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 I 

Abstrakt 
Användaracceptans är en viktig del i alla systemutvecklingsprojekt och är 

också en väldigt lättpåverkad variabel för en lyckad implementering. Därför 

är det viktigt att ha översikt på sådana faktorer som kan påverka 

användaracceptansen negativt, en sådan faktor är försening. Denna uppsats 

belyser sammanhanget mellan hur en försening påverkar 

användaracceptansen. Genom att låta en undersökningsgrupp genomgå en 

enkät utformad efter Technology Acceptance Model har jag samlat upp en 

generaliserad åsikt. Resultaten visar att försening som variabel inte påverkar 

användaracceptansen för fallstudien. 

Nyckelord; Användaracceptans, försening, Technology Acceptans Model 
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Abstract 
User acceptance is an important part of all system development projects and 

is also a very easily influenced variable for a successful implementation. 

That is why it is important to have an overview of those factors that could 

influence the user acceptance negatively, one of those factors being delay. 

This thesis highlights the cohesion between a delayed project and its 

influence over the user acceptance. By letting a study group answer a 

survey formed by the Technology Acceptance Model, I have gathered the 

generalized opinion of the group. The results show that delay as a variable 

does not influence the user acceptance of this case study. 

Key words; User acceptance, delay, Technology Acceptance Model 
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1. Introduktion  
I detta kapitel introduceras ämnet jag menar att undersöka och ger en 

bakgrund till varför det är intressant, samt beskriver problemformuleringen, 

syftet och frågeställning. Jag beskriver sedan vilka uppsatsen är till för och 

förklarar olika avgränsningar jag valt att göra, samt en disposition för att ge 

en genomgång av uppsatsen. 

Vid implementering av nytt IS i organisationer brukar orsaken för 

implementeringen oftast vara att företaget vill effektivisera, förenkla eller 

höja kvalitén på genomförda arbetsuppgifter (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Implementering av IS innebär att ett nytt system införs i den omgivning som 

systemet är tänkt för. Implementering involverar bland annat att användarna 

ska acceptera systemet samt att systemets funktioner ska användas effektivt 

(Gulliksen & Göransson, 2002). För att detta ska vara möjligt krävs det att 

användarna måste kunna hantera systemet på det sätt som det var tänkt från 

början. Man ser dock många exempel på allvarliga problem och svårigheter i 

samband med utveckling och införande av IT-stöd i arbetslivet, många 

projekt blir misslyckade och läggs ner, andra projekt levererar dåliga resultat 

till höga kostnader (Gulliksen & Göransson, 2002).  

De som drabbas av sådana dåliga verktyg kan komma att påverkas negativ, 

exempelvis ineffektiva i sitt arbete, irriterade, belastade, stressade och kan 

komma att på sikt drabbas av belastningsskador och utbrändhet (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Användarvänlighet kan också vara en viktig faktor, om det 

nya informationssystemet inte är tillräckligt enkelt att använda eller förbättrar 

användarnas arbetssituation betydligt så kan användaren komma att känna sig 

obekväma med att använda det (Legris & Collerette 2001). En orsak till 

problemen är att de som ska använda sig av de utvecklande IT-stöden, de så 

kallade ”användarna”, sällan står i fokus för förändringsarbetet, även om man 
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ofta försöker hävda detta i direktiv, beställningar och kravspecifikationer 

(Legris & Collerette 2001). Det visar sig vara väldigt svårt att få användarnas 

krav och behov att styra utvecklingsarbetet (Gulliksen & Göransson, 2002).  

På grund av farorna som finns med att försumma användarna är det viktigt att 

fånga upp användarnas acceptans av ett nyligen implementerat system. 

1.1. Bakgrund 

Användaracceptans är en viktig del av implementering och kan mätas genom 

att utföra en Technology Acceptance Model, som är en modell för att visa hur 

en användare kan komma att acceptera och använda ny teknologi (Venkatesh, 

V. & Davis, F, 2000). TAM är utvecklad av Fred D. Davis och handlar 

översiktligt om hur man mäter människans avsikt att använda ett system, 

utifrån variablerna uppfattad användbarhet och uppfattad användarvänlighet 

(Brown et. Al, 2002). 

Enligt Brown et. Al (2002) är Technology Acceptance Model oftast 

applicerad på frivilligt användande, alltså finns det ett val att använda det nya 

systemet. Detta ställer frågor kring om det blir svårare för användaren att 

acceptera systemet om det är påtvingat. Som svar finns det sådan forskning 

som pekar på de sociala aspekterna av ett systembyte där fallstudien 

appliceras på flera olika organisationer och där hälften av dessa förändringar 

var frivilliga och andra hälften obligatoriska (Venkatesh & Davis, 2000). 

Resultaten visade på att det finns olika sociala influenserna som påverkade 

den uppfattade användarvänligheten och den uppfattade användbarheten, 

varav tvång var en utav de (Venkatesh & Davis, 2000). Forskningen 

avrundades i föreslaget av en uppdaterad version av modellen, TAM2.  

I Legris et. Al (2001) artikel kritiserades både TAM och TAM2 för att endast 

täcka 40 % av användandet av ett system. Resultaten visade att Technology 

Acceptance Model är en användbar modell, men att den behöver integreras 



   
 

 

8 

till en mer täckande modell som innefattar de variabler som finns för både 

mänskliga och sociala förändringsprocess samt för adoptering av 

innovationen. 

Som tidigare beskrivet finns det många problem som IS-implementeringar 

stöter på under projektperioden, som direkt påverkar användaren. Sådana 

problem kan vara dåliga verktyg som belastar användaren då det råder 

oklarheter i kravspecifikationen, eller problem som fördröjer de olika 

stadierna i projektet vilket förlänger projektperioden (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Båda exemplen påverkar användarna och kan komma att 

väcka irritation och missnöje över systemimplementeringen.  

1.2. Problemformulering 

Technology Acceptance Model har både kritiserats för att inte täcka upp hela 

användandet av ett system och det har föreslagits en mängd olika 

utvecklingar av modellen (Legris et. Al., 2001). Efter egen uppfattning ser 

jag Technology Acceptance Model som en modell för hur användare kan 

komma att acceptera ett system, men att modellen inte täcker synsättet på 

vilka problem som kan uppstå i ett projekt och som kan påverka användarens 

acceptans. Dock ger TAM en generell bild över användarens acceptans och 

fungerar som en grund till undersökningar om användaracceptans. 

Som tidigare beskrivet påverkas användaracceptans utav många olika 

faktorer, exempelvis huruvida en systemimplementering är påtvingad 

(Venkatesh & Davis, 2000) och hur viktigt det är med ett välplanerat 

systemutvecklingsprojekt för användaracceptansen (Allwood, 1998). 

Just konsekvenserna av en fallerad tidsplanering kan läsas i litteraturen om 

användaracceptans, och påpekar att användaracceptansen kan påverkas 

negativt (Allwood, 1998). Sådana inre problem kan lösas genom att tillämpa 

högre kontroll av exempelvis kravspecificering, projektplanering och bättre 
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kommunikation med användarna under projektets gång (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Det som presenteras som intressant är inte orsaken av ett 

problem, utan konsekvensen av den.  

Då litteraturen idag rådande användaracceptans lägger fokus på många olika 

problem som kan påverka användaracceptansen negativt, är det upp till 

företagen själva att applicera och fokusera sina resurser för att undvika eller 

motarbeta sådana problem. Men hur ska ett företag veta vilka exakta problem 

som faktiskt har påverkan över användaracceptansen? Både Gulliksen och 

Göransson (2002) och Allwood (1998) menar på att en fallerande 

tidsplanering är viktigt att motarbeta då den påverkar användaracceptansen 

negativt. Trots detta menar Gulliksen och Göransson (2002) även att de flesta 

systemutvecklingsprojekt är försenade och att det är få projekt som blir klara 

på utsatt tid.  

Argumentationen blir då en motsägelse, försening påverkar projektet 

negativt, men försening är även oundviklig. Hur ska företag idag kunna 

hantera detta när man planerar för ett systemutvecklingsprojekt?  

1.3. Syfte 

Syftet för denna uppsats är att undersöka hur förseningar vid 

systemimplementering påverkar användarens systemacceptans. 

Frågeställningen för uppsatsen är: 

• Påverkar försening användarens acceptans? 

• Påverkar den subjektiva normen användarens acceptans? 

• Påverkar den uppfattade användbarheten användarens acceptans? 

