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Sammanfattning 

 

I denna studie har en modell tagits fram för att utvärdera informationssystem med 

kvalitativa metoder. Denna modell har utvecklats med task technology fit theory (TTF) 

som ramverk, som tidigare använts främst i kvantitativa studier för att undersöka till 

vilken grad funktioner matchar med användares uppgifter i ett informationssystem. 

Modellen som utvecklats i studien har istället syftet att se vilken data som kan genereras 

för att skapa djupare förståelse till faktorer som ligger bakom när matchningen är dålig. 

Modellen har testats i en fallstudie med företaget Visma Spcs där deras webbaserade 

fakturerings- och bokföringssystem eEkonomi har utvärderats. Detta gjordes genom en 

datainsamling i form av semi-strukturerade intervjuer på användare av systemet. 

Resultaten visar att modellen kan generera data för att skapa djupare förståelse genom 

att visa hur funktioner matchar dåligt, varför de matchar dåligt, vad den upplevda 

effekten blir för användarna och hur användarnas behov egentligen ser ut. Datan kan 

även användas för kartläggning av de uppgifter som utförs i ett informationssystem. 

Till vidare forskning ges förslaget att kombinera denna modell med kvantitativa 

metoder, där den kan användas i utforskande syfte före en kvantitativ studie eller i ett 

förklarande syfte efter en kvantitativ studie.  

 

 

Nyckelord: Task-technology fit, kvalitativa metoder, blandade metoder, 

modellutveckling, utvärdering, informationssystem,   
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1 Introduktion  

Digital teknologi har ingen bestämd form och kan ses som ett material som 

saknar givna egenskaper, men det betyder också att den inte har några 

begänsningar och erbjuder oändliga möjligheter (Löwgren & Stolterman 

2004). Informationssystem skapas utifrån denna teknologi och även om man 

kan ha en uppfattning om att dessa system brukar se ut på ett visst sätt i 

specifika kontexter finns det alltid en möjlighet att de kan se ut på helt andra 

sätt och att andra lösningar skulle kunna vara mycket bättre. Detta gör att 

designprocessen är mer öppen, men också mer komplicerad (Löwgren & 

Stolterman 2004). För att veta om man tänker rätt och om de beprövade sätten 

att designa informationssystemen är rätt behövs väl fungerande 

utvärderingsmodeller som kan visa om de är rätt anpassade och uppfyller de 

behov som finns. En undersökning av detta kan göras utifrån Task technology 

fit-teorin  (TTF) som har använts i en modell för att utvärdera till vilken grad 

ett system är anpassat efter användarens behov och hur hög effektiviteten i 

användandet därav blir. TTF är en teori som säger att informationssystem är 

mer troliga att ha en positiv inverkan på prestation och användning om dess 

funktioner matchar de uppgifter som användarna har (Goodhue & Thompson 

1995), och med uppgifter menas de aktiviteter som användarna brukar 

systemet till. I denna studie har teorin använts för att skapa en modell med 

kvalitativa metoder för att utvärdera hur funktioner matchar de uppgifter som 

ska utföras, varför om det matchar dåligt och vad den upplevda effekten blir 

för användarna då det matchar dåligt. Detta ska leda till en djupare förståelse 

av de problem och behov som finns och därmed visa hur matchningen kan 

göras bättre. När TTF nämns i denna rapport menas teorin för TTF, när TTF-

modellen nämns menas den förklarande grafiska modell som togs fram av 

Goodhue & Thompson (1995), när TTFs utvärderingsmodell nämns menas den 

modell för utvärdering som togs fram av Goodhue & Thompson (1995) och 

när den kvalitativa TTF-modellen nämns menas TTF med kvalitativ ansats som 

har använts i denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 

Att kunna utvärdera informationssystem på tillförlitliga och relevanta sätt har 

länge varit ett aktuellt ämne och även om behoven kan sägas ha ökat med 

teknikens framsteg var det redan aktuellt då teorin och modellen av TTF togs 
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fram av Goodhue & Thompson (1995). Företag la enorma summor pengar på 

att göra informationssystem bättre, men det var svårt att göra bedömningar av 

vad som egentligen var bra eller dåligt och därmed var förbättringarna skulle 

göras.  Det var utifrån det här som Goodhue & Thompson (1995) såg behovet 

av att ta fram en utvärderingsmodell som kunde tydliggöra detta. 

 

TTFs utvärderingsmodell har sedan den togs fram av Goodhue & Thompson 

(1995) använts i studier där man genom kvantitativa metoder i form av 

enkätundersökningar (D’Ambra & Wilson 2004; Oliviera & Tam 2016) och 

laboratorieexperiment (Benbasat & Lim 2000; Mathieson & Kiel 1998) har 

undersökt och genererat svar till hur väl informationssystem fungerar på en 

graderad skala. Detta tillvägagångsätt har både använts i metaanalyser (Dennis, 

Vandenberg & Wixom 2001) och på enskilda system (Lending & Staub 1997). 

Den har också använts genom den utvecklade modellen Technology to 

performance chain i en kvalitativ studie (Lending & Staub 1997) med 

intervjuer som datainsamling som sedan användes i triangulering med en 

tidigare kvantitativ undersökning. I denna studie lyckades man i högre grad 

förklara beteenden hos användare men begränsades delvis också av att frågorna 

utformades så att de skulle kunna jämföras med den kvantitativa studien. 

 

Även i studier där man inte har utgått från TTF har främst kvantitativa metoder 

använts i form av enkätundersökningar (Loukis, Pazalos & Salagara 2011; 

Toleva 2010; Kun Lee & Chung 2009) och även i dessa fall har man samlat in 

data för att kunna gradera systemens kvalité. Studier har också gjorts enligt 

kvalitativ metod i form av intervjuer (Alanezi, Mahmood & Bazri 2012) för att 

få svar på vilka faktorer som påverkade kvaliteten. 

 

1.2 Problemformulering 

Med TTF har modeller tagits fram för att studera hur matchningen mellan 

uppgifter och funktioner ser ut i ett informationssystem. Dessa har främst 

fokuserat på till vilken grad de matchar med kvantitativa studier och därmed 

har man utelämnat att försöka förstå vad detta egentligen betyder, vilket borde 

kunna studeras närmare för att skapa förståelse till hur man kan påverka 

matchningen till att bli bättre. Triangulering med kvalitativa metoder har 

studerats med TTF till viss grad (Lending & Staub 1997) men då bara för att 

förstå underliggande faktorer för användning. Även i andra studier när man har 

använt kvalitativa metoder för att utvärdera informationssystem har man 
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fokuserat på underliggande faktorer, som varför man upplever ett systems 

kvalitet på ett visst sätt (Alanezi, Mahmood & Bazri 2012).  Därmed finns det 

ett behov av att utveckla en modell som kan undersöka detta och skapa en 

djupare förståelse för användare. 

 

1.3 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att använda TTF-modellen som ett teoretiskt ramverk i 

en kvalitativ studie för att utvärdera informationssystem. Den kvalitativa 

undersökningen förväntas belysa frågor som hur funktioner matchar de 

uppgifter som ska utföras, varför om det matchar dåligt och vad den upplevda 

effekten blir för användarna. Detta för att se vilken förståelse av problem och 

behov som  kan skapas och därmed se hur matchningen kan göras bättre. Detta 

kan sammanfattas i följande forskningsfråga: 

 

Vilken förståelse kan genereras för de problem och behov som finns i ett 

informationssystem när matchning mellan funktioner och uppgifter studeras 

med kvalitativa metoder och TTF-modellen som teoretiskt ramverk. 

