba på ett dokument samtidigt, detta lyftes upp av bland annat informant 1 

och 2 som eftertraktade funktioner likt google docs där man kan anpassa deltagarna. 

Informant 3 eftertraktade in och utcheckningsfunktioner där redigerade dokument kunde 

kopplas till vem som redigerat det. Informant 6 ville även ha möjligheten till att dela 

dokument med externa användare utanför Combitech samt lyfte upp vikten med att ha 

granskningsfunktioner där chefer kunde granska och godkänna diverse beslutsdokument.  
 

 

4.3.2. Användningsområde med dokumenthanteringssystem 

Informant 1 beskrev att hon inte använder sig så mycket av det nuvarande 

dokumenthanteringssystemet då hon beskriver det som svåråtkomlig samt krångligt. Hon 

använder det endast för att komma åt vissa dokument, men väljer inte att spara egna filer 

eftersom att det är för tidskrävande. Hon menade på att hon hade använd systemet oftare 

om det hade varit ett välfungerande system.  

Informant 1 använder sig av systemet för att registrera sina tider, men också för att se all 

samlad information som berör hennes arbete. Detta kan handla om att hitta och beskriva 

ritningar och manualer till diverse bilkomponenter som hon behöver göra tekniska 

beskrivningar av. 

Informant 3 använder systemet för att hålla ordning på avvikelser och förbättringsförslag 

vid förbättringsarbeten för att utveckla nya system. Informant 4 använder systemet för att 

enbart söka efter dokument  och undviker att ladda upp och lagra dokument egna 

dokument i systemet. Informant 5 använder inte nuvarande system i sitt dagliga arbete, 

han använder istället den lokala mappstruktur för att dela och lagra dokument inom sin 

avdelning. Informant 6 jobbar idag i kundens dokumenthanteringssystem och är inte i 

behov av nuvarande system, innan användes systemet för att generera leverabler till 

kunden.  

 

 
 

4.3.3 Hur ett välfungerande system kan främja arbetet enligt informanterna 

Informant 1 säger att det hjälpt henne att lagra och dela information mellan kollegorna 

sinsemellan, och framförallt funkat som en gemensam plattform. Informant 2 nämner att 

det hade effektiviserat hennes arbete då hon kan komma åt den information hon behöver 

snabbt, samt att det hade ökat hennes förståelse för arbetsuppgifterna på så vis. Informant 

3 tror att det hade att hålla ordning på dokumenten i form av rätt informationsklassning 

med öppen och stäng information på dokumenten. Det hade även hjälpt henne på så vis 

att hon har allting lagrat på ett ställe så hon slipper ha allting på lokala diskar. Informant 
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4 nämner att det sparar tid då man som användare slipper att lära sig systemet på nytt. 

Informant 5 menar att ett system som uppfyller kraven, kan hjälpa honom att arbeta i 

enlighet med övriga kollegor, vilket är en stor vinst för honom.Informant 6 svarade att 

det hade underlättat lagring och revisionskontroll, men att det främst hade effektiviserat 

hantering av underlag som kommer in och ut av projekt. Det effektiviserar även delning 

av information till andra. 
 

4.3.4 Förväntad ansträngning 

Här uttrycker sig informanterna om hur de upplever nuvarande system, och varför de 

upplever systemet som de gör.  

 

Informanternas upplevelse med nuvarande system 

Informant 1 beskriver den nuvarande system som krångligt när hon kommer i kontakt 

med det. Anledningen är att det är krånglig och svårtolkad struktur på mappar och hur 

dokument lagras. Informant 2 upplever även systemet på detta sätt då hon säger att det 

inte finns något gemensamt språk och struktur på hur dokument lagras och mappar 

skapas. Detta leder till att man tolkar rubriker på olika sätt. Informant 3 upplever 

systemet som enkelt och användarvänlig, men beskriver det som svårt initialt när hon var 

obekant med systemet. Informant 4 upplever systemet extremt krångligt, det handlar om 

att flikar och funktioner är otydligt placerade, samt att filer är svåra att komma åt offline. 

Informant 5 upplever systemet som systemet som svårt dom få gånger han använt det, 

enligt informanten känns den oanpassad med verksamhetens arbetsprocesser. Informant 6 

upplever systemet som omständigt där informanten menar att navigeringen inte är 

konsekvent. Mer specifikt går det inte att kategorisera dokument när man fyller i 

serienummer på dokumenten som inte kopplar, dessutom går det inte att annullera 

dokument. 
 

4.3.5 Socialt inflytande 

Här förklarar informanterna vilka som använder sig av systemet idag, och vem som 

uppmanar till användning. Vidare uttrycker de vilken betydelse och påverkan respektive 

målgrupp har.  
 

Informant 1 säger att det är mest chefer och administrativt ansvariga som använder 

systemet, och att kollegorna inte använder systemet. Hon har inte blivit uppmanad till att 

använda systemet och förklarar även att hon inte blivit introducerad till systemet. 