• Påverkar den uppfattande användarvänligheten användarens acceptans? 
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1.4. Avgränsning 

En avgränsning som jag gjort för undersökningen är att endast genomföra en 

undersökning. Detta då uppfattningen av undersökningen har varit att jag ska 

fånga upp användarnas acceptans av systemet. Jag menar att fånga upp hur en 

försening påverkar användarens acceptans. Om jag endast hade menat att 

fånga upp acceptansen hos användaren för systemet så skulle jag behöva 

genomföra två undersökningar för att se hur acceptansen förändras från en 

tidpunkt till en annan. För mitt syfte räcker det att genomföra en 

undersökning för att fånga upp användaracceptansen. Självklart kan man se 

detta som en begränsning, då ytterligare en undersökning skulle visa hur 

acceptansen förändras över tiden, men det skulle inte svara på mitt aktuella 

syfte. 

1.5. Målgrupp 

Den här uppsatsen riktar sig både mot forskning kring området 

systemimplementering och användaracceptans, men även näringslivet då 

problemet är en påverkande faktor vid systemimplementeringen, 

användaracceptans och tidsplanering. Uppsatsen kan användas som grund för 

fortsatt forskning, men även som stöd för frågor gällande användaracceptans 

och projektplanering. 

1.6. Disposition  

Denna uppsats börjar med att i introduktionen presentera ämnet 

systemimplementering med fokus på användbarhet och användaracceptans, 

sedan förklarar jag i problemformuleringen hur man kan mäta 

användaracceptans som i syftet visar på vad uppsatsen menar att fånga upp.  

I följande teorikapitel beskriver jag utifrån relevant litteratur vad 

användbarhet och användarvänlighet är, senare beskriver jag hur Technology 

Acceptance Model utvecklats genom att förklara vad den är, vem som 
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utvecklade den och vilka bakomliggande modeller som påverkat dess 

utveckling.  

Därefter följer metodkapitlet som beskriver att det är en deduktiv ansats med 

en kvantitativ metod, hur jag arbetat för att förse uppsatsen med reliabilitet 

och validitet, hur undersökningsgruppen valts ut samt hur jag gjort vid 

modelluppbyggnaden och enkätframtagningen för undersökningen. Slutligen 

beskriver jag med vilka metoder jag tänkt genomföra dataanalysen, att jag 

valt SPSS som det statistiska programmet för att analysera den insamlade 

data med. Att jag analyserat data genom en genomföra regressionsanalys och 

en stiganalys för att få fram de resultat jag behöver för att se om hypoteserna 

stöds.  

I resultat kapitlet lägger jag fram resultaten av regressionsanalysen och 

stiganalysen och visar den stödjande data i form av tabeller och modeller. 

Detta följs av analys och diskussionskapitlet som först analyserar resultaten 

mot teorin, som följs av en friare diskussionsdel där jag resonerar kring 

varför resultaten ser ut som de gör. Efter detta presenterar jag slutsatsen och 

ger förslag på fortsatt forskning. 

Slutligen listas alla referenser och bilagor för arbetet. 
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2. Teori 
I detta kapitel presenterar jag teorier och modeller bakom användbarhet, 

användaracceptans och Technology Acceptance Model. Varje delkapitel 

börjar med en fråga om ämnet som sedan beskrivs utifrån litteratur med 

modeller och figurer. 

2.1. Bakgrund till teori 

Jag började mina efterforskningar genom att definiera vilka ämnesområden 

jag var intresserad av att undersöka. Till en början hade jag förutom 

användbarhet och användaracceptans även inkluderat psykologi med fokus på 

förändringshantering. Dock valde jag att ta bort den litteratur jag hade om hur 

människor hanterar förändring då det blev för många olika områden att 

hantera. Jag fokuserade alltså mina områden ner till användbarhet, 

användaracceptans och Technology Acceptance Model. 

Jag har letat efter artiklar, avhandlingar och litteratur runt ämnena genom 

Linnéuniversitetets biblioteksdatabas, jag har även använt mig av sökmotorn 

Google Scholar och publiceringsdatabasen DiVA. Detta för att kunna hitta 

både äldre litteratur men även ”nya” avhandlingar. Jag har främst hittat 

artiklar och avhandlingar gällande TAM och främst litteratur gällande 

användbarhet, dock har jag tillämpat en trattmodell på både områdena och 

endast läst det jag funnit direkt intressant för denna uppsats. Detta för att 

både spara tid, men även för att fokusera mig på de teorier som jag behöver 

till undersökningen. 

Användbarhet har tidigare förekommit i de kurser jag läst och jag har därför 

använt en del av den kurslitteratur som funnits till hands. Ett naturligt intresse 

har därför utvecklats genom de kurser och har varit skälet till mitt val av 

ämne. Jag kom i kontakt med Technology Acceptance Model i och med 

praktikterminen under höstterminen 2011. Min projektrapport för 
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praktikterminen handlade om det projektets Change Management. Modellen 

kom som ett förslag från min handledare och det var därefter jag började läsa 

om TAM och inse dess användningsområden. 

2.2. Användbarhet och Användaracceptans 

Vad är användbarhet? 
För att börja svara på detta delar jag upp användbarhet och 

användaracceptans, jag börjar med användbarhet. 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) har den internationella standarden 

ISO 9241 ”Software ergonomics for office work with visual display terminals 

(VDTs)” del 11, ”Guidance on usability” definierat användbarhet som (ISO 

9241-11, 1998): 

”…den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 

produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang.”(Gulliksen och 

Göransson, 2002, s.62) 

• Ändamålsenlighet som ”noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarens uppnått givna mål.” (ISO 9241-11, 1998). 

• Effektivitet som ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 
fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11, 
1998). 

• Tillfredsställelse som: ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid 
användningen av en produkt.” (ISO 9241-11, 1998). 

• Användningssammanhanget som ”användare, uppgifter, utrustning 
(maskinvara, programvara och annan materiel) samt fysisk och social 
omgivning i vilken produkten används.” (ISO 9241-11, 1998). 

Användbarhet kan tolkas som att arbeta för ett system som kommer i 

besittning av användaracceptans, där det är viktigt att utveckla system som 

accepteras av användaren. 
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Gulliksen och Göransson (2002) menar att det trots detta finns ett otal 

exempel på system som haft kraftiga användbarhetsbrister, men som likväl 

accepterats av användarna. De (Gulliksen och Göransson, 2002) menar på att 

man inte kan utveckla system med syftet att höja användarens acceptans, utan 

att acceptansen snarare är en följd av en mycket större process som 

inbegriper underhåll, införande och en mängd andra aspekter. 

Vad är användaracceptans? 
Allwood (1998) menar att användaracceptans är när en användare har en 

positiv inställning till ett system, samt är motiverad att använda det. 

Användarens acceptans och systemutvecklingsprocessen är därför beroende 

på vilken grad en användare upplever systemet. Upplevelsen kan uppfattas 

som ett hot eller som en tillgång (Allwood, 1998). 

• När det uppfattas som ett hot beror det på att användaren känner att dennes 
jobb kan riskeras på grund av det nya systemet, eller att dennes 
arbetsuppgifter blir svårare att utföra (Allwood, 1998).  

• När systemet framstår som en tillgång kan det bero på att användaren tror 
att dennes arbetsuppgifter kommer att bli enklare och roligare att 
genomföra (Allwood, 1998). 

Om man utelämnar användaracceptans riskerar man användare som saknar 

motivation för att använda sig utav systemet (Allwood, 1998). Detta kan 

resultera sig i att användarna inte lär sig använda systemet. Dessutom anser 

Allwood (1998) att det finns en risk att användarna inte använder systemet 

trots att de har kunskaperna, vilket resulterar i att när systemet används, så 

används det på ett likgiltigt och vårdslöst sätt. På längre sikt kan detta enligt 

Allwood (1998) resultera i onödiga fel i arbetsprocessen och att 

arbetsuppgifterna genomförs på ett ineffektivt sätt. Allwood (1998) menar på 

att det finns sätt att reducera risker med utebliven acceptans är att låta 

användarna medverka i utvecklingsarbetet. Detta bidrar med engagemang och 

medverkan, vilket är viktigt för att utveckla ett användbart system. 
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Medverkan är även en framgångsfaktor i ett systemutvecklingsprojekt, och 

om det projektet är framgångsrikt kan det bidra till ökad användning av det 

systemet. Detta leder i sin tur till högre användaracceptans, som endast kan 

uppnås genom att systemet är anpassat efter de arbetsuppgifter som 

användaren utför. Allwood (1998) menar på att system ska vara användbart 

och att användarna bör besitta de kunskaper som behövs för att använda 

systemet på ett tillfredställande sätt. Detta överensstämmer även med annan 

forskning som anser att användaracceptans inte bara är fundamental, utan 

avgörande för huruvida ett system är användbart och enkel att använda 

(Davis, 1989). 