 

1.4 Avgränsningar 

Då denna studie har handlat om att skapa och testa en ny utvärderingsmodell 

har det inte funnits något behov av att göra avgränsningar. 
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2 Bakgrund och Teori 

I detta kapitel redovisas teori, begrepp och tidigare forskning som legat till 

grund för studien. I 2.1 Task technology fit förklaras teorin och TTF-modellen 

följt av tidigare studier där den har använts, utvecklats och till sist beskrivs 

kritik som har riktats mot den och hur detta har bemötts. I 2.2 kvalitativ och 

kvantitativ forskning förklaras begreppen för kvalitativa, kvantitativa och 

blandade metoder då dessa är relevanta för att jämföra denna studie med 

tidigare studier med TTF. På samma sätt redogörs i 2.3 Utvärderingsmodeller 

för modeller som är relevanta för att jämföra denna studie med tidigare och 

även för att motivera tillvägagångsätt för hur modellen testas i studien. 

2.1 Task technology fit 

Det finns två modeller utifrån två olika forskningsinriktningar som har 

utforskat samband mellan funktioner i informationssystem och prestation 

(Goodhue & Thompson 1995). Dessa två är TTF-modellen och 

användningsmodelllen där TTF-modellen fokuserar på matchningen mellan 

funktioner och de uppgifter som användaren har för att se hur det påverkar 

prestation och användning. Användningsmodellen jämför teknikens 

egenskaper med användarens föreställningar för att se hur det påverkar 

användningen och hur det i sin tur påverkar prestation. Skillnaderna mellan de 

två modellerna ligger i vad de fokuserar på: matchningen i TTF-modellen och 

användningen i användarmodellen. 

 

Båda dessa har ansetts ha svagheter (Goodhue & Thompson 1995), där 

användningsmodellen ignorerar det faktum att all användning inte är frivillig 

och TTF-modellen där fokuset på matchning inte tar hänsyn till att systemet 

först måste användas, något som inte alltid kan förutsättas. Det har skapats en 

modell för att kringgå detta, som tar hänsyn till båda dessa faktorer och denna 

kallas för task to performance chain.  

 

TTF togs ursprungligen fram av Goodhue & Thompson (1995) i en studie där 

de undersökte kopplingen i användares upplevda matchning mellan uppgifter 

och funktioner till påverkan på prestation och användning.  Denna teori hade 

sin grund i studier av Benbasat, Dexter & Todd (1986) och Dickinson, 

DeSanctis & McBride (1986) där man hade studerat hur matchning mellan hur 

data representeras och uppgifter som ska utföras påverkar resultat och skapat 
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modeller för detta. Teorin och modellen som Goodhue och Thompson skapade 

vidareutvecklades från dessa enligt en modell som istället jämförde 

matchningen mellan funktioner och uppgifter i ett system och fick namnet task 

technology fit theory.  

 

TTF är en teori som säger att om de funktioner som finns tillgängliga i ett 

system passar de behov och uppgifter som användaren har ökar det 

prestationen. Användarnas egna uppfattningar om hur väl de passar används 

för att skapa en bild av verkligheten och användas som ett underlag (Goodhue 

& Thompson 1995). Skulle det visa sig att matchningen är dålig kan effekterna 

vara att uppgifterna tar längre tid att lösa, inte går att lösa alls eller att 

användaren väljer ett annat verktyg för att lösa uppgiften. En modell för att 

beskriva detta togs fram av Goodhue & Thompson (1995) och består av fem 

komponenter: funktioner, uppgifter, matchning, påverkan på prestation och 

påverkan på användning.  Figur 1 visar hur modellen är uppbyggd. 

 

 Uppgifter:  

Detta syftar till de uppgifter som användaren utför eller har behov av 

att kunna utföra med systemet 

 Funktioner:  

Funktioner i ett system som används för att utföra uppgifter eller som 

delvis kan användas för att hjälpa till i utförandet.  

 

 Matchning:  

Till vilken grad funktionerna hjälper användaren i en jämförelse av 

vad uppgiften kräver, hur funktionerna ser ut och hur de individuella 

behoven ser ut. 

 

 Påverkan på prestation:  

Hur matchningen påverkar prestationen hos användaren. 

 

 Påverkan på användning:  

Hur matchningen påverkar användningen av systemet och ifall andra 

verktyg används som komplement eller som ersättning. Exempel på 

andra verktyg skulle kunna vara att användaren använder en 

miniräknare som komplement för att kunna utföra uppgiften. 
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Figur 1: Task-technology fit modellen av Goodhue and Thompson (1995) 

 

Goodhue and Thompson  (1995) skapade utifrån detta även TTFs 

utvärderingsmodell för att testa teorins validitet och för att utvärdera 

informationssystem. Denna var tänkt att användas kvantitativt genom 

enkätundersökningar och dimensioner togs fram för vad som var bidragande 

för matchningen mellan uppgifter och funktioner och skulle fungera som 

underlag för dessa undersökningar. Dessa var följande: utebliven förvirring, 

detaljrikedom, lokaliserbarhet, betydelse, rätt data, tillgänglighet, assistans, 

autentisering, lätthet i användning, flexibilitet, systemets reabilitet, träning, 

nogrannhet, kompabilitet, uppdatering (aktualitet) och presentation 

 

2.1.1 Studier med TTF 

TTF har tidigare främst använts i studier där man snarare undersökt 

övergripande fenomen än specifika tjänster eller system. Ett exempel är 

D’Ambra & Wilson (2004) som studerade hur webben användes för sökningar 

relaterat till resor för att se hur den passade som informationsresurs. TTFs 
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utvärderingsmodell användes och man lade till en variabel för osäkerhet, då 

man misstänkte att just osäkerhet var en viktigt faktor i användandet av 

webben. Datainsamlingen skedde med kvantitativ metod genom 

enkätundersökningar på resenärer man sökte upp på en flygplats. I resultaten 

såg man att TTF var en viktig faktor för att kunna utvärdera användandet av 

ett system när stort fokus ligger på beteenden i användandet snarare än på mer 

specifika systemdelar.  

 

Oliviera & Tam (2016) använde också TTF när de undersökte den individuella 

prestationen i användandet av mobila banktjänster. I undersökningen ville man 

även undersöka om det fanns skillnader i kön eller ålder som kunde relateras 

till prestationen, och man lade därför till just element för kön och ålder i TTF-

modellen. Undersökningen gjordes även här med kvantitativa studier genom 

ekkätundersökningar som skickades till 317 användare varav 256 resultat 

kunde användas. I  resultaten såg man att både särdragen hos uppgifterna som 

skulle utföras och funktionerna som fanns påverkade TTF, och vad gäller 

skillnader mellan de olika användarna såg man att det fanns skillnader mellan 

användare av olika åldrar men att det inte gick att se några skillnader i 

användandet när man jämförde könen. I slutsatserna menar man att TTF kan 

användas som ett effektivt verktyg för att undersöka den individuella 

prestationen och att det borde vara användabart i utvecklingen av nya sätt att 

genomföra finansiella transaktioner. 

 

I en studie av Benbasat & Lim (2000) användes TTF för att skapa en egen teori 

för att se hur representation påverkar förståelsen av analyserbar och mindre 

analyserbar data tillsammans med matchning i en modell man kallade Task-

representation fit model. Modellen användes för att göra förutsägelser för hur 

resultatet av den följande undersökningen skulle bli. Denna förutsägelse var att 

graden av anpassning i hur analyserbar en uppgift är och hur den presenteras 

bestämmer huruvida ett informationssystem kan minska tvetydigheten. 