Informanten menar att kollegornas åsikter väger tyngre då hon jobbar ihop med dom och 

behöver samordna arbetet med dom, men hon förklarar att chefens inverkan har stor 

betydelse och skulle haft större betydelse om inte hennes arbete var så fritt baserat. 

Informant 2 anser att det främst är kollegorna som använder sig av systemet, och att 

cheferna inte använder det lika mycket och har på så vis ingen inblick i deras arbete som 

de utför. Informanten uppmanas från projektledaren som funkar som mellanhand till 

medarbetarna och cheferna. Hon menar att det inte har så stor betydelse vem direktiven 

kommer ifrån utan hon bara gör det hon blir tillsagd att göra. Enligt informant 3 använder 
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alla som arbetar på Combitech sig av systemet. Hon menar att hon inte direkt uppmanas 

av någon men vet att det finns rutiner på att systemet ska användas.  

Enligt henne är chefens direktiv viktigt, och menar att det är naturligt för henne att följa 

sin chefs direktiv. Informant 4 menar att linjecheferna använder sig av systemet och att 

kollegorna sitter i kundens system. Informanten menar att det inte finns någon direkt 

uppmaning till att använda systemet, och om det finns så sker det inte på ett tydligt sätt. 

Enligt honom har chefens direktiv stor betydelse då chefen är mottagare av underlaget. 

Informant 5 tror att chefer använder sig av systemet men förklarar att det inte 

framkommer någon tydlig uppmaning från något håll då den styrningen inte finns. 

Informant 6 svarade att det oftast är kollegorna som använder sig av systemet när de inte 

jobbar i kundens system, men säger även att högre uppsatta använder sig av systemet. 

Informanten säger att chefen och projektledaren skulle vilja att han använder sig av 

systemet och att chefens direktiv spelar stor roll.  
 

4.3.6 Underlättande förutsättningar 

Här förklarar informanterna vad de känner är viktigt för att använda sig av systemet, 

samt om de upplever att de har stödet.  
 

Informant 1 uttryckte att det är viktigt med teknisk support, utan teknisk support skulle 

det vara svårt när det väl blir fel enligt henne. Vidare lyfte hon även upp vikten med 

introduktion till systemet, vilket hon inte har fått. I nuläget upplever hon stödet som 

otydligt. Informant 2 anser att det är viktigt med att ha ett gemensamt möte med alla 

medarbetare där man går igenom dem viktigaste funktionerna ihop. Genom mötet kan 

man komma överens om ett gemensamt sätt att arbeta, vilket kan underlätta arbetet. I 

nuläget upplever inte informanten att tid och utrymme finns för detta, dock anser hon att 

resurserna och kunskapen finns. Informant 3 anger även hon att teknisk support är viktigt 

och ska vara tillgängligt för att systemet ska vara uppe och fungera, vilket hon anser 

finns tillgängligt ifall det skulle behövas. Informant 4 lyfter likväl upp vikten med 

teknisk support samt anser att support för formalia hantering är viktigt, i dagsläget känner 

informanten att varken teknisk support eller formalia support finns. Informant 5 anser att 

det är viktigt med ett välbeprövat system som är moget när det tas i drift, detta kan 

åstadkommas om ledningen utvecklar systemet utifrån användarnas perspektiv enligt 

informanten. I nuläget är informanten osäker på om stödet finns för att verkställa detta. 

Informant 6 tycker att det är viktigt att komma åt systemet offline, samt att slippa onödig 

administration när han använder det genom att det ska finnas tillgänglig teknisk support, 

vilket han upplever inte finns just nu.  
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5 Analys  
Följande avsnitt kommer att analysera den insamlade empirin. Detta görs genom att 

kategorisera och tematisera empirin utifrån användarnas tankar och upplevelser. 

Slutligen kommer analysen kopplas till det teoretiska ramverket och dess underliggande 

teorier. 

 

5.1 Det ideala dokumenthanteringssystemet 

Informanterna fick möjligheten till att uttrycka sina tankar kring vilka egenskaper de 

anser vara viktiga för att bruka systemet i sin arbetsmiljö. Om systemet uppfyllt 

önskemålen hade det enligt informanterna, sparat tid, ökat kunskaperna kring arbetet och 

framförallt fungerat som en gemensam plattform där alla hade jobbat likartat. Nielsen 

(1993) menar att det inte räcker att enbart betrakta ett system utifrån funktionaliteten om 

den inte stöttar användarna i sina arbetsprocesser, därav är det viktigt att systemet 

utformas enligt användarnas önskemål. Informanternas svar cirkulerade kring fyra 

återkommande teman som redovisas här nedan: 

 

Användarnas återkommande svar på ett dokumenthanteringssystem visade att ett 

självförklarande och pedagogiskt system var viktigt. Detta är en aspekt som Nielsen 

(1993) lyfter upp som en viktig egenskap för ett användbart system. Han menar på att ett 

användbart system definieras utifrån hur pass snabbt en användare lär sig att förstå och 

använda systemet som oerfaren användare. Informanterna menade på att systemet måste 

vara responsiv och självförklarande när man använder den, med vikt på sökbarhet och 

dokumentredigering. Här är vissa uttalanden informanterna gjorde:  

 