Användaracceptans kan även påverkas av andra faktorer än de nämnda 

tidigare, exempelvis är vikten av hur välplanerat ett systemutvecklingsprojekt 

stor för acceptansen. Enligt Allwood (1998) är sannolikheten hög att om 

tidsplaneringen skjuts upp eller faller och delar av utvecklingsarbetet kortas 

ner, är det användarna som påverkas direkt. Påverkan är då negativ för 

användarna eftersom det kan innebära att mängden utbildning av det nya 

systemet kortas ner vilket kan leda till att användarna har svårare att 

acceptera systemet. 

Dessutom menar Allwood (1998) att man oftast underskattar den tid det tar 

att förankra ett förändringsarbete hos personalen, även förankringen är 

underskattad. Det blir därför viktigt att framhäva både delars betydelse 

genom informationsarbete då detta har betydelse för användarens acceptans 

för systemet (Allwood, 1998). 

2.2. Technology Acceptance Model 

Vad är Technology Acceptance Model? 
För att svara på frågan går jag igenom de teorier TAM grundas på.  Jag börjar 

med TPB – Theory of Planned Behaviour. 
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Theory of Planned Behaviour 
Theory of Planned Behaviour är en modell som presenterades 1985 av 

psykologen Icek Ajzen. Modellen visar på individens beteende, subjektiva 

norm och beteendekontroll (Eagly & Chaiken, 1993). 

 
Figur 1: Theory of Planned Behaviour 

• Individens beteende styrs av beteendemässiga intentioner där intentionen 
är en funktion av personens inställning till ett beteende. Inställning till 
beteendet definieras som de positiva och negativa känslor individen har 
om hur man utför ett visst beteende, den är påverkad av ens tro om vilka 
konsekvenser ett valt beteende har och en utvärdering av vad man vill ha 
ut av konsekvensen (Eagly & Chaiken, 1993).  

• Subjektiv norm står för utförandet av beteendet och definieras som 
summan av de enskilda motivationerna (Eagly & Chaiken, 1993). 

• Beteende kontroll är individens uppfattning av med vilken lätthet 
beteendet kan utföras. Beteende kontroll definieras som uppfattningen om 
svårigheten att utföra ett beteende (Eagly & Chaiken, 1993). 

Theory of Reasoned Action 

Theory of Reasoned Action är en modell som förutser och förklara socialt 

beteende hos individer i en specifik situation (Legris et. Al., 2003). Modellen 

förklarar en individs agerande utifrån en individs attityd mot ett beteende och 
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individens subjektiva norm (Ajzen & Fishbein, 1980). TRA består utav fyra 

variabler, inställning till ett beteende, subjektiv norm, avsikt och beteende, 

som man kan ses i figur 2. 

 
Figur 2: Theory of Reasoned Action 

• Inställning till ett beteende (Eng. Attitude toward the behaviour) kan 
förklaras till vilken grad prestationen av ett beteende är positivt eller 
negativt, det vill säga att inställningen till ett visst beteende antingen är 
personens positiva och negativa känslor för att genomföra ett beteende. 
(Ajzen & Fishbein, 1980). 

• Subjektiv norm (Eng. Subjective norm) förklaras av Ajzen och Fishbein 
(1980), hur en individ uppfattar andras krav och åsikter av det egna 
beteendet. Människor kan alltså välja ett beteende trots att de kanske är 
negativt inställda till det beteendet eller dess konsekvenser (Venkatesh & 
Davis, 2000). Detta blir då framhävt ifall personen är viktig för individen 
och kan då påverka motivationen för genomförandet av beteendet. 

• Avsikt (Eng. Intention) kan förklaras som den kognitiva framställningen 
av en persons benägenhet att genomföra beteendet (Ajzen & Fishbein, 
1980). De är den inställning individen har mot ett specifikt beteende, 
inställningen rotar sig i syftet för handlingen, vilket blir avsikten för 
beteendet (Ajzen & Fishbein, 1980). 

• Beteende (Eng. Behaviour) kan förklaras som en observerbar reaktion i en 
situation med avseende till ett givet mål (Ajzen & Fishbein, 1980), detta är 
alltså hur en individ uppför sig. Beteendet är de handlingar en individ 
utför för att få stimulans från omgivningen. 
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TAM – Technology Acceptance Model 

Technology Acceptance Model utvecklades av Fred D. Davis för att förutse 

beteende och intentioner för acceptans av datateknologi, modellen innefattar 

användare och den miljön användaren befinner sig i. Technology Acceptance 

Model förklaras av Hu, Clark och Ma (2003) som de individuella beslut för 

teknologiacceptans som sprider sig över ett brett område av teknologier, 

användare och kontext. Med TAM tillhandahålls en bas för att spåra 

påverkan av externa variabler, dessa variabler är uppfattningar, attityder och 

intentioner (Legris et al., 2003). 

 
Figur 3: Technology Acceptance Model 

Uppfattad användbarhet (Eng. Perceived usefulness) kan förklaras som skälet 

till varför en användare accepterar eller avfärdar en informationsteknologi 

(Davis, 1989). 

Bland många variabler som påverkar systemanvändning visar tidigare studier 

(ex. Davis, 1989) att två bestämda faktorer är speciellt viktiga. För det första 

tenderar människor att använda eller inte använda en applikation till den 

graden de tror att det kommer att hjälpa dem att utföra arbete bättre (Davis, 
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1989). Ett högt värde på uppfattad användbarhet visar på ett system där 

användaren tror på att systemet ger positiv effekt på användarprestationer och 

som en följd av det med stor sannolikhet kommer att använda sig av den 

teknologin (Davis, 1989). 

Uppfattad användarvänlighet (Eng. Perceived ease of use) förklaras som med 

vilken lätthet en användare kan använda en applikation (Davis, 1989). Det 

kan finnas sådana situationer när en användare tror att den applikation han 

eller hon användare kräver mer ansträngning och tid än vad själva arbetet i 

sig tar. Davis (1989) menar att i sådana situationer är sannolikheten att 

acceptansen för applikationen blir lägre än om användaren uppfattar 

applikationen som lätt. 

Inställning för (Eng. Attitude towards) förklaras av Davis (1989) som 

individens positiva och negativa känslor kring genomförandet av beteendet 

mot den datateknologi individen är tänkt att använda. 

Avsikt att använda (Eng. Intention to use) förklaras av Davis (1989) som 

individens vilja att uppvisa ett visst beteende för en datateknologi. 

Faktisk användning (Eng. Actual use) förklaras av Davis (1989) som den 

verkliga användningen av en datateknologi, alltså huruvida den införda 

teknologin används eller ej. 
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Figur 4: TAM2 

Modellerna liknar varandra och har till vis del utvecklats ur varandra, detta 

kan ses där både Theory of Reasoned Action och Technology Acceptance 

Model har betydande beteendevetenskapliga inslag, dock byter TAM ut 

många av TRA’s sätt att mäta attityder på. Det är främst mot två måttenheter 

för teknologiacceptans, Uppfattad användbarhet (PU) och Uppfattad 

användarvänlighet (PEOU). TRA-modellen och TAM visar att de externa 

variablerna påverkas indirekt, vilket i TRA’s fall är attityder och subjektiva 

normer och vilket i TAM’s fall är PEOU och PU. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskriver och förklarar jag hur jag gått till väga för att 

genomföra undersökningen, vilka vetenskapliga metoder och ansatser som 

använts, uppsatsen trovärdighet och valet av undersökningsgrupp samt hur 

jag tagit fram modellen för enkäten inför datainsamlingen och slutligen vilket 

sätt jag valt att analyser den insamlade data på. 

3.1. Vetenskaplig ansats 

Enligt Jacobsen (2002) bör man bestämma sig för vilken strategi som bäst 

lämpar sig för att genomföra sin undersökning på. Man kan antingen välja en 

deduktiv ansats eller en induktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från att 

först skaffa vissa förväntningar om hur världen ser ut, sedan samla in empiri 

för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 

2002). 

En negativ aspekt med en deduktiv ansats är att datainsamlingen leder 

forskaren till de data han/hon menar att samla in, och kan därför lätt förbise 

viktig information(Jacobsen, 2002). En induktiv ansats utgår från att 

forskaren från början saknar förväntningar, går ut i världen och samlar in all 

relevant information och systematiserar den data han/hon fått in. Målet med 

en sådan ansats är att det inte ska finnas några hinder för den information 

forskaren får in (Jacobsen, 2002). 