Undersökningen som utfördes genom ett laboratorieexperiment gick ut på att 

man lät testpersonerna lösa uppgifter med data i form av olika nivåer av 

analyserbarhet presenterade antingen i text eller andra typer av media. 

Förutsägelserna verkade stämma överens med resultatet och man ansåg sig 

därmed ha tillfört kunskap till forskningen kring TTF genom att visa att 

modellen kunde användas på det här sättet. 
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TTF har även använts för utvärdering av ett specifikt system i en studie av 

Lending & Staub (1997) där man undersökte användandet av ett nytt integrerat 

informationssystem i en organisation med task to performance chain, som var 

en vidareutveckling av TTF med ett större fokus på användningen av systemet. 

Det handlade här om att undersöka vilka metoder som användes för 

litteratursökning och datainsamlingen genomfördes genom intervjuer med 

användare, som sedan användes i en triangulering med en tidigare utförd 

enkätundersökning. Datainsamlingen gjordes i form av två omgångar 

intervjuer, där man med den första hade som mål att kartlägga användning och 

en andra för att se hur funktioner passade med de uppgifter användarna hade. 

Det man ville få fram av intervjuerna var att hitta oväntade tillvägagångsätt 

som man inte hade kunnat hitta i den mer strukturerade enkätundersökningen. 

Resultaten kategoriserades i en modell för TTF och man kom här fram till att 

den kvalitativa delen av undersökningen genom intervjuerna var den viktigaste 

faktorn i studien för att kunna förklara användandet av systemet.  

 

Mathieson & Kiel (1998) har i en studie undersökt ease of use: hur lättanvänt 

ett informationssystem upplevs vara. De hade från en tidigare studie 

(Tornatzky & Klein 1982) sett att upplevd komplexitet kunde relateras till hur 

lätt eller svårt ett system upplevdes vara. I denna studie frågade man sig om 

även systemets anpassning till de uppgifter som användarna hade kunde 

relateras till ease of use. Man skapade system med två olika nivåer av 

funktionalitet och två olika gränssnitt som gav totalt fyra olika system för att 

kunna testa båda delar. Ett laboratorie-experiment utfördes med dessa system 

på ekonomistudenter som tilldelades ett av systemen slumpmässigt och som 

där fick utföra förutbestämda uppgifter. De fick sedan svara på en 

enkätundersökning angående hur svårt de tyckte det var att lösa uppgifterna på 

en skala mellan ett till sju. I resultaten kom man fram till att anpassningen 

mellan funktioner och uppgift påverkar ease of use oberoende av hur 

gränssnittet ser ut. Därmed kunde man visa att ett system som upplevs vara 

svårt att förstå inte endast behöver betyda att det handlar om det grafiska, utan 

också hur funktionerna ser ut, vilka användare som finns och vad de använder 

systemet till. 
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2.1.2 Tidigare utveckling av TTF  

Goodhue & Thompson (1995) utvecklade i en studie TTF-modellen för att 

närmare undersöka användningens relation till hur funktioner passar med 

uppgifter. Denna modell namngavs Technology to performance chain och var 

uppbyggd precis som den tidigare modellen med skillnaden att den även skulle 

visa på en separat relationen mellan användning och prestation utöver 

matchningen. Tanken med studien var både att validera den ursprungliga teorin 

för TTF och samtidigt undersöka det nya fenomenet. Datainsamlingen för 

modellen genomfördes även den i stor utsträckning som man gjort tidigare med 

TTF genom enkätundersökningar med den enda skillnaden att frågor lades till 

för att undersöka det nya fenomenet. Studien lyckades i resultatet med att 

validera teorin för TTF men lyckades inte hitta den nya datan man efterstävade 

för att undersöka relationen mellan användning och prestation. Det gick 

nämligen inte att hitta tydliga variabler för att något samband skulle finnas och 

man kunde därmed varken hitta stöd för att relationen skulle finnas eller inte. 

Man resonerade här kring att detta kunde bero på att frågan kanske bara är 

relevant om användningen av ett system är frivilligt, vilket kan vara svårt att 

bedöma inom  en organisation. 

 

När Lending & Staub (1997) utvecklade just modellen för Technology to 

performance chain för att användas med kvalitativa metoder gav utvecklingen 

ett lyckat resultat där man kunde generera ny typ av kvalitativ data. Man 

ändrade här metoden för datainsamlingen från enkätundersökning till 

intervjuer och hittade därmed den nya typen av data man eftersträvade i form 

av faktorer som kunde förklara anledningar till användande. Då man i denna 

modell även använde sig av två datainsamlingar, där den första handlade om 

att kartlägga de uppgifter som användarna hade i det aktuella systemet 

lyckades man även där generera data som man inte kunnat få fram i tidigare 

studier med TTF. 

 

2.1.3 Kritik mot TTFs utvärderingsmodell 

Goodhue (1998) bemöter i en studie kritik mot utvärderingar av 

informationssystem i allmänhet och TTFs utvärderingsmodell mer 

specifikt.  Kritikerna menade att det saknades teoretiskt förankring i 

utvärderingarna och att mätbarheteten saknade validitet. Gällande TTF var det 

vissa dimensioner av hur funktioner och uppgifter hos användare matchade 
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som hade visat bristande validitet. Dessa var rätt data, autentisiering, 

flexibilitet och träning, för att öka validiteten. Detta testades i en omfattande 

ny enkätundersökning på 357 användare i tio organisationer. Han kunde i 

resultaten av denna visa att validiteten var hög med de uppdaterade 

dimensionerna och gjorde bedömningen att teorin och modellen kunde ses som 

tillförlitlig. Dock påpekade han att man inte med säkerhet skulle kunna säga 

att det skulle förbli så i takt med att informationssystem utvecklas och 

förändras. Han påpekade också att det främst var beslutsfattande som studerats 

i denna studie och att resultatet inte med säkerhet skulle kunna relateras till 

system för andra ändamål.  

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

Kvalitativa och kvantitativa metoder för forskning borde inte ses som 

motsatser till varandra utan kan användas kompletterande (Creswell 2014) 

kvalitativa och kvantitativa metoder har dock olika syften och kan generera 

data för olika ändamål, vilket gör att det kan användas i kombination genom 

blandade metoder. Nedan följer mer detaljerade förklaringar till dessa begrepp: 

 

 

 Kvalitativ forskning:  
Kvalitativ forskning handlar om att förstå människor eller grupper och 

undersöka sociala eller mänskliga problem (Creswell 2014). Datan 

samlas oftast in i användarnas miljö och det är upp till forskaren att 

tolka och skapa mening i resultaten. Datainsamlingar sker med ett 

induktivt tillvägagångsätt och är utforskande med målet att förstå 

komplexiteten i en situation på individuell nivå. Etnografiska studier 

kan användas i form av intervjuer och observationer, eller fallstudier 

för att djupgående analysera individer, organisationer eller system. 

 

 Kvantitativ forskning:  
Denna typ av forskning handlar om att utforska objektiva teorier genom 

att studera relationer mellan mätbara variabler och att samla numerisk 

data som kan användas i statistiska konstruktioner (Creswell 2014). 

