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Sammanfattning 
Nya informationssystem introduceras inom olika verksamheter varje dag. Det har dock visat sig att 

introduktioner är något som kan gå väldigt fel vilket kan få väldigt stora konsekvenser. Med varje 

system som ska införas och sedan användas av människor så medföljer förväntningar från dessa 

människor. Det har tidigare visat sig att dessa förväntningar kan spela roll för hur bra systemet 

senare upplevs av användarna och även hur bra systemet faktiskt kan användas. Men vilken 

påverkan har användarnas förväntningar för införandet av ett nytt informationssystem? 

15 personer som senare ska bli introducerade för ett informationssystem intervjuades för att se vad 

de hade för förväntningar på systemet. Med aktionsforskning som ansats så observerades sedan 

introduktionerna av systemet vilket senare följdes upp med en enkät som användarna fick svara på. 

Data analyserades sedan med en dynamisk och flexibel tematisk-deduktiv analysmetod.  

Resultatet av studien visar att personer med negativa förväntningar finner det svårare att lära sig, har 

större tendens att vägra systemet samt finner systemet som besvärligare att använda vilket kan 

resultera i att användare vill ha kvar det gamla systemet.  

Nyckelord: Användarnas förväntningar, implementering, informationssystem, användbarhet, 

kommunikation, introduktion 
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Abstract 
New informationssystems gets introduced within different organizations each day. It has shown that 

those introductions is something that can go wrong wich can have significant consequences. With 

every system to get implemented and be used by humans comes users expectations from these 

humans. In previous research it has come to light that those expectations matter for how good the 

system later on will be used. But what impact does users expectations have when introducing a new 

information system? 

15 people who will later be introduced to an informationsystem were interviewed to see what they 

had for system expectations. With action research as a onset, the introductions of the system were 

then observed, followed by a questionnaire that users were asked to answer. Data was then analyzed 

with a dynamic and flexible thematic-deductive analysis method. 

The result of the study shows that people with negative expectations find it harder to learn, have a 

greater tendency to refuse the system and find the system more difficult to use, which may result in 

the old system kept. 

Keywords: Users expectations, implementation, informationsystem, usability, communication, 

introduction 
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1. Introduktion 
I detta kapitel kommer ämnesområdet till uppsatsen att presenteras tillsammans med syfte och 

frågeställning. 

Det är ingen nyhet att det varje dag utvecklas en stor mängd informationsssytem till en väldigt bred 

skala av användningsområden. I och med detta är det olika organisationer som ska införa dessa 

informationssystem och tidigare forskning samt praktiska exempel talar för att det inte är någon 

självklarhet hur ett införande ska gå till i praktiken.  

Det finns exempel där införandet har gått fel, vilket har visat sig kunna få väldigt stora och 

betydelsefulla konsekvenser för organisationen. Ett utav många exempel på detta är det stora 

läkemedelsföretaget Astra Zeneca som blev tvingade att dra ned på produktionen av läkemedel 

kraftigt under en tidsperiod. Detta på grund av att de vid införandet av det nya ERP-systemet 

(enterprice resource planning) fick brist på tillgång av vissa produkter. Astra Zenecas presschef har 

gått ut med informationen att de som en konsekvens av det nya affärssystemets införande räknar 

med ett bortfall på en procent vilket motsvarar mer än två miljarder kronor. Detta var inte något som 

de hade räknat med innan införandet utan berodde alltså på att införandet misslyckades till en viss 

del. (Nyteknik, 2012) 

Vart kan det gå fel i införandet av ett nytt informationssystem och vad är det ledare måste tänka på 

för att kunna uppnå ett lyckat införande? Enligt Gulliksen och Göransson (2002, 169) så är en utav de 

allra viktigaste detaljerna för ett lyckat införande att användarna erbjuds någon form utav 

introduktion till systemet.  

“Ett system som bara ‘dumpas i knäet’ på användarna utan någon som helst introduktion eller 

support har mycket små möjligheter att bli framgångsrikt, hur bra och användbart det än må vara” 

(Gulliksen och Göransson 2002, 169) 

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits tankar om att användarnas förväntingar på ett system kan 

påverka hur de senare kommer komma att acceptera systemet eller inte. Szanja och Scamell (1993) 

menade att om det kunde förutspås när införandet av ett informationssystem skulle misslyckas, så 

kunde förändring göras som istället leder fram till ett lyckat införande. De menade att användarnas 

förväntningar kunde vara en av faktorerna för om ett informationssystem skulle bli lyckat infört eller 

inte.  