Jag har valt en deduktiv ansats för min undersökning då jag vill få svar på hur 

försening av ett projekt påverkar användaracceptansen. Detta val är baserat 

på teorin kring vilket val av ansats man bör välja. En induktiv ansats skulle 

inte passa mig då jag redan har vissa förväntningar på området för 

användaracceptans, därför väljer jag en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). 
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3.2. Vetenskaplig metod 

Inför en undersökning bör man välja mellan en kvantitativ eller kvalitativ 

metod. Skillnaderna mellan dessa metoder är att en kvantitativ metod samlar 

in data som analyseras med statistiska metoder och sedan generaliseras, 

medan en kvalitativ metod genomför datainsamlingen genom djupgående 

intervjuer eller deltagande observationer och sedan förklarar det specifika 

(Merriam, 1998). För denna undersökning har jag valt en kvantitativ metod 

då undersökningen syftar på att fånga upp en opinion och testa den mot en 

modell, för detta syfte lämpar sig en kvantitativ metod bäst (Merriam, 1998). 

Technology Acceptance Model är en kvantitativ modell skapad av Fred D. 

Davis för att undersöka och mäta teknologiacceptans hos användare för 

någon typ av datateknologi (Davis, 1989). Undersökningen har på grund av 

sin kvantitativa metod användning av Technology Acceptance Model, som är 

en kvantitativ modell.  

Jag har valt att använda mig utav TAM efter att ha läst en vetenskaplig artikel 

av Mathieson (1991) som jämför teorierna Theory of Planned Behavior 

(TPB) och Technology Acceptance Model (TAM) med varandra. Modellerna 

mättes mot varandra för att se vilken modell som bäst förutsåg viljan att 

använda ett nytt system. Resultaten visade på att TAM var bättre lämpad för 

en kvantitativ studie då den gav en empirisk fördel genom att visa en generell 

bild över användarens avsikter. Detta i jämförelse med TBP som visade en 

mer genomförlig insikt av användaren avsikter (Mathieson, 1991). Då jag vill 

fånga upp en generalisering av användarnas åsikt och inte en djupgående 

förståelse för användaren avsikter, passar TAM bättre för mitt mål än vad 

TPB skulle göra. 
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3.3. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp att beakta för en 

undersöknings trovärdighet (Merriam, 1998). För att bekräfta att arbetssättet 

lämpar sig för att genomföra en studie korrekt, diskuterar man validitet och 

reliabilitet (Patel & Davidson, 2003). Validitet är ett begrepp som behandlar 

huruvida ett mätinstrument mäter det man avser att mäta, alltså att man kan 

påvisa i vilka sammanhang resultaten från en studie är befogade (Merriam, 

1998). Reliabilitet är ett begrepp som har att göra med kvaliteten av en 

mätning, alltså att det finns konsistens och upprepbarhet i en mätning 

(Merriam, 1998). 

I en studie med en kvantitativ ansats hänger begreppen validitet och 

reliabilitet framför allt ihop med datainsamlingen, alltså att rätt sorts 

information är insamlad på ett bra sätt (Merriam, 1998). I en studie med 

kvalitativ ansats berör begreppen validitet och reliabilitet både datainsamling 

och analysen av data man samlat in (Merriam, 1998). För undersökningar 

med en kvantitativ ansats finns det två tumregler att hålla till godo vid för 

reliabilitet (Patel & Davidson, 2003): 

• Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 

• Hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 

För undersökningar med en kvantitativ ansat så diskuterar man reliabilitet 

utifrån tre synvinklar (Patel & Davidson, 2003): 

• Inter-rater Reliability - Är mätningen fri från jävighet från undersökaren?  

• Test-retest reliability - Påverkas mätningen av tiden?  
• Internal consistency reliability - Finns det samstämmighet i resultaten 

mellan olika delar i en enkät som tar upp samma undersökningsfråga? 

För perspektivet ”Inter-rater Reliability” (Patel & Davidson, 2003) har jag 

använt mig utav frågor som använts i tidigare TAM enkäter. Dessa TAM-

enkäter är både från originalet (Davis, 1989) och diverse avhandlingar som 
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behandlat TAM från olika synvinklar (Gefen, 1997, Venkatesh & Davis, 

2000). På så sätt har jag kunnat använda mig utav frågor som är fria från 

jävighet från min sida och som inte påverkas av tiden. På detta sätt uppfyller 

jag både ”Inter-rater Reliability” och ”Test-retest Reliability”(Patel & 

Davidson, 2003). 

I kapitel ”3.5 Modelluppbyggnad och enkätframtagning” visar jag hur jag har 

ritat upp min egen modell (figur 5) som följer Technology Acceptance 

Model. Detta för att illustrera hur modellen visar sammanhanget mellan de 

olika komponenterna, vilket enligt Patel och Davidson (2003) visar på 

”Internal Consistency Reliability”. För att ge ytterligare stöd för att visa 

sammanhållning mellan frågorna har jag strukturerat upp en tabell där jag 

visar frågornas gruppering i förhållande till modellen (tabell 1). Jag har även 

använt mig utav Cronbach’s Alpha i dataanalysen, som är en metod för att 

mäta om en grupp frågor kan mäta en eftersökt variabel (Neuman, 2003). 

Detta för att visa upp att frågorna kan mäta de eftersökta variablerna i 

modellen. 

3.4. Undersökningsgrupp 

För att kunna genomföra undersökningen behövde undersökningsgruppen 

uppfylla urvalskriterierna. Urvalskriterier är enligt Backman (2011) beroende 

på det valda kriteriet, i mitt fall en grupp användare för ett system som är 

försenat. För att kunna undersöka detta behövs ett projekt som är försenad 

med sin deadline för en systemimplementering. Därför har jag valt att 

använda mig utav ett projekt som jag tidigare arbetat med. 

Studenterna på den Informationslogistiska utbildningen genomgår under den 

femte terminen praktik på ett företag. Under min praktikperiod som 

genomfördes på Axstores AB, deltog jag i projektet WMS2012. Projektet 

handlar om ett utbyte av det nuvarande lagerhanteringssystemet på 
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distributionscentralen och har haft planerad Go-Live till mars 2012. På grund 

av en utvärderande rapport som hade till avsikt att mäta förberedelsen inför 

Go-Live beslutades det att skjuta upp systemutbytet med en månad. Detta 

beslut gjorde projektet till en bra kandidat för min undersökning. 

Jag har därför haft kontakt med Axstores under vårterminen och fick lov att 

genomföra min undersökning efter att ha förklarat vad den handlar om och 

hur jag tänkt genomföra den. För undersökningen fanns det ungefär 150 

personer som kunde svara på enkäten, dessa personer ska jobba med systemet 

i distributionscentralen och klassas som systemets användare. 

3.5. Modelluppbyggnad och enkätframtagning 

För att skapa en egen modell för att fånga upp användaracceptansen ritade jag 

först upp en modell som illustrerar (figur 5) vad det är för svar jag vill ha, 

sedan skapade jag utifrån modellen frågor till enkäten. För att förstå varför 

jag valt mig utav just TAM så kommer jag i det här avsnittet förklara 

motivationen bakom valet av modell. 

Motivation för TAM 
Technology Acceptance Model skapades 1989 utav Fred D. Davis och har 

sedan dess använts och utvecklats för olika studieområden och olika syften. 

Specifikt har modellen utvecklats genom att addera olika sociala influenser. 

Ett exempel på sociala influenser som påverkar modellen är artikeln ”Gender 

Differences in the Perception and Use of E-Mail: An Extension to the 

Technology Acceptance Model” av David Gefen (Gefen, 1997).  

Enligt Gefen (1997) bör kön vara en viktig del av TAM då kultur är en aspekt 

som får fokus. Gefens (1997) undersökningar sträcker sig till 

språksociologin, som där visar på att kön är en fundamental del utav en 

arbetsmiljö och bör därför inte ignoreras vid genomförandet av TAM. Han 

visar på en förlängd version av TAM där kön tas med i räkning. Gefen (1997) 
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är ett bra exempel på hur man kan tillämpa TAM från olika perspektiv, i 

Gefens fall kön, vilket låter mig att se modellen som en utgångspunkt för en 

mätning. 