Kvantitativ forskning sker ofta deduktivt med stort fokus på att 

resultatet inte ska påverkas av yttre faktorer, att hitta alternativa 

förklaringar till resultatet och att det finns en hög repricerbarhet. 
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Metoder för denna typ av forskning är till exempel 

enkätundersökningar eller strukturerade intervjuer där man med datan 

generaliserar utifrån en bestämd del av populationen. Experiment är en 

annan metod för kvantitativ forskning där man studerar om specifika 

omständigheter ger ett visst resultat i en viss situation i relation till en 

kontrollgrupp. 

 

 Blandade metoder:  

Blandade metoder innehåller som namnet antyder både kvantitativa 

och kvalitativa metoder och sammanfogar de olika typera av data. I 

användandet av blandande metoder utgår man från antagandet att de 

olika metoderna kompletterar varandra och ger en större förståelse än 

vad de kan göra enskilt. Blandade metoder kan användas på tre olika 

sätt, det första kallas parallell forskning där man använder kvantitativa 

och kvalitativa metoder samtidigt och jämför dessa för att skapa bättre 

förståelse. Det andra sättet är att använda dem i sekvens i ett 

förklarande syfte där man först genomför kvantitativa metoder och 

sedan kvalitativa metoder för att skapa förståelse i den kvantitativa 

datan. I det tredje sättet där man använder de i sekvens på ett 

utforskande sätt gör man tvärtom och genomför först en kvalitativ 

datainsamling för att sedan använda den som underlag för att kunna 

ställa rätt frågor i en kvantitativ undersökning. 

 

2.3 Operationalisering 

I figur 2 har en visualisering gjorts för hur studien kommer att genomföras, där 

den kvalitativa TTF-modellen är i centrum med grundstenar från tidigare 

forskning, teori, men också kvalitativa metoder som har applicerats på denna. 

Studiens modell kommer sedan att testas i en fallstudie där ett 

informationssystem kommer att utvärderas. Modellen kommer även att 

appliceras på analysen av fallstudiens resultat. Resultatet av hur modellen 

fungerade förväntas sedan visa hurvida modellen fungerar och därmed  ge ett 

bidrag till forskningen inom TTF. 
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Figur 2: Hur teori och tidigare forskning kommer att användas i studien. 
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3 Metod 
I detta kapitel förklaras först i 3.1 studiens vetenskapliga ansats. Därefter i 3.2 

Framtagandet av den kvalitativa TTF-modellen förklaras framtagandeet av 

studiens modell. I 3.3 Fallstudie: Visma spcs presenteras företaget som 

deltagit i studien. I 3.4 Test av kvalitativ TTF-modell förklaras hur modellen 

har testats på fallstudien. Analysen av den kvalitativa TTF-modellen förklaras 

i 3.5 analys av den kvalitativa TTF-modellen och sist i 3.6 förklaras de etiska 

övervägningarna.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien genomföras med en induktiv ansats då den har som syfte att utforska 

vilken data som kan hittas och vilken förståelse som kan skapas av modellen 

som testas. Goodwin (2009) menar att ett kvalitativt tillvägagångsätt är att 

föredra när användarens beteende ska undersökas och att det samma gäller när 

det handlar om en specifik produkt snarare än övergripande fenomen. Detta 

ligger i linje med hur studiens kvalitativa TTF-modell har använts i denna 

studie då målet har varit att ta reda på hur funktioner matchar med de uppgifter 

som ska utföras och vad den upplevda effekten blir för användarna när det inte 

matchar för användarna i ett informationssystem.  

 

3.2 Den kvalitativa ansatsen till TTF 

Nedan beskrivs för hur den kvalitativa TTF-modellen togs fram och även 

varför den utformas så som den har gjorts. Här har Goodhue & Thompsons 

(1995) ursprungliga modell använts och inte den som togs fram för task to 

performance chain då avseendet är att utvärdera användningen av ett 

informationssystem och frågan om system används frivilligt eller inte har inte 

ansetts som relevant. Denna del av kapitlet är en matris för hur den kvalitativa 

TTF-modellen ska användas. 

 

3.3.1 Datainsamling 

Till datainsamlingen valdes semistrukturerade intervjuer då de är lämpliga när 

intervjuaren måste förstå kontexten, för att den intervjuade ska förstå ämnet i 

diskussion och att intervjuaren förstår vad den intervjuade vill framföra i 



   

 

14 

 

intervjun ( Edwards & Holland, 2013). Struktur ansågs behövas för att 

systematiskt gå igenom uppgifterna som utförs i ett informationssystem och 

öppna frågor för att kunna få djupare svar kring problemen och påverkan på 

prestationen och användningen. Följande frågor valdes för att kartlägga 

användandet av systemet:  

 

 Vilka uppgifter utför du i systemet? 

 Hur matchar funktionerna med dina uppgifter och behov? 

 Hur upplever du att det påverkar din prestation och användning? 

 

Dessa frågor och denna struktur togs fram utifrån TTF-modellen läst från 

vänster till höger, uppgift - funktion - matchning - påverkan prestation och 

påverkan användning. Eftersom TTF-modellen ligger till grund för den 

kvalitativa TTF-modellen föll det sig naturligt att ta fram frågorna ur denna.  

 

3.3.2 Analys av data 

Uppgifterna som datainsamlingen ger svar på har valts att listas för att sedan 

rangordna de uppgifter som två eller fler användare utför. Listan användes för 

att rangordna vilken uppgift som flest i systemet utförde respektive minst. 

Sedan har en tabell av fem kolumner valts för att kunna fylla i de svar som 

frågorna från datainsamlingen har givit. Här appliceras den rangordnade listan 

som grund för strukturen på tabellen (flest - minst). Rubrikerna som valts att 

användas i tabellen är dessa: 

 

 Uppgift: Vilken uppgift hade användaren? 

 Funktion: Vilken funktion används idag till denna uppgift? 

 Matchning: Hur matchar funktionen uppgiften? 

 Påverkan prestation: Vad var den upplevda effekten på prestationen 

av matchningen enligt användaren?  

 Påverkan användning: Vad var den upplevda effekten på 

användningen av matchningen enligt användaren? 

 

Dessa rubriken valdes för att kunna sortera in datainsamlingens data i tabellen 

för att visa de uppgifter som utförs och hur många användare som utför dem. 
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Dessa ska sedan kopplas till den tillgängliga funktionen i informationssystemet 

och hur matchningen upplevs påverkar dem. Variabeln för hur funktionen 

matchar uppgiften fylls i tabellen sedan variablerna för vad den upplevda 

effekten var i prestation och användning av systemet. Här har en kategorisering 

av variablerna valts för att förkorta variablerna och därmed förtydliga de 

mönster på vart problemen finns i användandet av systemet. De variabler som 

kategoriseras och vilka korta variabler som valts är följande: 

 

 Matchning: Bra, delvis och inte alls. 

 Påverkan prestation: Här infogas korta variabler som påverkar 

prestationen som till exempel: Tar tid, förvirring eller begränsad.  

 Påverkan användning: Använder, använder delvis och använder inte 

alls. 

Variablerna valdes att färgkodas utifrån hur bra eller dåligt en funktion 

matchade uppgiften för att öka synligheten i mönstren. Färgkodningen gjordes 

från röd till orange till grön (dåligt till mindre bra till bra) för att den inte skulle 

missförstås.  

 

En gräns sattes för vilka uppgifter som skulle anses vara problematiska. vilket 

var att minst hälften av responderna som utförde uppgiften även skulle ha 

problem med den. Dessa skulle sedan återigen rangordnas utifrån vilka som 

flest användare utförde i en ny tabell med fyra kolumner med tillhörande 

rubriker: 

 

 Uppgift: Vad var uppgiften? 