Technology acceptance model (TAM) är en vanligt förekommande modell som visar hur teknologi 

leder till användaracceptans. Modellen föreslår att det finns olika faktorer som avgör hurvida 

användaren kommer ha positiv eller negativ attityd mot användandet av systemet (Davis et al. 1989). 

En fråga som kan ställas är däremot vad användarnas förväntningar kan ha för betydelse för 

införandet, innan de har sett systemet.  

I denna rapport så kommer forskaren få följa införandet av ett informationssystem för tidsplanering 

inom en dagligvaruhandelsorganisation. Handelsbranschen, precis som många andra brancher, går 

mot mer digitalisering än någonsin. Vi kan se det på självscanningssystemet vilket är ett system som 

de allra flesta är bekanta med idag men som ändå är relativt nytt då det infördes på Ica som är 

Sveriges största matvarukedja år 2002 (Allehanda, 2006). I dagens läge så ser vi att självscanning 

förutom på Ica även används på bland annat City Gross, Coop, Willys och IKEA. En annan 

digitalisering som i högsta grad är aktuell inom dagligvaruhandeln idag är så kallad e-handel som går 

ut på att man beställer mat från internet och sedan hämtar upp den i butiken. Detta innebär på sikt 

en omställning för hela dagligvaruhandels branschen. 
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Syftet med detta vetenskapliga arbete är att ta reda på hur användarnas förväntningar kan påverka 

införandet av ett nytt informationssystem i en organisation samt att undersöka vilka faktorer som 

bidrar till ett lyckat införande.  

1.1 Forskningsfråga 
Dagligvaruhandeln digitaliseras mer och mer och informationssystemen blir fler och fler för 

arbetarna inom handel. Vilken påverkan har användarnas förväntningar vid införandet av ett nytt 

informationssystem samt vilka faktorer bidrar till ett lyckat införande?
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2. Utökad bakgrund 
I detta kapitel så kommer valda teorier att presenteras för att visa den tillgängliga kunskap som finns 

inom det relevanta området. 

Att det inte är speciellt ovanligt med misslyckade IT-projekt är något som vi har fått bekräftat från 

flera olika håll. (Gulliksen och Göransson, 2002) Det finns dock forskning som visar på att misslyckade 

IT-projekt inte alltid beror på teknologin eller den utvecklade produkten i sig utan snarare att en utav 

faktorerna kan bero på oviljan att ändra något inom organisationen, de vill säga motstånd. (M. Thite 

& K. Sandhu, 2014) Motstånd i dessa sammanhang är inte något som är speciellt ovanligt. Vi har 

bland annat sett det inom sjukvården i Sverige där den svenska forskaren Lina Nilsson (2014) vid 

Blekinge tekniska högskola kommer fram till att det ofta finns en rädsla, okunskap och brist på 

engagemang från organisationen vilket gör att IT-system helt enkelt blir liggandes. Vad som 

framförallt kan försvåra införandet av nya IT-system inom vården enligt Nilsson (2014) är makt och 

yrkesstolthet.  

Jan Gulliksen och Bengt Göransson (2002) menar att när ett nytt informationssystem ska införas i en 

organisation så skall användarna ges möjlighet till utbildning, handböcker och annan dokumentation. 

Det måste också finnas tillgång till någon form utav support för användarna när systemet 

introduceras.  Om detta inte skulle följas, utan istället som Gulliksen säger ‘’dumpar systemet i 

knäet’’ på användarna utan någon som helst introduktion eller möjlighet till utbildning, så har 

systemet mycket små chanser att bli framgångsrikt, hur bra systemet i sig än är.  

Paula J. Vaughan (u.å) påstår att det finns sex olika punkter som kan kallas för framgångsfaktorer, 

som har en inverkan på hur lyckat införandet av ett informationssystem blir.  

 Samspelet mellan teknik och organisation - Ett brett koncept som ligger till grund för de 

andra framgångsfaktorerna.  

 Användarnas delaktighet - Det är viktigt med en noggrant balanserad delaktighet från 

användarna för att säkerställa framgång.   

 Motstånd - Motstånd är vanligt och kan användas för eller emot projektet beroende på hur 

det hanteras.  

 Planering - En viktig punkt som kontrolleras mycket av projektledarna, jämfört med andra 

framgångsfaktorer.  