Som tidigare diskuterat har jag läst artiklar som jämfört TAM med andra 

modeller, närmre bestämt TPB (Mathieson, 1991). Just den artikeln är en 

empirisk studie som visar på att TAM lämpar sig bäst för undersökningar 

som förutset och förklarar användaracceptans av datateknologi (Mathieson, 

1991), trots att det är en sparsam och begränsad modell (Hu, Clark & Ma, 

2003) så finns det forskning som expanderat och anpassat modellen. 

Just under temat sparsamhet har modellen kritiserats för att vara enkel och 

allmän (Hu, Clark & Ma, 2003), men det kan även ses som en positiv vinkel 

om man brukar TAM som en grundmodell. Det finns omfattande empirisk 

forskning av TAM som stödjer modellen (Yuen & Ma, 2002) och som visar 

på att den enkla designen är en fördel då man är mer oberoende av 

målgruppen. Det vill säga att vilka individer som genomför undersökningen 

och vilken miljö de befinner sig i är mindre väsentlig för undersökningen. 

De studier som använt sig utav modellen har oftast brukat TAM som en 

grundmodell och har sedan lagt till en eller flera variabler hämtad från andra 

teorier. Det är på detta tankesätt jag baserat min modell på, då modellen har 

stort stöd i både avhandlingar och artiklar, men också för att den går att 

tillämpa från den infallsvinkel jag vill ha på undersökningen.  

Modell 

Genom att studera grundmodellen har jag kunnat skapa en uppfattning om 

vad modellen vill få fram och genom olika artiklar och avhandlingar kunnat 

skapa en uppfattning om hur man kan ändra variablerna för att få en vinkling 

på det man själv vill få fram. På så sätt har jag tagit fram en egen modell som 

uppfyller uppsatsens syfte för undersökningen. För att få kunskap om hur 
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andra byggt upp egna modeller, började jag med att läsa avhandlingar som 

likt mig inte genomfört TAM förut. Dessa avhandlingar inspirerade mig och 

gav mig vägledning för vilken litteratur jag borde läsa och hur jag borde 

tänka gällande TAM och modelluppbyggnaden. 

Jag började därför med att skapa ett första utkast av modellen där jag 

inkluderade de vanligaste variablerna (Davis, 1989): 

• Uppfattad användbarhet 

• Uppfattad användarvänlighet 
• Inställning för  

• Avsikt att använda 
• Faktiskt användande 

Jag tog bort variabeln ”Faktiskt användande”, då variabeln inte är intressant 

för undersökningen som vill mäta attityden för acceptansen. Jag lade till 

variablerna ”subjektiv norm” och ”försening i projektplan”. Motivationen för 

”subjektiv norm” är att mäta till vilken grad omgivningen har för påverkan 

över den uppfattade användbarheten och finns förklarad i både Theory of 

Planned Behaviour (Eagly & Chaiken, 1993) och Theory of Reasoned Action 

(Ajzen & Fishbein, 1980). Motivationen för försening i projektplan, som är 

den egna variabeln är att mäta om försening i projektet har påverkan över den 

uppfattade användbarheten. 

Figuren under visar hur modellens variabler påverkar varandra samt ger 

exempel på sambanden. 
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Figur 5: Egen TAM 

Exempel: 

• Subjektiv Norm - Jag tror att mina kollegor tycker att jag ska använda 
systemet. 

• Försening i Projektplan - Trots försenad införing av systemet vill jag 
använda mig utav det. 

• Uppfattad användbarhet - Systemet är användbar för mig i mitt arbete. 
• Uppfattad användarvänlighet - Systemet är lätt att använda. 

• Avsikt att använda - Jag vill använda mig utav systemet i mitt arbete. 

Hypoteser 

Följande hypoteser framställs för att påvisa sambanden mellan variablerna i 

den egna modellen. 

H1: PU  ITU Användaren uppfattning av systemets användbarhet påverkar 

avsikten att använda systemet i sitt arbete. 

H2: PEOU  ITU Användarens uppfattning av enkelheten av att använda 

systemet påverkar avsikten att använda systemet i sitt framtida arbete. 
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H3: PEOU  PU Användarens uppfattning av enkelheten att använda 

systemet påverkar uppfattningen av systemets användbarhet i sitt framtida 

arbete. 

H4: SN  ITU Användarens subjektiva norm påverkar avsikten att använda 

systemet i sitt framtida arbete. 

H5: SN  PU Användarens subjektiva norm påverkar uppfattningen av 

systemets användbarhet i sitt framtida arbete. 

H6: PIP  PU Förseningar i projektet påverkar användarens uppfattning av 

användbarheten av systemet i sitt framtida arbete. 

Enkäten 

Efter att ha ritat upp den egna modellen av TAM kunde jag påbörja 

skrivandet av frågorna, jag tog hjälp utav de frågor som fanns med till 

grundmodellen och översatte de till svenska samt såg till att de var anpassade 

till min undersökning. Då frågorna är baserade på tidigare undersökningar så 

valde jag att inte testa frågorna. Jag såg till att varje fråga hade ett syfte och 

var kopplat till de variabler som fanns med i min modell. Sedan skrev jag ner 

hypoteserna för att kunna visa på hur variablerna har för verkan på varandra. 

Jag började sedan formulera bakgrundfrågor till enkäten och valde att 

använda mig utav Likert-skalan för att skapa en måttstock för enkäten. 

Likert-skala är en sjugradig skala som mäter attityder från 1 till 7 där båda 

ändarna representerar motsatser av varandra (Neuman, 2003). Alltså 

representerar 1 ”håller inte alls med” och 7 ”håller starkt med”.  Därefter 

skrev jag en kort introduktion om mig själv och undersökningen och skickade 

enkätdokumentet för kontroll till min handledare. 
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Tabell 1: Skalbar data för enkäten 

Baserat på kommentarerna från min handledare valde jag att helt ta bort 

bakgrundsfrågor då det inte tjänade något större syfte att skapa olika profiler 

för en undersökning som är menad att vara anonym. Jag skrev om 

introduktionen och lade även till variabeln ”Försenad Projektplan”, som i 

enkäten består utav tre frågor. Jag skickade iväg den uppdaterade versionen 

av enkäten till min handledare, som gav sitt godkännande med kommentarer 

om att förtydliga hypoteserna.  

Jag kontaktade Axstores för att få lov om att genomföra undersökningen 

under den tid på dagen då all personal samlas för att äta lunch. Då 

lunchtiderna är schemalagda på intervaller av 30 minuter valde jag att 

utnyttja denna tid av dagen, då grupperna kommer i ett jämnt flöde. Detta 

tjänar både min undersökning och hindrar mitt arbete från att störa 

personalens arbete. Eftersom enkäten både är frivillig och endast består av 15 

frågor borde det inte ta mer än 5 minuter för en person att läsa igenom och 

svara på frågorna. Efter att ha berättat om undersökningen och hur jag tänkt 
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genomföra den fick jag godkännande från min kontaktperson och fortskred 

med att skriva ut enkäterna. För undersökningen bestämde jag ett minimum 

på 75 svarande, detta för att i värsta fall fånga upp hälften av användarnas 

opinion, dock skrev jag ut 150 enkäter, detta för att kunna bidra med mer data 

som stöd för undersökningen. Jag fick tillbaka 86 enkäter vilket var mer än 

hälften av undersökningsgruppen. 

Databearbetning 

I detta avsnitt beskriver jag vilka analysmetoder som använts. För att hantera 

och bearbeta den data jag samlat in för undersökningen har jag valt att 

använda mig utav SPSS (Statistical Package for Social Sciences), ett program 

som bearbetar statistisk data. Motivation för användningen av just det 

programmet är att den är både ett etablerat och erkänt program som använts 

utav forskare sedan den kom ut 1968. Då jag även har tidigare erfarenhet med 

att använda programmet, gjorde det analysen relativt enkel för mig att 

genomföra. 

Regressionsanalys 
Regression förklaras enligt Grimm och Yarnold (1997) som en statistik term 

för sambanden mellan en eller flera förklarande variabler. En 

regressionsanalys består utav prediktorer och beroende variabler. 

• Prediktorer (x) påverkar en eller flera variabler och kännetecknas i det 
schematiska diagrammet av utåtgående pilar. 

• Beroende variabler (y) påverkas utav variabler och kännetecknas av 
inåtgående pilar. 

 
Figur 6: Prediktorer och beroende variabler 
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Utöver dessa variabler finns det även variabler som både påverkar och är 

beroende för medierande variabler. Syftet med en regressionsanalys är att 

analysera sambandet mellan en beroendevariabel vars värde är beroende av 

en eller flera prediktorer och på så sätt förklara den beroende variabeln 

genom prediktorerna (Grimm & Yarnold, 1997).  