 Matchning: Varför matchade den inte? 

 Påverkan: Vad var effekten på prestationen och användningen av att 

det inte matchade enligt användaren? 

 Behov: Vilka behov har användaren? 

Även här har tabellen valts att baseras på den rangordnade listan av uppgifter. 

Här beskrivs de tidigare korta variablerna mer utförligt om vad den upplevda 

effekten för användarna var på prestation och användning. Även varför det 

matchade dåligt beskrivs, inte bara hur det matchar som skrevs i tidigare tabell. 

Dessa uppgifter kopplas sedan till kvalitativ data angående vilka behov som 

egentligen finns. Denna del försöker därmed att förstå användarnas mönster. 
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Dessa fylls i mer utförligt om exakt vad användarna hade svarat kring de olika 

missmatchningarna, hur det påverkade dem och vilka behov de egentligen 

hade. Här valdes att sifferkoda variablerna under matchning, påverkan och 

behov för att se antal användare som har svarat samma variabel. Detta för att 

se vad flest användare tycker och hur flest användare påverkas 

 

3.3.3 Presentation av data 

Efter analysen har en tabell skapats med uppgifter som utförs i det aktuella 

systemet, och vilka av uppgifterna som eventuellt inte matchar med de 

funktioner som finns. De uppgifter som matchade dåligt går dels att se genom 

färgkodningen på de områden som har mest rött och orange färg men det går 

även att läsa variabler för att se om de matchar dåligt. De uppgifter som inte 

matchar är presenterade i en ny tabell där det även presenteras  varför det var 

en dålig matchning, vad den upplevda effekten var och hur användarnas behov 

egentligen ser ut. Hur denna presentation kan se ut visas praktiskt utifrån den 

genomförda fallstudien. 

 

3.4 Fallstudie: Visma Spcs 

Den modell som tagits fram testas i en fallstudie tillsammans med Visma Spcs. 

Visma spcs är ett företag som tillhandahåller ekonomiska verktyg till företag 

och de har sett ett behov i att utvärdera ett av dessa, Visma eEkonomi, för att 

se om den är anpassad till användarens behov. Systemet eEkonomi är ett 

webbaserat fakturerings och bokföringssystem som ska effektivisera företags 

vardag (Visma 2016). Visma eEkonomi utvärderas för att se om systemets 

funktioner passar användarnas behov och de uppgifter som de utför. 

Fallstudien fokuseras till en specifik del av detta system som går under namnet 

“försäljning” med funktioner för hantering av fakturor, ordrar, offerter, artiklar 

och kunder. 
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3.5 Test av kvalitativ TTF-modell 

3.5.1 Förstudier 

Inför datainsamlingen genomfördes förstudier för att förstå kontexten för 

företaget och dess användare. Detta gjordes genom möten med uppdragsgivare 

och medlyssning på Vismas telefonsupport. Mötet med uppdragsgivaren 

gjordes för att förstå vad de hade som mål med denna studie och hur mycket 

arbete de förväntade sig. Medlyssningen på Vismas support genomfördes dels 

för att skapa en förförståelse för Vismas bokföringssystem eEkonomi men 

också för att få förförståelse av vilka typer av problem användarna har och hur 

de idag löser dessa. 

 

3.5.2 Urval 

Ett urval av Vismas nuvarande användare gjordes i samarbete med Visma och 

en grupp på sju respondenter togs fram. Sex av respondenterna har tidigare 

deltagit i undersökningar med Visma. En av de sex ville i hög grad bli 

kontaktad igen då hen hade mycket åsikter, hen var även aktiv i Vismas 

supportforum. De andra fem hade tidigare sagt att det var okej att kontakta dem 

igen. Den sista av de sju upptäcktes av denna studiegrupp i Vismas forum då 

hen hade skrivit sina åsikter om just eEkonomi i forumet och blev kontaktad 

just därför. Alla sju respondenter använder idag Visma eEkonomi och har 

arbetar kring delen försäljning. Urvalet var sju egenföretagare med olika 

företag såsom webbaserade försäljnings hemsidor och tjänster och varor i 

butik. 

 

3.5.3 Datainsamling 

Totalt genomfördes sju intervjuer med de intervjufrågor och den struktur som 

den kvalitativa TTF-modellen har. Frågorna styrdes till delen “försäljning” i 

eEkonomi då det är just denna som avsikten är att utvärdera. Upplägget för 

intervjuerna inleddes med förfrågor för att få en djupare förståelse för vilken 

sorts eEkonomi användare som deltog, i form av erfarenhet inom ekonomi och 

bokföring, och andra användningsområden inom Vismas andra 

informationssystem. Fyra av intervjuerna genomfördes fysiskt närvaro i form 
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av möten med respondenterna, de resterande tre genomfördes via telefon av 

praktiska skäl.  

 

3.5.4 Analys av fallstudien 

Då intervjuerna delvis bestod av öppna frågor och delvis av strukturerade 

behövdes datan bearbetas. Detta för att fylla i de uppgifter och påverkningar 

som möjligtvist hade missats i den struktur som modellen medför. De uppgifter 

som två eller fler utförde var totalt nio stycken och dessa applicerades i den 

första tabellen enligt rangordningen från flest till minst.  

 

Utifrån de rangordnade uppgifterna i tabellen infogades de variabler som 

tillhörde varje rubrik. De kategorier som tillhör modellen söktes i svaren och 

fylldes sedan i tabellen med tillhörande färgkod. Variablerna sifferkodades 

även till just denna fallstudie under matchning, utefter vilken respondent som 

hade sagt vad. Varje respondent fick en siffra mellan ett och sju i samma 

ordning som intervjuerna genomfördes. Detta för att kunna spåra variablerna 

till respondenterna för att finna eventuella mönster. 

 

Fem uppgifter hade fler än hälften av de respondenter som utförde uppgiften 

problem med och uppgifterna applicerades i den andra tabellen med fyra 

kolumner och de detaljerade variablerna söktes i svaren, fylldes i och även hur 

många som svarat likadant. 
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3.6 Analys av kvalitativ TTF-modell 

 

 
 

Figur 3: Analys av kvalitativ TTF-modell 
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I figur 3 visualiseras hur analysen av den kvalitativa TTF-modellen 

applicerades. Analysen gjordes genom att ställa upp alla avsikter med den 

kvalitativa TTF-modellen i en tabell och sedan se om det går att generera data 

till de avsikter från resultatet av fallstudien. Frågorna såg ut enligt följande: 

 

 

 Vilka uppgifter utförs i systemet? 

 Hur matchar funktionerna med uppgifterna? 

 Varför matchar dem som de gör? 

 Vad är den upplevda effekten på prestationen av matchningen enligt 

användaren?  

 Vad är den upplevda effekten på användningen av matchningen enligt 

användaren?  

 Vilka behov finns? 

Data anses behöva genereras till samtliga frågor för att få svar på om den 

kvalitativa TTF-modellen har varit framgångrik eller inte, alltså om data går 

att generera till samtliga delar anses modellen vara framgångsrik. Om data inte 

går att generera till en fråga anses denna fråga som en brist i modellen som 

borde förbättras. 