“Det måste vara intiutivt, alltså förklarande och tydligt. Det ska vara enkelt att använda 

gränssnittet med svävande hjälptexter när man navigerar i det, i mitt fall handlar det om 

att söka och ta ut dokument.” (Informant 4) 

 

“Få feedback om att man har påbörjat ladda upp en fil, alltså exempelvis om man laddar 

upp ett dokument i en mapp som redan finns i systemet, så ska man kunna se aktuell kö 

för uppladdning för varje klient.” (Informant 1) 

 

Informant fem förklarande också vikten med ett självförklarande system med vikt på 

mappstruktur. Han menade att man måste ha en gemensam struktur för hur man spårar 

och skapar mappar, och ville ha en guide funktion i systemet som visade användaren hur 

man gick tillväga.  
 

 

5.2 Tydligt & Spårbart system 

Merparten av informanterna belyste vikten med ett tydligt och spårbart system. Här 

menar Nielsen (1993) att informationssystem och dess användbarhet mäts hur effektivt 

användarna kan arbeta i det när de väl lärt sig behärska det, samt om de finner 

gränssnittet tilltalande att arbeta i. En av dom viktigaste funktionerna i ett 
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dokumenthanteringssystem är just spårbarheten där man ska kunna hämta och dela 

dokument genom integrerade sökfunktioner (Xie, 2011). Informant 1 och 2 la vikt på att 

söka och hitta dokument med hjälp av metadata och uttalade sig på detta vis: 

 

“ Sökfunktionen ska vara överst i systemet så att man enkelt kan göra en sökning baserat 

på det man letar efter. Resultatet ska kunna generera allt relaterat till sökorden precis 

som på Google. Det kan ju vara så att man inte minns namnet, men man kanske kan söka 

på datum, författare, eller relaterade delar till projektet eller dokumentet man ska leta 

efter i“ (Informant 1) 

 

“Jag ska kunna hitta det jag behöver på ett enkelt och smidigt sätt. Det kan innebära att 

jag endast söker i en sökfunktion genom att ange relaterade rubriker som ger mig träffar 

för det som är relevant, och på så sätt kunna använda det.” (Informant 2) 

 

Informant 3 och 4 uttalade sig om att söka och hämta dokument genom att söka via 

dokument ID. Med hjälp av dokument- id kan man spåra dokument oavsett var de finns. 

Informant 4 ville även ha ett enkelt system där man inte behövde öppna flera fönster för 

att hitta ett specifikt dokument medan Informant 2 ville ha ett spårbart system som 

tillvägavisar henne till viktiga platser vid behov, exempelvis att kontaktlista med viktiga 

medarbetare dyker fram ifall hon vill leta sig fram. Detta är en viktig aspekt som Doll & 

Tarkzadeh (1988) tar upp då ett informationssystem måste generera tydlig och 

sammanfattad information som användaren är i behov av, i detta fall en kontaktlista.  
 

5.3 Enkel lagring i system 

 

Enkel och effektiv lagring i systemet betraktades som en väsentlig egenskap enligt 

informanterna. Merparten av informanterna betonade hur viktigt det var att spara 

dokument korrekt och att man hade rutin för hur dokument lagras för att skapa enhetligt 

arbete. Effektiv lagringshantering är en väsentlig funktion för ett 

dokumenthanteringssystem (Xie, 2011). Informant 1 ville mappa dokument utifrån givna 

ämnen eller enheter där man endast såg information relaterat till den enhet man jobbade i. 

Informant 2 och 5 ville också ladda upp rätt dokument i rätt avdelning med hjälp av 

metadata, informant 5 betonade även vikten med att ha systemstöd för att skapa 

gemensam mappstruktur så att inte information sparas felaktigt. Denna aspekt berör 

Nielsen (1993) där han menar att ett system ska minimera felfrekvensen och att fel ska 

åtgärdas enkelt. Informant 3 ville att systemet skulle generera dokument ID till specifika 

dokument för att man ska återfinna dom, samt att man ska kunna informationsklassa 

dokument. Informant 6 ville koppla dokument till specifika projekt genom att koppla 

dokument via nyckebenämning.   
 

5.4 Funktioner som möjliggör samarbete 

En annan egenskap som var återkommande var just funktioner som möjliggjorde 

samarbete, både internt och extern. Informant 1, 2 och 3 ville att flera användare skulle 
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kunna redigera samma dokument samtidigt, och att man kunde anpassa deltagare samt se 

in och utcheckningshistorik när någon redigerade ett dokument. Informant 6 ville att 

systemet skulle innehålla granskningsfunktioner där chefer kunde godkänna ändringar 

och riktlinjer kopplade till projekt, samt dela dokument med externa aktörer.  
 

5.5 Bristande användar- adoption  
 

Intervjuerna visar på att majoriteten av informanterna använder systemet i väldigt låg 

utsträckning. Merparten av informanterna använder inte systemet alls eller så använder 

de systemet när de bara måste, medan en informant undviker att använda det.  
 