 
Figur 7: Multipel regression 

En multipel regressionsanalys skiljer sig från en enkel regressionsanalys 

genom att applicera flera prediktorer på den beroende variabeln (Grimm & 

Yarnold, 1997). 

Stiganalys 

Path Analysis, eller stiganalys som det benämns på svenska, visar på hur och 

i vilken grad flera variabler påverkar varandra (Grimm & Yarnold, 1997). En 

stiganalys kan ses som flera regressionsanalyser utförda i olika steg. Då 

stiganalysen är en teoretisk modell, beskrivs den inte bara i ord utan även 

med hjälp av schematiska diagram där man kan se hur de olika variablerna 

påverkar varandra genom ritade pilar (Grimm & Yarnold, 1997). I en 

stiganalys har variablerna antingen direkt eller indirekt effekt på de andra 

variablerna (Grimm & Yarnold, 1997). En direkt effekt visas genom en enkel 

dragen pil och visar att den påverkande variabeln har direkt effekt på en 

beroende variabel. En indirekt effekt visas genom pilar som går igenom 

medierande variabler och visar på den effekt en påverkande variabel har över 
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en beroende variable utan att den står i direkt samband (Grimm & 

Yarnold,1997).  

I figur 8 kan man se ett exempel på ett schematiskt diagram. Man tar här en 

persons kondition som exempel; konditionen är påverkad av muskelmassa 

som påverkas av näringsintag och träning. Samtidigt så påverkar rökning 

personens lungkapacitet som påverkar konditionen. 

 
Figur 8: Exempel på stiganalys 

När man genomför en stiganalys behöver man insamlad data för varje 

variabel man undersöker (Grimm & Yarnold, 1997). Den insamlade data 

behöver också vara graderad på en mätbar skala. På så sätt kan man se 

storleken på det tänkta sambandet mellan variablerna och hur stor grad dessa 

påverkar varandra (Grimm & Yarnold, 1997). 
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4. Resultat 
I resultatkapitlet presenteras resultaten av dataanalyserna, genom att visa 

upp tabeller och figurerna och förklara de i löpande text. 

Tabellen under, (tabell 2) visar en deskriptiv statistik av undersökningen där 

N representerar antal deltagare, minimum och maximum representerar lägsta 

och högsta värdet per svarsalternativ. Medel representerar medelvärdet, som 

är summan av de besvarade svaren delat på antal svarande. Om medelvärdet 

visar på 1.0 betyder det att alla svarat negativt medan 7.0 betyder att alla 

svarat positivt. Alltså kan man generalisera att för exempelvis fråga 1 (Q1) 

”Min förståelse över varför jag ska använda det nya systemet är tydlig och 

begriplig.” är användarna positivt inställda över att de uppfattar vad syftet för 

deras användning då värdet är på 5,49, vilket är högre än medelvärdet 4.0. 

Tabell 2: Deskriptiv Statistik 
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Man kan generellt se att användarna är negativt inställda för den uppfattade 

användarvänligheten (PEOU) då frågorna Q2, Q3 och Q4 ger medelvärden 

under 4.0, alltså anser de flesta att systemet kräver mycket mental 

ansträngning, att det inte är enkelt att få systemet att göra som de vill och att 

systemet inte är enkelt att använda. 

För uppfattad användbarhet visar alla frågorna en negativ inställning, då 

medelvärdena är under 4.0. Alltså anser användarna generellt att systemet 

inte förbättrar deras arbete, att systemet inte ger de mer produktiva, att 

systemet inte gör de mer effektiva att utföra sina arbetsuppgifter samt att 

systemet inte är användbart för deras arbete. 

För subjektiv norm (SN) visas ett medelvärde strax över 4.0 vilket visar på att 

användarna anser att människor som påverkar deras beteende anser att de bör 

använda systemet samt att människor som är viktiga för de anser att de ska 

använda systemet. För avsikt att använda (ITU) visas ett medelvärde över 5.0 

vilket betyder att användarna menar att förutsatt att de har tillgång till 

systemet så kommer de använda sig utav det och att om de har tillgång till 

systemet så kan de förutse att de kommer använda sig utav det. 

För försening av projekt (PIP) visas ett medelvärde strax över 4.0 vilket visar 

användarna varken är positiva eller negativa över att förseningen av projektet 

påverkar deras uppfattning av systemet, att förseningen förbättrar inlärningen 

av systemet och att förseningen förbättrar deras förutsättningar att använda 

systemet. 

I Tabell 2 visas även standard avvikelse vilket är ett statistiskt mått över 

spridningen av data och visar observationernas genomsnittliga avvikelse från 

medelvärdet. För denna undersökning varierar standard avvikelsen mellan 

1,555 och 2,313 där den är som högst för fråga 15 (Q15) ”Förseningen har 

förbättrat min förutsättning att använda systemet”. 



   
 

 

36 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's 

Alpha Based on 
Standardized 

Items 

N of Items 

,904 ,908 15 
Tabell 3: Cronbach's Alpha Total 

För att påvisa reliabilitet för undersökningen visas även ett värde för 

Cronbach’s Alpha, som är en metod för att mäta hur väl en grupp frågor kan 

mäta en eftersökt variabel. För hög reliabilitet ska α-värdet vara så nära 1 

som möjligt. Totalt sett har alla frågor (Tabell 3) ett värdet på 0,904, vilket 

visar på hög reliabilitet. Men om man delar upp α-värdet för varje grupp 

frågor ser man de separata gruppernas α-värde. För grupperna PU (uppfattad 

användbarhet), SN (subjektiv norm) och ITU (avsikt att använda) överstiger 

α-värdet det rekommenderade värdet för reliabiltiet, som är 0,80. För 

grupperna PEOU (uppfattad användarvänlighet) och PIP (försening i projekt) 

uppnår de inte ett värde på 0,80, vilket betyder att reliabiliteten för dessa 

grupper är mindre. 
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*p<0,05; *p<0,001 
Tabell 4: Regressionsanalys 

I tabellen (Tabell 4) kan man se effekten, eller påverkan på mina ställda 

hypoteser, dessa kan även ses i det schematiska diagrammet (Figur 6). 

Koefficient-värdet kan även tolkas som en procentsats för att visa på vilken 

påverkan den har på variabeln. 

• För hypotes 1 ställs PU mot ITU och man kan räkna koefficienten 0,340 
till procentsats som då blir 34 %. Detta betyder att PU påverkar ITU med 
34 %. 
 

• För hypotes 2 ställs PEOU mot ITU och man kan räkna koefficienten från 
0,350 till 35 %. Detta betyder att PEOU påverkar ITU med 35 %. 
 

• För hypotes 3 ställs PEOU mot PU och man kan räkna koefficienten från 
0,377 till 38 %. Detta betyder att PEOU påverkar PU med 38 %. 
 

• För hypotes 4 ställs SN mot ITU och man kan räkna koefficienten från 
0,445 till 44 %. Detta betyder att SN påverkar ITU med 44 %. 
 

• För hypotes 5 ställs SN mot PU och man kan räkna koefficienten från 
0,491 till 49 %. Detta betyder att SN påverkar PU med 49 %. 
 

• För hypotes 6 ställs PIP mot PU och man kan räkna koefficienten från 
0,015 till 1 %. Detta betyder att PIP påverkar PU med 1 %. 
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Man kan genom dessa siffror se att inte någon av hypoteserna stöds.  

Figur 9: Egen TAM modell med effekter 

När man testar en hypotes (H1) ställer man den mot en nollhypotes (H0) som 

antar att det inte finns någon skillnad mellan grupperna än vad som orsakas 

av slumpen. Hypotesen (H1) ställs då som mothypotes och säger att det finns 

skillnader mellan grupperna. I statistiska tabeller är nollhypoteser uppbyggda 

av slumpartade variabler, man jämför således den egna hypotesen mot en 

slumpartad hypotes där det inte ska finnas några skillnader mellan grupperna 

utom de som är beroende av slumpen. För att kunna jämföra hypoteserna 

behöver man ett värde, detta värde är signifikansen (p) och visar hur stor 

sannolikhet det finns mellan den egna hypotesen och nollhypotesen. Om 

signifikansvärdet är lågt kan man anta att nollhypotesen är felaktig och kan 

förkastas vilket leder till att den egna hypotesen stämmer och är korrekt. 