 

3.7 Etiska överväganden 

För att respondenterna i intervjuerna skulle känna sig bekväma med att säga 

vad de tycker och tänker om systemet erbjöds konfidentialitet genom att de 

skulle anonymiseras i rapporten. De som blev intervjuade via telefon blev 

informerade om att de blev inspelade och att det endast skulle brukas i denna 

studie som hjälpmedel för vidare analys. För att respondenterna inte skulle 

behöva använda sina inloggningsuppgifter och sin sida på eEkonomi för att 

kunna visa på uppgifter, funktioner och möjliga problem, erbjöds en 

testversion av eEkonomi för detta. Informationen på respondenternas sidor 

innehåller information om deras företag, hur företaget presterar, 

kundinformation osv. Denna information ansågs därför vara viktigt att hålla 

dolt om så önskades av respondenterna. Respondenterna blev även 

informerade om studiens syfte och att medverkan var frivillig i samband med 

att de blev inbjudna till att delta i studien. 
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3.8 Tillförlitlighet 

Validiteten i studien anses vara god, då intervjuerna i datainsamlingen har 

genomförts på ett informationssystem och på relevanta respondenter som 

också är användare av det systemet. Det som den kvalitativa TTF-modellen 

avsåg att undersöka undersöktes även i testet av modellen. Dock har modellen 

endast genomförts på ett system och kan därmed vara svårt att avgöra om 

modellen skulle kunna användas på samma sätt i andra studier på andra 

informationssystem. Det som påverkade reabiliteten i studien negativt var att 

datan (tabell 1) till viss del har tolkats och kategoriserats till kortare vaiabler. 

Denna tolkning och kategorisering kan vara något som man gör annorlunda i 

andra studier på grund av att man tolkar saker på olika sätt. Dock så har datan 

tolkats och kategoriserats noggrant och ingen data tolkades till kortare 

variabler utan att de kontrolerades noggrant i intervjusvaren för att minimera 

misstolkning. Respontentgruppen bestod av endast sju deltagare och detta kan 

även det anses vara mindre reabelt då fler hade troligen stärkt resultatet.   
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av fallstudien och hur väl den kvalitativa 

TT-modellen fungerade. I 4.1 Fallstudieresultat presenteras de uppgifter som 

respodenterna använde i det aktuella systemet i fallstudien, sedan visas det 

sammanställda resultatet av hur uppgifter upplevdes matcha funktioner med 

tillhörande analys. Sedan presenteras och anayseras hur uppgifter som 

upplevdes matcha dåligt påverkade prestation och vilka behov som där fanns 

som skulle kunna göra matchningen bättre. Till sist i 4.2 Utvärdering av den 

kvalitativa TTF-modellen presenteras resultatet och en analys av hur väl själva 

modellen fungerade som utvärdering och vilka typer av data som den lyckades 

generera.  

 

4.1 Resultat av fallstudie 

4.1.1 Uppgifter 

I den första delen av resultatet togs alla de uppgifter som minst två eller fler 

respondenter utförde eller hade i behov att utföra fram och listades. De 

uppgifter som hade minst en eller fler var dessa: 

 

 7 Skapa faktura 

 Lägga till artikel 

 Se statistik artiklar 

 Lägga till kund 

 4 Se statistik kunder 

 3 Söka på faktura 

 3 Jämföra statistik artiklar 

 2 Se saldo på produkt 

 2 Bevaka fakturor överskådligt 

 

Siffrorna före uppgiften är hur många av respondenterna som utförde just den 

uppgiften. 
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4.1.2 Matchning 

I figur 4 visas vilka uppgifter som flest av respondenterna utförde eller har 

behov att utföra i systemet. Här visas också vilka av uppgifterna som upplevdes 

matcha mindre bra med funktioner vilka var: se statistik artiklar, se statistik 

kunder, söka faktura, jämföra statistik artiklar och bevaka faturor 

överskådligt. Det går också här att tyda att påverkan och användning påverkas 

negativt där matchning upplevs som dålig.  

 

Angående vilka uppgifter som matchar bra respektive dåligt går övergripande 

mönster att finna i resultatet, till exempel ansågs fyra av uppgifterna inte 

matcha alls eller bara delvis med funktion av samtliga respondenter samtidigt 

som två av uppgifterna ansågs matcha bra med endast en avvikelse där 

respondenten då tyckte att den fungerade delvis. Det fanns därmed ingen 

uppgift där respondenter svarade helt motsatt i form av att en uppgift skulle 

matcha bra eller inte alls. I de fall där matchningen upplevdes som dålig av 

respondenterna kunde det i samtliga fall spåras till effekter på användning och 

prestation. 
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Figur 4: Sammanställning av variabler kopplade till uppgifter och funktioner för att finna 

mönster 



   

 

25 

 

4.1.3 Påverkan och behov 

I figur 5 visas varför matchningen mellan uppgifter och funktioner upplevdes 

som dålig, hur det påverkade respondenterna och hur deras behov egentligen 

såg ut. Dåligt matchade uppgifter har rangordnats i en lista och denna visar att 

se statistik på artikel uppgift som flest använder av dessa. 

 

Effekterna på användningen kunde kartläggas till vilken utsträckning de 

användes och vilka system eller verktyg som annars användes istället. Mönster 

kunde delvis hittas i hur respondenterna påverkades och i en av uppgifterna 

hade samtliga användare som ansett att fuktionen matchade dåligt påverkats på 

samma sätt. Samtliga variabler för andra verktyg som användes istället för det 

aktuella systemet kunde bara kopplas till enstaka användare och här kunde 

därmed inga mönster urskiljas. Data hittades även varför prestation och 

användning påverkades och visade därmed vad den upplevda effekten var för 

användarna. Exempel på vad den upplevda effekten blev i denna studie var att 

funktionen var för krånglig och användaren slutade använda den. 

 

Gällande behov hos respondenterna som kunde kopplas till uppgifter var det 

endast i den dåligt matchade uppgift som flest utförde där flera hade samma 

specifika behov i uppgiften se statistik på artikel. I övriga behov som kopplats 

till uppgifter var det endast enstaka användare som hade specifika behov. 

Därmed gick det här att hitta behov men inte mönster. 
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Figur 5: Sammanställning av detaljerade variabler kopplade till dåligt matchade uppgifter  
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4.2 Utvärdering av kvalitativ TTF-modell 

I figur 6 visas de frågor som den kvalitativa TTF-modellen avsåg generera data 

till. Resultatet visar att data lyckades genereras för samtliga frågor förutom hur 

ser behoven ut? där data endast delvis lyckades genereras. 

 

 

 
Figur 6: Hur data kunde genereras för de olika avsikterna för den kvalitativa 

TTF-modellen 

 

 

Samtliga fält i figur 4 och figur 5 kunde fyllas i förutom ett angående 

användarnas behov där matchning var dålig. Det som går att tyda är att de 

uppgifter som användes av färre användare också generellt genererade färre 

behov vilket kan vara anledningen till att inget kunde hittas till denna uppgift 

som bara utfördes av två av användarna. 

 

Ett fält är även tomt i figur 5 för uppgiften se saldo på artikel, i detta fall har 

det dock inte setts som en avvikelse då det här bara avsågs att visa påverkan 

på prestation, vilket inte var aktuellt då uppgiften upplevdes matcha bra av 

respondenterna. 
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5 Diskussion  
I denna del diskuteras studiens resultat. I 5.1 TTF relateras studiens resultat 

till tidigare studier med TTF, tidigare utveckling av TTF och hur kritik som 

har riktats mot den kan relateras till denna studie. I 5.2 Metoder och 

utvärderingsmodeller diskuteras användnigen av metoder i denna studie och 

tidigare och hur dessa skulle kunna kombineras, och även hur 

utvärderingsmodeller skilt sig i denna studie och tidigare och hur det kan 

relateras till inblandade parter i studien. I 5.3 Metodreflektion diskuteras hur 

intervjuerna och analysen av datan fungerade och vilka svagheter och styrkor 

våra tillvägagångsätt hade. I 5.4 Reabilitet och validitet jämförs denna studie 

med tidigare och hur det kvalitativa tillvägagångsättet kan jämföras med 

kvantitativa. 