“Använder inte det i det dagliga arbetet, jag använder den mappstruktur som 

avdelningen använder för att spara dokument och skapa mappar.” (Informant 5) 

 

“I dagsläget enbart för att söka dokument (tekniska rapporter/analyser/granskningar)” 

(Informant 4) 

 

“Jag använder inte det för att spara mina egna dokument eftersom det blir för 

krångligt.” (Informant 1) 

 

Återkommande mönster som dök fram till varför systemet inte användes var att det var 

för krångligt och svåråtkomligt, samt att de istället använder lokala mappstrukturer inom 

deras egna avdelning.  Cenfetelli (2004) menar att användarnas motståndsbeteende kan 

vara i form av att användarna avvisar ett system, eller inte tar till sig det av andra skäl. 

Det sistnämnda alternativet kan lämna öppen dörr för framtida användning, vilket 

Informant 5 indikerade då han kände att systemet hade funkat om man lagt mer tid på att 

anpassa det till arbetsprocesserna. Coetsee (1993) klassificerar motståndsbeteendet i form 

av bland annat apati och passivt motstånd där de flesta informanterna faller inom denna 

ram. Informant 1 och 4 tydliggjorde att systemet inte var nödvändigt för att lösa dagliga 

arbetsuppgifter och att man oftast arbetade runt systemet, där de visade allmänt lite 

intresse för systemet vilket infaller som apatiskt motstånd enligt Coetsee (1993). Övriga 

informanter påpekade att systemet var svåråtkomligt, krångligt och att det gick lika bra 

att använda lokala mappstrukturer istället, vilket infaller som passivt motstånd där 

Coetsee (1993) beskriver det som fördröjning av att använda system, ursäkter till att välja 

bort det samt att man håller sig kvar vid tidigare vanor. Informant 4 valde även att 

kritisera tekniken mer än övriga informanter där han menade att systemet skapade mer 

arbete och trubbel än vad den skapade nytta, och att den inte var byggd för utifrån 

användaren, detta kan betraktas som aktivt motstånd enligt Coetsee (1993) där 

användaren kritiserar tekniken och vill få andra att uppfatta det likadant. Informant 2 och 

3 använde systemet i större utsträckning än övriga informanter där informant 2 upplevde 

systemet som krångligt men inte hade andra alternativ och använde därmed systemet då 

arbetet kräver det. Informant 3 gav en mer positiv syn på systemet och upplevde det som 

användbart i hennes arbetsmiljö.  
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5.6 Ett oanpassat system till verksamheten  
 

Intervjuerna som genomfördes visade att majoriteten av informanterna använde systemet 

i väldigt låg utsträckning, där vissa inte använde systemet alls. Samtliga informanter 

upplevde systemet som komplicerat förutom informant 3 som menade att systemet var 

svår att lära sig initialt men upplevde det som enkelt och användarvänligt idag. Informant 

1 och 2 tryckte på att systemet hade svårtolkad struktur där det inte var någon gemensam 

rutin för hur dokument lagrades och hur mappar sorterades. Informant 2 menade att 

systemet inte hade ett gemensamt språk vilket ledde till att rubriker tolkades olika. 

Övriga synpunkter enligt informant 4 var att systemet hade otydligt placerade funktioner 

och uttalade sig på följande sätt: 

 

“Bara en sån enkel sak som att skapa nytt dokument, jag hittar inte den funktionen 

nånstans och då blir det en massa hittepå lösningar.” (Informant 4)    
 

Informant 6 var inne på samma spår och menade att navigeringen inte var konsekvent, 

detta tyder på ett icke användarvänligt och opedagogiskt system, vilket informant 3 

nämnde ovan då hon påpekade att systemet var svårt att lära sig initialt. Carter & 

Belanger (2004) definierar användarvänlighet relaterat till hur lätt det är att lära sig 

systemet samt hur flexibel och tydligt gränssnittet är, i detta fall uppfyller inte systemet 

dessa krav. Systemet anses även ha låg användbarhet enligt Nielsen (1993) då den inte är 

lätt att lära sig. Övriga brister med systemet var att det inte var integrerad med 

användarnas arbetsprocesser enligt informant 5 och 4. 
 

“ Systemet bygger på att man har dokumentet på sharepoint i botten och som jag arbetar 

så är det rätt mycket offline, så har man inte tillgång till systemet så har man svårt att 

dels komma åt informationen och dels skapa nya dokument. Alla våra dokument hamnar 

i vår virtuella miljö när vi skapar dom, jag behöver ha dom i den fysiska datorn.” 

(Informant 4). 
 

Nielsen (1993) påpekar även här att ett användbart system måste vara effektiv och 

tillfredsställande att arbeta i, vilket inte är fallet här. Informant 6 hade även synpunkter 

kring systemets sekretessfunktioner och menade att man ibland stötte på dokument som 

man ej hade behörighet till. Övriga synpunkter var att han inte kunde anullera och 

revidera dokument.  
 

Informanternas svar uppmärksammade flertal brister i systemet som resulterade till låg 

motivation och vilja att bruka systemet i den utsträckning som det var tänkt från början.  