Hypotes 6 (PIP  PU) som har en signifikans på 0,8 stödjer alltså inte 

hypotesen, då den saknar ett tillräckligt lågt p-värde. Däremot fanns i 

resterande hypoteser p-värden under 0,05 och även 0,001 vilket räknas som 

mindre än 5 % respektive 0,1 %. Dessa värden anger sannolikheten för det 

observerade värdet givet, mot nollhypotesen gäller. Detta betyder att 

sannolikheten för att de olika hypoteserna skulle vara lika är väldigt liten, 
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vilket ger slutsatsen att nollhypotesen är inkorrekt och kan förkastas. De egna 

hypoteserna blir därmed korrekta. För att hålla en uppskattning av säkerhet 

för en hypotes bör man ha i alla fall 95 % i signifikansvärde. 

Här ser man att resultaten för sambanden mellan hypotes 5 (SN  PU), 

hypotes 4 (SN  ITU), hypotes 3 (PEOU  PU), hypotes 2 (PEOU  ITU) 

och hypotes 1 (PU  ITU) har tillräckligt låg signifikans för att stödja 

hypotesen att dessa påverkar ITU. Då PU även är den enda medierande 

variabeln i modellen så är den både beroende och en påverkande faktor. 

PEOU påverkar således ITU genom PU. 
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5. Analys och diskussion  
I detta kapitel analyseras resultatet mot teorin för att få en uppfattning om 

hur mina resultat skiljer sig från teorin. Senare diskuteras resultaten för att 

få en uppfattning om varför resultaten ser ut som de gör. 

5.1. Resultatanalys 

Jag har delat upp resultaten av hypoteserna i underrubriker så att man kan se 

de olika prediktorernas påverkan på de olika beroende variablerna. 

Uppfattad användbarhet 
PU  ITU  

Användarens uppfattning av användbarheten av systemet påverkar avsikten 

att använda systemet med 34 %. Detta betyder att användarens uppfattning av 

användbarheten påverkar avsikten att använda systemet i sitt framtida arbete. 

Detta betyder att om systemet utformas så att användarens arbetsuppgifter 

effektiviseras (Gulliksen & Göransson, 2002) så påverkas användarens 

uppfattning av användbarheten, vilket i sin tur påverkar avsikten att använda 

systemet. 

Uppfattad användarvänlighet 
PEOU  ITU  

Enligt resultaten påverkar användarens uppfattning av systemets 

användarvänlighet (PEOU) avsikten att använda (ITU) systemet med 35 %. 

Det betyder att om användaren uppfattar systemet som enkelt att använda så 

kommer användaren att ha för avsikt att använda systemet i sitt framtida 

arbete. 

Detta betyder att om man påverkar den uppfattade användarvänligheten 

genom att manipulera systemet, exempelvis för att förbättra förståelsen och 
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på så vis användarvänligheten, så kan man påverka användarens avsikt att 

faktiskt använda systemet. På så sätt kan man se till att systemet uppfyller det 

specifika målet som systemet är skapat för (Gulliksen & Göransson, 2002). 

PEOU  PU  

Det man kan se i resultaten är att undersökningsgruppens uppfattning av 

användarvänligheten för systemet påverkar uppfattningen av systemets 

användbarhet. Påverkan är på 38 %, vilket betyder att om användaren 

uppfattar att systemet är enkelt att använda (PEOU) så kommer användarens 

uppfatta systemet som användbart (PU). 

Detta betyder att om man skulle påverka uppfattningen av 

användarvänligheten, genom exempelvis mer utbildning, så skulle 

uppfattningen av användbarheten att förbättras, samma sak gäller för 

motsatsen. Om användarna inte får tillräcklig utbildning så kommer 

uppfattningen av användbarheten att påverkas negativt. Enligt Allwood 

(1998) kan detta leda till att användarna saknar motivation för att använda 

systemet och om de använder det så kommer de använda det på ett likgiltigt 

och vårdslöst sätt. 

Subjektiv norm 
SN  ITU  

Resultaten visar att användarens subjektiva norm (SN) påverkar avsikten att 

använda (ITU) systemet med 44 %. Detta betyder att omgivningens påverkan 

över användaren, påverkar avsikten att faktiskt använda systemet. 

Detta betyder att omgivningens åsikter om systemet påverkar användarens 

avsikt att använda systemet. Om omgivningen har en negativ åsikt om 

systemet så kommer användaren avsikter påverkas negativt, och om 

omgivningen har en positiv åsikt så kommer användarens avsikter att vara 

positiva. Denna påverkan är ganska vanlig, då man oftast låter sig påverkas 
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av människor som är viktiga för en i många olika sociala sammanhang. Om 

det råder en negativ åsikt hos en person som har en auktoritär roll eller som 

har en karismatisk personlighet, så riskerar man att denne kommer sprida sin 

negativa åsikt (Ajzen & Fishbein, 1980). Detta medför att de personer som 

inte tidigare använt systemet kommer få en negativ bild, innan de ens hunnit 

pröva systemet och bilda en egen uppfattning. Detta gäller också motsatsen, 

Ajzen och Fishein (1980) menar att om positiva åsikter sprids utav personer 

med inflytande, så motiveras andra till att ha för avsikt att använda det. 

SN  PU  

I resultaten kan man se att användarens subjektiva norm (SN) påverkar 

uppfattningen av systemets användbarhet (PU) med 49 %. Detta betyder att 

användarens uppfattning av hur användbart systemet är påverkas av deras 

omgivning.  

Värdena för påverkan från den direkta omgivningen, vilket i det här fallet är 

kollegor och ledningen för projektet kan bero på olika saker. Genom att låta 

användarna ta del av projektet skapar man medverkan som enligt Gulliksen 

och Göransson (2002) är en framgångsfaktor vid systemutvecklingsprojekt. 

En annan orsak för påverkan från omgivningen kan vara av auktoritära skäl. 

När man jobbar i arbetsgrupper som undersökningsgruppen gör, så har varje 

grupp en arbetsledare, dessa individer är direkt involverade i 

systemutvecklingsprojektet och förmedlar arbetsförloppet för gruppen. På så 

sätt kan dessa personer påverka användarna i sina grupper (Ajzen & Fishbein, 

1980). 

Försening av projekt 
PIP  PU  

Enligt resultaten är påverkan mellan försening i projekt (PIP) och 

användarens uppfattning av användbarheten (PU) väldigt liten. Detta betyder 
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att förseningen av projektet inte har någon större påverkan på användarnas 

uppfattning av systemets användbarhet.  

Möjliga förklaringar till varför det är så låg påverkan kan vara att förseningen 

av projektet inte är längre än en månad, vilket i termer av 

systemutvecklingsprojekt inte är särskilt stora (Gulliksen & Göransson, 

2002). Jämförelsen här dras med ett projekt som är försenade med ett halvår 

eller ett helt år. Förseningen kan betraktas som en extra månad av 

förberedelser, alltså som tid för mer förberedelse. Att dra ut på tiden för 

implementeringen för att förbättra användaracceptansen kan ses något 

positivt om det varit så att man haft en uppfattning av att systemet inte 

kommer att klara av att ersätta det gamla systemet (Gulliksen & Göransson, 

2002). Enligt resultaten påverkar alltså inte variabeln ”försening” 

uppfattningen av systemets användbarhet. 

5.2. Resultatdiskussion 

Allwood (1998) menar att användaracceptans påverkas av hur välplanerat ett 

systemutvecklingsprojekt är. Specifikt att om tidsplaneringen skjuts upp så 

påverkar det användarna direkt. Denna påverkan är då negativ då 

förskjutningen kan innebära att mängden utbildning av systemet kortas ner. 

Enligt resultaten av undersökningen finns det inte tillräckligt med stöd för att 

visa på att variabeln ”försening i projekt” (PIP) har någon större påverkan 

över den uppfattade användbarheten. Detta är en direkt motsägelse av vad 

Allwood (1998) menar, vilket gör frågan om försening i ett projekt faktiskt 

påverkar användbarheten intressant.  

Till att börja med måste det diskuteras över vad enkäten faktiskt förde fram. 

Medelvärdena för gruppen ”försening i projekt” var på 3,70, 4,05 och 4,06. 

Dessa värden var på en skala från 1 till 7, här kan man se att medelvärdena 

alla är nära det värde som representerar en neutral åsikt. Detta tyder på att 

majoriteten av användarna inte anser att förseningen varken förbättrat eller 



   
 

 

42 

försämrat inlärningen eller förutsättningen att använda systemet eller att 

förseningen påverkar deras uppfattning av användbarheten. 