 

5.1 TTF 

5.1.1 Jämförelse med tidigare studier med TTF 

Tidigare studier med TTF har fokuserat på kvantitativa datainsamlingsmetoder 

(Benbasat & Lim 2000; Mathieson & Kiel 1998) och har undersökt till vilken 

grad funktioner passar med dess användares uppgifter som utförs med 

informationssystemet som hjälp. Till vilken grad det fungerar har till viss del 

kunnat studeras även i denna studie men då på en avsevärt mindre grupp och 

istället med kvalitativa metoder. Modellen som har tagits fram i denna studie 

har istället främst fokuserat på att undersöka hur man kan finna svar på vilka 

problem som den dåliga matchningen skapar och hur användarna upplever att 

det påverkar dem i prestation och användning. Detta har också studerats med 

TTF tidigare av Lending & Staub (1997) i en kvalitativ studie med liknande 

resultat som de vi fick fram, med skillnaden att vi förutom att ta reda på om 

matchningen var dålig fick de även svar i hur användning då påverkade 

respondenterna. Studien som vi har genomfört har dock även kunnat generera 

data för hur behoven egentligen såg ut för respondenterna och därmed berört 

ett område som inte har studerats tidigare med TTF. Detsamma gäller för data 

som kunde genereras angående vilka verktyg som respondenterna använde 

istället när matchingen upplevdes som dålig att man valde att inte använda det 

aktuella systemet. Data kring vad man använder istället och hur behoven 

egentligen ser ut är värdefullt både för att förstå resultat av kvantitativa studier 

inom området och rent praktiskt när informationssystem utvärderas med målet 
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att förbättras, då informationen blir väldigt konkret och kanske därmed lättare 

att implementera. 

 

Fördelar går alltså att se i att använda kvalitativa metoder tillsammans med 

TTF för att skapa förståelse för resultat, och även för att kartlägga de uppgifter 

som utförs i ett informationssystem. I en kvantitativ studie som utförs genom 

enkätundersökningar måste man i förväg bestämma vilka uppgifter man ska 

ställa frågor kring, och de uppgifter man inte känner till missas med stor 

sannolikhet. Med en kvalitativ studie som den vi utfört kan man istället göra 

det med syftet att kartlägga de relevanta uppgifterna och därmed ge styrka till 

kommande undersökningar. Detta liknar till viss del det Lending & Staub 

(1998) gjorde då de använde två kvalitativa datainsamlingar för att först 

kartlägga de uppgifter som användarna utförde och sedan i den andra 

kontrollerade matchningen och hur det påverkade användningen. 

 

5.1.2 Jämförelse med tidigare modellutveckling 

När Goodhue & Thompson (1995) gjorde en vidareutveckling av TTF för att 

undersöka hur användning direkt kunde relateras till prestation lyckades man 

inte få fram data som varken kunde styrka eller tala emot sambandet. De 

spekulerade själva i att detta kunde bero på att det kanske bara är relevant om 

användningen är frivillig, och att det kan vara svårt att avgöra när den används 

inom en organisation. Kvantitativa metoder användes här för att undersöka 

sambandet och kanske kan det vara så att en kvalitativ metod här hade varit att 

föredra likt vår studie då man kunnat undersöka bakomliggande faktorer och 

fått förståelse för om användningen var frivillig eller inte. Detta skulle man 

kunna se som ett exempel där man valt ett instrument med högre validitet men 

som också ger ytligare data vilket har gjort att man inte har kunnat skapa 

förståelse för problemen. 

 

Lending & Staub (1998) skapade en modell utifrån TTF för att få fram 

kvalitativ data om användning samtidigt som man ställde frågor om matchning 

på ett sätt som kunde jämföras med en kvantitativ undersökning inom detta 

område. Den kvalitativa delen av deras modell kan liknas vid vår, med 

skillnaden att deras kunde användas i triangulering med en tidigare kvantitativ 

studie vilket gav ytterligare en dimension i form av högre reabilitet. Vår studie 

kunde istället generera ytterligare data och förutom påverkan på användning 

även visa påverkan på prestation och vilka behov som fanns. 
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5.1.3 Relation till kritik av tidigare forskning med TTF 

Kritik mot tidigare forskning som avhandlats i 2.1 Task technology fit-teorin i 

form av brist i validitet bör inte direkt kunna relateras till denna studie. I det 

fallet handlade kritiken om dess validitet som kvantitativ studie och kan därför 

inte direkt jämföras. Dimensionerna som Goodhue (1998) använde sig av för 

att studera matchningen har överhuvudtaget inte använts i denna studie, 

argumentet till detta är att man i den kvalitativa formen av datainsamling kan 

fråga användare om de uppgifter som de utför och därför inte har problemet att 

något missas vilket betyder att mallen för områden som frågor bör ställas kring 

inte behövs. 

 

5.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

När den kvalitativa TTF-modellen testades kunde den generera data som både 

kunde användas för kartläggning av användarnas uppgifter och för att förstå 

hur och varför deras användande påverkades och vad effekten var. Därmed bör 

modellen även kunna användas i studier med blandade metoder (Cresswell 

2014), som i sekvens med förklarande syfte efter en kvantitativ studie eller före 

en kvantitativ studie i sekvens som utforskande syfte. Med tanke på att TTF-

modellen innan använts nästan uteslutande med kvantitativa metoder borde 

detta vara ett välkommet komplement för att utveckla dessa och antingen göra 

de mer träffsäkra i sina frågeställningar eller för att bättre kunna förstå deras 

resultat. Det bör även nämnas att Lending & Staub (1998) gjorde den 

kvalitativa delen i en blandad metod med förklarande syfte i sin studie, där man 

lyckades generera data till varför man använde vissa system. Så detta är något 

som har testats i tidigare studier inom området.  
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5.3 Metodreflektion 

5.3.1 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoden har varit att använda kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med TTF-modellen (Goodhue & Thompson 1995) som ramverk. 

Till en början upplevdes intervjustrukturen väldigt strikt att följa, detta för att 

vi hade vår mall av frågor som var baserad på TTF-modellen och som var tänkt 

att genomföras i en viss ordning. I praktiken var det istället svårt att följa 

strukturen och därmed svårt att avgöra om alla uppgifter, behov och påverkan 

hade kunnat kartläggas. Till en början ansågs detta som något negativt och att 

intervjun till viss del var misslyckad.  I följande intervjuer försöktes strukturen 

hållas hårdare, dock blev alltid resultatet detsamma och ingen ytterligare 

ansträngning gjordes för att försöka hålla en hård struktur. Det vi kunde se vid 

analysen av datan var att kartläggning av uppgifter, behov och påverkan som 

vi var rädda att missa när strukturen bröts ändå gick att hitta och kunde 

användas i den strukturerade mall som hade skapats inför intervjuerna. Det 

visar alltså att strukturen behövdes för att inte missa uppgifter och behov som 

respondenterna hade. Dock behövdes den inte följas strikt för att man skulle få 

svar på alla frågor. Den ostrukturerade datan gav även mer utförliga svar än 

när strukturen följdes helt och hållet. När detta gjordes kunde svaren bli väldigt 

korta och respondenterna utvecklade inte sina svar, vilket gjorde att vi endast 

fick reda på om något matchade men inte det vi egentligen sökte: Hur, varför 

och vad som låg bakom detta. Den friare strukturen verkade istället ge effekten 

på respondenterna att de gav mer utvecklade och utförliga svar som kunde ge 

oss svar på dessa frågor. Slutsatsen att dra av detta är att strukturen ibland 

behövdes för att få kontroll på intervjun men också för att täcka de uppgifter, 

behov och påverkningar som fanns. Att bryta strukturen behövdes för att låta 

respondenterna tala fritt och för att väcka tankar hos dem som inte gick när den 

mer strikta strukturen användes.  