Det grundar sig i bristande systemstruktur samt ointegrerade funktioner som gör det 

omständigt för användarna när de väl interagerar med systemet. Avvikande svar kom från 

informant 3 som var tillfreds med systemet när hon väl bekantat sig med det och därmed 

i större utsträckning.  
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5.7 Användarnas systemanvändning påverkad av andra 

Merparten av informanternas svar visade att systemet inte är av obligatorisk karaktär då 

de nödvändigtvis inte behöver systemet för att fullfölja arbetsuppgifter. Användarna har 

lokala mappstrukturer som alternativa lösningar när de lagrar och delar information med 

varandra inom avdelningen. Informanternas svar visade även att de i hög grad skulle 

påverkas av sina överordnade om de blev tillsagda att använda systemet, en informant 

tyckte att kollegorna påverkade mest. Här är vissa utdrag från informanternas svar:  
 

“Större betydelse om kollegorna använder det, det väger tyngre. Kollegorna har större 

betydelse på grund utav att man arbetar ihop med dem och man behöver synka ihop, 

därför blir det viktigare.” (Informant 1) 

 

“ Säger chefen till att vi ska använda det då gör man ju det, det är så det funkar. Om inte 

chefen använder det själv och inte skickar det budskapet då är det kanske lätt att man 

använder ett annat system som man använt innan.” (Informant 5) 

 

Hogg & Vaughan (2008) menar att människan tenderar att ändra attityder, beteenden och 

uppfattningar utifrån omgivningen, informant 1 påverkas av kollegorna och ändrar sig 

mer sannolikt efter vad gruppen gör, medan informant 5 menar att chefens budskap är 

viktigt, annars är det lätt att man gör som man själv vill, enligt Kellman (1958) faller 

detta innanför identifieringsfasen där man påverkas av någon som är omtyckt eller 

respekterad, exempelvis chefen. Merparten av informanternas svar infaller just i 

Kellmans (1958) identifieringsfas då de anser att en auktoritär person har en stor 

påverkan på hur man handlar och beter sig. Däremot finns inte den styrningen inom 

företaget idag enligt informanterna som menar på att systemet inte används av alla. 

Informant 2 menar att kollegorna använder systemet och att cheferna och ledningen inte 

har koll på vad de gör och säger där det finns ett glapp mellan arbetarna och ledarna. 

Däremot säger informant 1 att det är mest ledningen och de administrativt ansvariga som 

använder det. Det finns alltså ingen standardiserad användning av systemet inom hela 

verksamheten, vilket medför till att det inte finns tydliga rutiner på hur system ska 

användas. Merparten av informanterna uppmanades inte till att använda systemet, vilket 

indikerar på bristande direktiv från ledningen.  

“Jag har inte blivit introducerad till det vilket har bidragit till att jag inte använder det 

så mycket. “ (Informant 1) 

 

“Framkommer inget tydligt tryck från något håll. just nu upplever jag att det finns inte 

den styrningen på Combitech” (Informant 5) 

 

“Uppmanas inte mycket från något håll, och inte tydligt heller” (Informant 4) 

 

Avvikande svar kom från informant 3 som påtalade att systemet skulle användas i regel 

och att det var rutiner för hur systemet ska användas, vilket även resulterat till att hon 

använder det i större utsträckning än övriga informanter. Det visade sig alltså att de 
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informanter som inte använde systemet fullt ut, inte hade någon uppmaning från 

omgivningen. Informanternas svar tyder på att överordnade skulle haft en betydlig 

påverkan om de uppmanat till användning av tekniken.  
 

5.8 Bristfällig stöd av systemanvändning 

 

Underlättande förutsättningar definieras enligt Venkatesh. et al (2003) hur en individ 

upplever att organisationens tekniska infrastruktur finns till för att stödja 

systemanvändning. Syftet är att den organisatoriska miljön ska hjälpa användaren att ta 

bort hinder som finns med att använda tekniken. När informanterna tillfrågades om de 

upplevde att stödet fanns så visade det sig att informant 1, 4, 5 och 6 saknade teknisk stöd 

eller så var de tveksamma till att stödet finns. Informant 2 kände även att hon saknade 

gemensamma genomgångar och rutiner för hur systemet skulle brukas. Hon menade att 

kompetensen och resurserna fanns men att det inte fanns tid eller utrymme för detta, 

vilket även informant 1 påpekade som menade att hon inte blivit introducerat till 

systemet. Eisenberger. et al (1986) definierar “underlättande förutsättningar” som en 

individs uppfattning för hur pass mycket en organisation ägnar sig till ens problem.  I 

detta fall svarade informant 3 på att det tekniska stödet inom verksamheten fanns till om 

hon skulle behöva det. 
 

Informanterna belyste betydelsen av teknisk support, där de menade på att det var 

nödvändigt för att systemet skulle vara i drift. De uttalade sig på följande: 

 

“Teknisk support tycker jag är viktigt, blir det fel så är det lätt att man fastnar.” 