Varför användarna har en sådan neutral uppfattning av projektet kan bero på 

en mängd olika aspekter. Det kan kännas som en självklarhet att en försening 

medför irritation (Allwood, 1998), speciellt i projekt såsom systemutveckling 

som har en tendens att vara tidskrävande, men det kan även ses som en fördel 

att få mer tid att vänja sig vid systemet och att på så sätt uppnå bättre 

inlärning. En viktig faktor kan vara förseningens syfte, om förseningen beror 

på att användarna ska få mer tid på sig att lära sig systemet och bättre kunna 

hantera övergången från det gamla till det nya så kan en försening ses som 

något positivt. Om förseningen är på grund av systemet, alltså en teknisk 

åtgärd så kan även det ses som ett viktigt skäl till en försening. Om systemet 

däremot är försenat på grund av en bristfällande tidsplanering så kan 

förseningen uppfattas som negativ (Allwood, 1998), trots att det är en 

nödvändighet. 

Även ledningens förmedlande om förseningen är viktig, om det upprätthållits 

en öppen dialog med användarna om hur projektet fortlöpt så har man sett till 

att låta användarna aktivt medverka, vilket enligt Allwood (1998) är en 

framgångsfaktor för systemutvecklingsprojekt. Då finns det en större chans 

för användarna att antingen se förseningen som positiv eller neutral, då man 

skapat en känsla av gemenskap. Om ledningen däremot inte varit öppna om 

hur projektet fortlöpt och endast meddelar om projektets försening, så kan 

användarna uppfatta förseningen som negativ då de inte vet om de 

bakomliggande orsakerna.  

För undersökningsgruppen kan många olika aspekter ligga till grund för 

varför förseningen inte påverkar deras uppfattning för användbarheten av 

systemet. Det som är klart är att för den här undersökningsgruppen så 

påverkas inte majoriteten av att projektet är försenat och att det inte påverkar 
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deras uppfattning av systemets användbarhet. Då den uppfattade 

användbarheten är en medierande variabel som påverkar avsikten att 

använda, så kan man se att försening som variabel inte har tillräckligt stor 

påverkan, varken direkt eller indirekt.  

Jämför man med den tidigare forskningen kring TAM så är mitt resultat en 

avvikelse från de flesta undersökningar som lagt till variabler från andra 

forskningsområden. I Gefens (1997) undersökning som inkluderade variabeln 

kön som tillägg, visade det sig att kön vara en viktig och påverkande faktor 

över användaracceptansen. Även i undersökningen för förslaget av TAM2 av 

Brown et. Al. (2002) så visades det att variabeln tvång var en påverkande 

faktor, varför kommer det sig då att inte variabeln försening är en påverkande 

variabel? 

Frågan är viktig då den påverkar de både målgrupperna för uppsatsen. För 

forskningen visar det att variabeln försening inte är en påverkande variabel 

användaracceptansen i denna fallstudie. För näringslivet visar det att 

försening inte påverkar användaracceptansen och betyder alltså att man i det 

här företaget, mer specifikt det här projektet inte behöver lägga ner alltför 

mycket tid på att kommunicera syften och förklaringar till projektets 

arbetsgång. 

5.3. Metodreflektion 

Eftersom undersökningen endast genomförts på endast ett företag, och är en 

fallstudie så kan man inte generalisera resultaten för alla projekt. Man kan 

bara tolka resultaten för det här projektet. Men bara för att variabeln 

försening inte varit en påverkande faktor i det här projektet så betyder det inte 

att den inte kan vara en påverkande faktor i andra projekt.  

Förhållandet mellan huvudkomponenterna i TAM, alltså uppfattad 

användbarhet (PU) och uppfattad användarvänlighet (PEOU) är viktig när det 
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kommer till användningen av teknologi (Mahmood & Swanberg, 2001). Det 

finns även en viktig omständighet för undersökningen som bygger på 

frivillighet att använda den nya teknologin, enligt Adams, Nelson & Todd 

(1992) kan det bli svårt att utföra en studie på ett korrekt sätt om inte 

användningen är baserad på fri vilja.  

Detta påverkar förhållandet mellan PU och PEOU negativt och kan ge en 

felaktiv bild av teknologiacceptansen. Då min undersökningsgrupp faller in 

under denna kategori kan detta påverka resultatet, men det bör tilläggas att 

projektet varat under flera års tid och att undersökningsgruppen varit väl 

medveten om systemförändringen.  

Datainsamlingens utförande påverkar också undersökningen. Det var tidigare 

en delad uppfattning av både Axstores och mig att undersökningen skulle 

genomföras med hjälp av arbetsledarna, enkäterna skulle distribueras genom 

dem. På grund av tidsbrist och hög arbetsbörda kunde Axstores inte hjälpa 

mig genomföra undersökningen på detta sätt utan meddelade om att det 

skulle vara en omöjlighet. Därför föreslog jag att jag själv skulle dela ut 

enkäterna till användarna på den enda plats där de alla samlas en gång per 

dag, matsalen under lunchtimmarna. På detta sätt var undersökningen frivillig 

och jag fanns på plats för att svara på frågor om enkäten.  
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6. Avslutning 
I detta kapitel avslutar jag uppsatsen med i en kort slutsats som svarar på 

frågeställningen och ger förslag till forstsatt forskning. 

6.1. Slutsats 

Syftet för undersökningen presenterades i introduktionen och var att 

undersöka hur förseningar vid systemimplementering påverkar användarens 

systemacceptans, frågeställningarna var:  

• Påverkar försening användarens acceptans? 

• Påverkar den subjektiva normen användarens acceptans? 

• Påverkar den uppfattade användbarheten användarens acceptans? 

• Påverkar den uppfattande användarvänligheten användarens acceptans? 

Resultaten visar att försening av projekt, subjektiv norm, uppfattad 

användbarhet och uppfattad användarvänlighet inte har tillräcklig påverkan 

över den uppfattade användbarheten för att påvisa en direkt påverkan. Det 

betyder alltså att jag i den här undersökningen inte kan påvisa att försening på 

projekt, subjektiv norm, uppfattad användbarhet eller uppfattad 

användarvänlighet påverkar användaracceptansen.  

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Då resultaten av denna undersökning inte stöder de hypoteser som finns för 

att visa på att försening påverkar användaracceptansen, så skulle det vara 

intressant att jämföra flera projekt för att kunna generalisera detta. På så sätt 

skulle man kunna visa om förseningar påverkar projekt och om det påverkar 

de negativt eller positivt. Dessutom skulle det vara intressant att genom 

intervjuer ta reda på varför påverkan är negativ eller positiv. 
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Bilagor 

Undersökning: Användaracceptans 
 
 

Hej! Jag heter Kamilla Csonka har under hösten och våren tillhört projektet WMS2012, 
jag studerar Informationslogistik på Linnéuniversitetet och kommer nu till sommaren att 
ta examen. Inför detta arbetar jag med min c-uppsats som går under ämnet 
användaracceptans. Det jag undersöker är hur förseningar i ett projekt påverkar 
användarens uppfattning av systemet. Den här enkäten tar ca 10 minuter att genomföra.  
Dina svar är anonyma och svaren är självfallet konfidentiella. 

 
Svara sanningsenligt och så bäst du kan.  
Tack för din medverkan! 
 

 
 

För följande frågor, välj en utav siffrorna som bästa stämmer överens med din åsikt. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Håller inte 
alls med 

     Håller 
starkt med 

 
  
1. _____ Min förståelse över varför jag ska använda det nya systemet är 

tydlig och begriplig. 

2. _____ Att använda systemet kräver inte mycket mental ansträngning. 

3. _____ Det är enkelt att få systemet att göra som jag vill. 

4. _____ Systemet är enkelt att använda. 

5. _____ Att använda systemet förbättrar mitt arbete.  

6. _____ Att använda systemet gör mig mer produktiv. 

7. _____ Att använda systemet gör mig mer effektiv för min arbetsuppgift. 

8. _____ Jag finner systemet användbar för mitt arbete. 

9. _____ Människor som påverkar mitt beteende anser att jag ska använda 

systemet. 
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10. _____ Människor som är viktiga för mig anser att jag ska använda 

systemet. 

11. _____ Förutsatt att jag har tillgång till systemet tänker jag använda mig 

av det. 

12. _____ Om jag har tillgång till systemet, så kan jag förutsäga att jag 

tänker använda mig av det.  

13.  _____ Att Go-live för projektet har blivit försenad påverkar min  

 uppfattning av systemet. 

14.  _____ Förseningen har förbättrat min inlärning av systemet. 

15. _____ Förseningen har förbättrat min förutsättning att använda systemet. 

 
 