 

Sju intervjuer genomfördes i denna studie och vi upplevde ingen mättnad i 

intervjuerna då resultaten från respondenterna skilde sig åt från intervju till 

intervju. Ifall fler intervjuer hade genomförts hade detta troligen ökat 

validiteten och resultatets bredd på svar. 
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5.3.2 Analys av data 

Analysens ramverk var även den byggd på TTF-modellens olika delar: 

uppgifter, funktioner, matchning och påverkan på prestation och användning. 

Då datainsamlingen var utformad utifrån denna föll det sig även naturligt att 

även analysen skulle vara det. Två tabeller skapades utifrån denna data, där 

den ena tabellen gav resultat i form av mönster för att se vilka uppgifter som 

utfördes av flest respondenter och var ett bra sätt att ta sig vidare mot de mer 

djupgående variablerna för hur och varför uppgifter fungerade dåligt. Utifrån 

den andra tabellen gick det tydligt att se varför och hur problemen påverkade 

respondenterna och till viss del vilka behov de hade med uppgifterna.  

 

5.4 Reabilitet och validitet 

I analysen av fältstudien generaliserades vissa svar för att kunna kategoriseras 

till hur prestation och användning påverkades och vilka anledningarna för detta 

var. Detta handlade främst om synonymer till variablerna, men då den 

bedömingen är subjektiv kan det ha påverkat validiteten och repricerbarheten 

hos studien. 

 

Modellen har endast testas på det aktuella systemet eEkonomi i fallstudien 

på  delen försäljning. Därmed finns det en begränsning i hur resultaten 

generaliseras, även om själva modellen bör kunna användas på en mängd olika 

former av informationssystem. 

 

Resultatet av en sådan här kvalitativ studie får inte reabilitet i sitt resultat som 

en kvantitativ kan få för att se vilka uppgifter som utförts mest, hur många som 

tycker på ett visst sätt och hur det påverkar användarna mest. Hade validitet 

eftersträvats liknande en kvantitativ undersökning hade en väldigt omfattande 

mängd intervjuer krävts, och datan i form av behov och upplevd påverkan på 

prestation och användning hade förmodligen snabbt nått ohanterliga och 

oöverskådliga mängder. Mer realistiskt är att se modellen som ett sätt att förstå 

hur ett informationssystem  
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5.5 Etiska överväganden 

Respondenterna i studien hade inga önskemål om konfidentialitet och ingen av 

de tillfrågade avstod från att delta i studien då dess syfte förklarades. Därmed 

hade inte heller dessa aspekter någon inverkan på resultatet. Inte heller om de 

hade önskat konfidentialitet hade resultatet påverkats då sådan information 

ändå inte var nödvändig för att presentera resultatet. Däremot hade det 

påverkats om de inte hade velat delta på grund av studiens syfte, vilket därmed 

kan ha betydelse om andra typer av informationssystem skall utvärderas där 

etiska aspekter är mer centrala.  
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6  Avslutning 
1 6.1 Slutsats förklars hur vi ansett att vår forskningsfråga har kunnat besvaras 

och i 6.2 teoretisk användnng och 6.3 praktisk användning beskrivs hur svaren 

kan användas. I 6.4 ges slutligen förslag till vidare forskning som skulle kunna 

utveckla resultaten av denna studie. 

 

6.1 Slutsats 

Denna studie avsåg att undersöka följande forskningsfråga: 

 

Vilken förståelse kan genereras för de problem och behov som finns i ett 

informationssystem när matchning mellan funktioner och uppgifter studeras 

med kvalitativa metoder och TTF-modellen som teoretiskt ramverk. 

Den kvalitativa TTF-modellen kan generera förståelse för hur funktioner 

matchar användarnas uppgifter genom att visa vilka problemen är, varför och 

vad den upplevda effekten blir för användarna i prestation och användning. 

Den kvalitativa TTF-modellen kan också generera förståelse för hur 

användarnas behov egentligen ser ut och med det ge konkreta uppslag för 

utveckling. I den utsträckning som modellen har testats i studien kan den inte 

användas för att säkert konstatera exakta förhållanden i verkligheten utan bör 

ses som ett hjälpmedel att använda i kombination med andra verktyg för 

utveckling och utvärdering. 

 

6.2 Teoretisk användning 

Studien ger ett bidrag till forskning kring informationssystem genom att visa 

hur TTF kan användas kvalitativt och bör kunna vara till hjälp i vidare 

forskning av hur kvalitativ data kan tas fram. Modellen bör även kunna 

användas i blandade metoder för att ge förståelse till kvantitativa resultat eller 

utforskande innan kvantitativa studier genomförs.. Den bör också kunna vara 

relevant för vidare forskning med TTF som ett exempel i hur man kan använda 

den kvalitativt och se till de icke mätbara delarna i användande av 

informationssystem. 
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6.3 Praktisk användning 

Den kvalitativa TTF-modellen som tagits fram och testats skulle kunna 

användas som en förundersökning för att kartlägga de uppgifter, behov och de 

problem som användarna har inför kvantitativa datainsamlingsmetoder som 

enkätundersökningar när ett informationssystem ska utvärderas. Med detta 

tillvägagångsätt skulle denna kvalitativa undersökning stå som en grund till en 

kvantitativ undersökning och de frågor som där ställs, genom ökad förståelse 

inom de problemråden som finns och upptäcks i den kvalitativa 

undersökningen. I rätt situation skulle den även kunna användas självständigt 

så som den utförts i denna studie, om den anses kunna utföras på tillräckligt 

många användare för att få hög validitet. Man kan även använda den i de fall 

man anser att en liten grupp kan vara representabel nog för alla användare av 

det specifika informationssystemet. 

 

6.4 Vidare forskning 

Ett första förslag till vidare forskning är att se hur modellen skulle se ut om 

den testades i större skala och ifall då mönster och variabler hade hade sett ut 

på liknande sätt som i denna studie. Ett andra förslag är att applicera den på 

andra informationssystem än det ekonomisystem som utvärderades i denna 

fallstudie. Ett tredje förslag är att använda den i blandade metoder genom att 

kombinera den i utforskande syfte före en kvantitativ studie eller förklarande 

efter en kvantitativ studie. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Underlag till intervjuer 

 

Förfårgor: 

 

Hur länge har du använt den här tjänsten? 

 

Har du använt/använder någon av Vismas andra tjänster? 

 

Anser du dig ha god erfarenhet av att arbeta med ekonomi och bokföring? 

 

Undersökningsfrågor: 

 

 Vilka uppgifter utför du i systemet? 

 

 Hur matchar funktionerna med dina uppgifter och behov? 

 Hur upplever du att det påverkar din prestation och användning? 

 

Behov: 

 

Andra påverkningar: 

 

 

 