(Informant 1) 

“Där måste ju finnas dom som kan svara på frågor kring systemet, definitivt. Den 

tekniska servicen måste finnas så att systemet kan vara uppe och fungera. Dessutom 

måste det finnas folk som kan besvara frågor kring godkännande process, vem som 

skriver under, all formalia hantering med meta data och sånt här måste också vara 

tydligt och det måste också finnas support för detta.”  

(Informant 4) 

“Det är ju att systemet ska vara uppe och fungera, då behövs det någon form av teknisk 

support “ (Informant 3) 

 

Övriga brister som nämndes ovan, värderas också högt av informanterna. Informant 5 

lyfte fram vikten med att införskaffa system utifrån användarnas perspektiv, istället för 

att utgå ifrån ledningens perspektiv. Informant 4 och 6 tryckte även på att systemet ska 

vara tillgängligt både på resande fot och som offline.  
 

Eisenberger. et al (1986) definierar “underlättande förutsättningar” som en individs 

uppfattning för hur pass mycket en organisation ägnar sig till ens problem, i detta fall 

finns inte detta stöd enligt merparten av informanterna. Stödet måste finnas enligt 

Bandura (1986) för att de anställda ska tro att de kan utföra de åtgärder som krävs, annars 

kan resultatet bli mindre än väntad. I detta fall verkade inte stödjande infrastruktur vara 
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en avgörande faktor för att användarna ska ta till sig systemet, dock betraktades det som 

viktigt och önskvärt av informanterna.  
 

6.       Diskussion 
Följande kapitel kommer att återge våra reflektioner kring resultatet som genererats i 

arbetet. Reflektionerna kommer att knytas samman med arbetets tillvägagångssätt, samt 

vilken kunskap det har medfört. 
 

6.1 Resultatdisskusion 

 

Fallstudien undersökte hur användarna upplevde det nuvarande 

dokumenthanteringssystemet. Slutsatser som kan dras kring studiens resultat är att 

systemet inte användes i den utsträckning som det var tänkt. Informanterna påpekade 

många funktionella brister med systemet och upplevde inte att den främjade deras 

arbetsprestation, tvärtom upplevdes den som omständig och tidskrävande. Informanterna 

förklarade att systemet inte var nödvändigt för att genomföra de uppgifter som arbetet 

krävde, istället använde de lokala mappstrukturer för att dela information mellan 

kollegor. Studien syftade även till att förklara vilka faktorer som påverkade 

systemanvändningen. Venkatesh. et al (2003) menar att den mest betydande faktorn till 

att individer väljer att ta till sig ny teknik är om de upplever att tekniken förbättrar deras 

arbetsprestation, vilket visade sig vara viktigt enligt användarna då de upplevde att 

systemet inte var anpassat efter deras behov och därmed kände inget önskan att använda 

det. Dock är det svår att mäta ifall det är den mest bidragande faktorn. Informanternas 

upplevda komplexiteten med tekniken visade sig vara en faktor som bidrog till att 

användarna undvek systemet, Venkatesh. et al (2003) menar att faktorn påverkar men 

avtar ju mer erfaren man är med tekniken. Resultatet visade sig stämma överens med 

påståendet där informant 3 bekantat sig med systemet mer än övriga informanter och 

därmed använde det mer. Vi anser att denna faktor underskattas och visade sig ha mer 

markant påverkan än vad vi antog. Venkatesh. et al (2003) menade även att socialt 

inflytande ansågs påverka systemanvändning när tekniken upplevs som obligatorisk, och 

mindre om den upplevs som valfri, detta visade sig stämma överens med informanternas 

svar där de menade att de hade tagit till sig systemet om deras överordnade uppmanat till 

det. Underlättande förutsättningar var det fjärde elementet i UTAUT- modellen enligt 

Venkatesh. et al (2003) som beskriver hur en individ upplever att organisatoriska 

infrastrukturen finns till för att stödja systemanvändningen. Venkatesh. et al (2003) 

menade att faktorn inte hade en direkt påverkan på systemanvändning, vilket anses 

stämma med informanternas svar då det ansågs vara viktigt men inte avgörande. 

 

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Resultatet från studien visar flera likheter med tidigare forskning men även olikheter. 

Tidigare forskning som studerat ämnet användaracceptans och adoption har dock varit av 
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kvantitativ karaktär och anses därmed inte kunna jämföras likvärdigt för att bedöma 

exakta likheter och olikheter.  
 

Studien som gjordes av Burner (2015) visade att systemrelaterade faktorer och utbildning 

samt stöd från ledningen var de viktigaste faktorerna för att användarna ska ta till sig ny 

teknologi, vilket visat sig vara starkt bidragande faktorer även i studiens fall. 

Informanterna var mer benägna till att använda ett system som tillfredsställde deras 

behov samt om chefer uppmanade till det, detta stämmer även överens med Coeurderoy, 

Guilmot, & Vas (2014).  

Studien som gjordes av Carlos (2012) visade att den tekniska supporten var den näst 

viktigaste faktorn enligt studiens informanter. I vårt fall anses den vara viktig men tycks 

inte ha avgörande faktor enligt informanternas svar.  
 

Tidigare forskning som studerat användarmotstånd visar att negativa attityder till datorer, 

upplevd systemkomplexitet och systemets oförmåga att stödja användarnas arbetsrutiner 

var bidragande faktorer till användarmotstånd (Mosweu, Bwalya & Mutshewa (2016). 

Detta stämmer överens med informanternas svar där informanterna tyckte att systemet 

inte var anpassat efter deras behov och saknade viktiga funktioner, det upplevdes även 

som omständigt och komplext.  

Burners (2015) studie visade att bristande engagemang från ledningen samt otillräcklig 

utbildning påverkade systemanvändningen negativt, vilket är i enlighet med våra resultat. 

Eckhardt, Laumer & Weitzel (2009) menar i sin studie att de användare som avvisar ett 

system, påverkas av sina kollegor, och inte från sina överordnade. Detta stämmer delvis 

med fallstudiens resultat där en informant värderade kollegornas beteenden högre, 

resterande informanter ansågs inte påverkas av kollegornas inflytande.  
 

6.3 Fallstudiens kunskapsbidrag 

Resultatet som fallstudien frambringat anser vi gett en djupare insyn för 

systemacceptans/adoption inom nordiska It- konsultbolag. Studiens problemformulering 

talade om bristande forskning inom ämnet för nordiska It- bolag vilket denna studien 

bidragit till att fylla. Kvalitativa fallstudier har generellt låg extern validitet, därmed kan 

inte studiens resultat generaliseras och appliceras inom andra konsultbolag.  
 

Många organisationer investerar mycket resurser i tekniska aspekter utan att ta hänsyn till 

det mänskliga perspektivet, vilket visat sig vara den avgörande länken för lyckade it- 

implementeringar (Burner, 2015). Fallstudien visar att ledningen måste först och främst 

utgå från användarnas behov och utveckla systemet därefter. Andra avgörande faktorer är 

att systemets måste förankras väl i den verksamhet den är ämnad för, och uppmanas att 

användas från inflytelserika personer som har övergripande ansvar och befogenheter.  
 

6.4 Metodreflektion 

Fallstudien har utgått från en kvalitativ undersökning, då syftet har varit att undersöka 

hur användarna upplever det nuvarande systemet, samt för att förstå vilka motsättningar 

som finns. Det ansåg vi vara lämpligast för undersökningen, eftersom att vi lättare kunde 



   
 

   
 

33  

få en djupare förståelse av informanternas tankar och åsikter inför en implementering av 

ett nytt system. Det gav förståelse för hur pass mottagliga de är genom att de öppet kunde 

diskutera sitt missnöje av det nuvarande systemet. Det hade varit mycket svårare enligt 

vår mening att kunna identifiera deras åsikter kring systemet genom en kvantitativ ansats. 

Den kvalitativa ansatsen har även bidragit till att vi har fått tillgång till stor mängd av 

data att arbeta med. Det har kunnat användas enligt vår teoretiska grund, men även för att 

besvara syftet av undersökningen. Däremot har det också medfört till spridda svar bland 

informanterna som också försvårat arbetet med att generalisera svaren. Vi fann många 

likheter bland svaren, men även olikheter. 

 

Genom att använda oss kvalitativ metod har det även medfört till mindre antal 

informanter, eftersom varje intervju har tagit längre tid att behandla än vad det hade tagit 

med en kvantitativ ansats. Det hade varit enklare att se skillnader mellan åldrar och kön 

ifall en kvantitativ ansats hade tillämpats, vilket också används i teorin vi valde att utgå 

ifrån. Det var alltså inte möjligt för oss att genomföra en analys kring det, då antalet inte 

var tillräckligt många för oss att göra det generaliserbart. Det bidrog även till att vi inte 

kunde genomföra fysiska träffar eftersom att informanterna är bosatta på olika städer i 

landet. Istället kunde vi samla data via telefonintervjuer. Kvantitativa ansatser kräver inte 

fysisk närvaro i större utsträckning än vad kvalitativa ansatser kräver. Undersökningen 

kunde alltså fått en högre reliabilitet genom en kvantitativ ansats, men mindre reliabilitet 

eftersom syftet var att fånga användarnas upplevelser. Även antalet informanter var 

relativt få då många inom verksamheten inte hade tid för att genomföra en längre 

intervju, men även för att fallstudien har ett specifikt fokus.  
 

Valet av att kategorisera transkriberingarna har varit i både positiv-och negativ mening 

då olikheterna har gett för bred spridning mellan informanterna. Vi tror att det hade blivit 

enklare att behandla avvikande svar genom en siffermässig kategorisering. Däremot ger 

det inte en mening till ämnets komplexitet (Jacobsen, 2002), vilket denna undersökning 

syftar till att fånga 

 

 

7.               Avslutning 
Detta kapitel kommer att beskriva våra tankar av resultatet och hur det kan användas. 

Vidare forskning inom ämnet kommer även att beskrivas utifrån vårt perspektiv. 

 

7.1 Slutsats 

Denna fallstudien har undersökt hur användarna på Combitech upplever det nuvarande 

dokumenthanteringssystemet eftersom verksamheten genomgår en implementeringsfas 

av ett nytt system. Enligt tidigare forskning som nämns i undersökningen, är det viktigt 

att investera i ett system som tilltalar användarna. Dessa faktorer fångades alltså upp i 

denna undersökningen genom intervjuer som genomfördes. Syftet var att fånga 

användarnas tankar och upplevelser för att ge underlag av viktiga aspekter gällande det 

nya systemet som ska implementeras. Som det framgår i resultatet, kan användarnas 
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åsikter och upplevelser skiljas åt, men efter att vi kategoriserade den insamlade datan 

kunde vi se att de flesta är missnöjda med det nuvarande systemet eftersom den är 

komplicerad och svår att förstå. Många menade på att funktionerna inte är anpassade 

utifrån deras behov och att de därför väljer att inte använda det. För att Combitech ska 

kunna implementera ett system som används krävs de införskaffar ett systemet omfattar 

funktioner som anpassar deras arbetsuppgifter, men även att det är enkelt att förstå. 

Omfattar man inte användarnas perspektiv och åsikter kan verksamheten istället riskera 

att möta motstånd från användarna, genom att de undviker att komma i kontakt med 

systemet.  
 

Undersökningen utgick från teorin UTAUT som vanligtvis används för att förstå hur 

människor kan acceptera ny teknologi. Det har i denna undersökningen gett underlag för 

hur man kan förstå vilka behov som finns för att implementera ett system som möter 

användarnas krav. Tidigare forskning kring ämnet överensstämmer med resultatet, alltså 

att majoriteten av användarna väljer att använda ett system som gynnar dem. Men även 

att ledningen behöver skapa riktlinjer för att användarna ska skapa rutiner kring 

användning. Finns det inga riktlinjer blir det lätt att användarna inte tar till sig systemet 

och jobbar runt systemet. 
 

 

2.2 Förslag till fortsatt forskning 

Detta arbetet avser en fallstudie, vilket innebär att vi endast undersökte på enheter på 

djupet. Det hade varit intressant att undersöka en större enhet eller enheter med en 

kvantitativ ansats. På följande sätt hade man kunnat få flera personer att delta i 

undersökningen. Med extensiv studie hade man även kunnat inkludera teorins 

påverkande variabler till respektive element, genom att inkludera informanternas ålder, 

kön etc. Det hade även gett bredare omfattning av undersökningen, samtidigt som man 

hade belyst flera informanters perspektiv i undersökningen. Flera avdelningar hade 

kunnat ta del genom att medverka, för att återge ett holistiskt syn av problemen som 

finns. 
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Bilaga 1.  

 

Missivbrev 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som skriver vårt examensarbete inom 

informationslogistik. Arbetet handlar om att fånga era upplevelser kring det nuvarande 

dokumenthanteringssystem samt era uppfattningar kring hur de sociala och 

organisatoriska kontexter förhåller sig till systemet.  Ansökan riktas till er som arbetar på 

Combitech, och ni tillfrågas därmed att delta i undersökningen vi vill genomföra. Syftet 

är att identifiera vilka faktorer det finns för ledningen att beakta när organisationen 

implementerar ett nytt system, utifrån ert perspektiv. Målet är att generera ett resultat 

som tar stöd från undersökningsmetodiken Unified theory of acceptance and Use of 

Technology. Intervjun väntas inte ta mer än 30 minuter, där svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. Svaren kommer inte att användas för annat utanför denna studie. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och kan när som helst under intervjuns gång välja att inte 

svara på frågan, eller avbryta. Vi undrar därför om du kan tänka dig ställa upp för en 

intervju vecka 18. Tanken är att vi ringer upp dig via telefon samtidigt som vi spelar in 

samtalet under intervjuns gång för att kunna använda det som underlag för vårt arbete. 

 

Resultatet av denna studie kommer att presenteras för skolan när arbetet är färdigställt. 

Det kommer även att bli tillgänglig för Combitech, där alla deltagare kommer att få rätt 

till att ta del av.  
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Bilaga 2.  

 

Intervjufrågor 

 

Förväntad prestation 

1. Vad förväntar du dig av ett dokumenthanteringssystem? 

2. Vad använder du dokumenthanteringssystemet till i ditt dagliga arbete? 

3. På vilket sätt tror du att dokumenthanteringssystemet kan hjälpa dig i ditt dagliga 

arbete? 

4. Vad skulle motivera dig till att använda ett dokumenthanteringssystem? 

      

      
   

Förväntad ansträngning    
    

1. Hur enkelt upplever du att dokumenthanteringssystemet är att använda idag? 

   

2.Vilka aspekter av systemet upplever du som bra/mindre bra? 

      
      

Socialt inflytande 

1. Vilka använder dokumenthanteringssystemet?  

2. Vilka tror du vill att du ska använda dig av dokumenthanteringssystemet? 

3. Vilken betydelse har det för dig? 

      

Underlättande förutsättningar    
  

1. Vad anser du är viktigt för att kunna använda dokumenthanteringssystemet? 2. Tror 

du att du har den stöd och hjälp som behövs? 

3. Hur viktigt anser du att stödet är för att kunna använda dig av systemet? 

 

 