 Risker - Risker kommer med de allra flesta projekt men måste förutses och hanteras för att 

nå framgång. (Paula J. Vaughan, u.å) 

2.1 Omställning i organisationen 
Att införa ett nytt informationssystem innebär ett nytt arbetssätt för individerna inom 

organisationen. Detta är alltså inte bara en omställning för organisationen utan framförallt för de 

människor som arbetar inom den. Ofta kan det uppstå problem i dessa situationer vilket beror på att 

människorna är vana att arbeta på ett visst sätt, till exempel genom pappersarbete och sedan måste 

ändra sitt arbetssätt till att föra in detta i ett informationssystem (Chen et al. 2016) 

Ett sätt att “förminska” denna omställning som kan upplevas som relativt stor beroende på 

omfattningen av informationssystemet är att införa systemet del för del med så kallade 

inkrementella leveranser. (Gulliksen och Göransson 2002) Att införa ett informationssystem del för 

del är något som är relativt vanligt när system levereras vilket stöds upp av MacKinnon et al. (2016) 

som använde sig av denna metod vilket ansågs vara en lösning till just problemet med omställningen 

i organisationen.       
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Bild 1 (Rick, 2015) Why do empleyees resist to change? 

Denna skala av Torben Rick (2015) visar på hur självkänslan hos de anställda kan ändras över tid när 

en ändring pågår i organisationen. Skalan visar hur förnekelse kan leda till ilska som leder till 

förvirring vidare till nedstämdhet och kris innan det vänder och går upp till acceptans och ännu 

bättre självförtroende än innan ändringen.  

Technology acceptance model (TAM) är en välkänd teori inom informationssystem som handlar om 

hur vägen till användaacceptans ser ut. Modellen framställdes först utav Davis, Bagozzi & Warshaw 

(1989) och är enligt Venkatesh (2000) den mest använda modellen för användaracceptans. Modellen 

föreslår att det finns olika faktorer som avgör hurvida användaren kommer ha positiva eller negativa 

förväntningar på det nya informationssystemet. Attityden som användaren får till det nya systemet 

beror enligt TAM hur användbarheten upplevas samt hur enkelt systemet upplevs.  

 

Bild 2 (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989, 984) The technology acceptance model. 
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Perceived Usefulness (U) kan definieras som den grad användaren själv tror att systemet kommer 

hjälpa hen med sina uppgifter (Davis, 1989). Perceived ease-of-use (E) har Davis (1989) definierat 

som ”the degree to which a person believe that using a particular system would be free from effort” 

vilket kan översättas till den grad personen upplever att användandet av systemet kommer vara utan 

ansträning.   

2.2 Användarnas förväntningar 
Szanja och Scamell (1993) menade att om det kunde förutspås när införandet av ett 

informationssystem skulle misslyckas, så kunde förändringar göras som istället leder till ett lyckat 

införande. De menade att användarnas förväntningar kunde vara en av faktorerna för om ett 

informationssystem skulle bli lyckat infört eller inte. Det som undersöktes närmare var hur 

användarnas förväntningar kunde påverka hur de senare upplevde och hanterade systemet. I 

rapporten kommer de fram till användare med orealistiska förväntningar får en väldigt annorlunda 

uppfattning av systemet än de som har realistiska förväntningar. De kommer även fram till att de 

användare med relativt höga förväntningar på systemet får en bättre användarupplevelse än de som 

har låga förväntningar. Samtidigt så kunde inget tydligt samband identifieras mellan användarens 

förväntningar och hur bra de kunde hantera systemet när det väl var infört.  

Det är viktigt att ta hänsyn till just användarnas förväntningar när ett nytt informationssystem införs i 

en organisation. Förväntningar på ett system kan innebära motstånd i vissa fall. De kan också finnas 

positiva förväntningar på ett system vilket kan sätta en viss press på system eller införandet av 

systemet. Lankton et al. (2014) talar om en så kallad ”trust-building” som går ut på ett nära 

sammarbete mellan utvecklare och användare under hela införandeprocessen. Detta gör enligt dessa 

så att man kan dra nytta av användarnas förväntningar, men även förhindra det som ofta 

uppkommer, att användarna ger upp hoppet på systemet innan det ens har gått live. 

 ‘’The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is 

fear of the unknow’’.  (Lovecraft, 1927) 

Detta är förvisso ett väldigt gammalt citat men passar ändå bra in i sammanhanget. Motstånd till 

förändring inom en organisation kan visa sig på många olika sätt. Det kan vara allt ifrån att de 

anställda “släpar fötterna efter sig” till faktiskt sabotage. Det bästa sättet att hantera detta motstånd 

är att känna till det och förutspå det samt förvänta sig motstånd och sedan försöka arbeta sig runt 

det. Vad som kan göra motståndet ännu starkare är när det inte finns tillräckligt med tillit, dålig 

kommunikation samt inte tillräckligt stor vetskap om varför en förändring är nödvändig och kommer 

hjälpa organisationen till det mer positiva. Även fast ledaren inte alltid kan göra så att de anställda är 

helt och hållet bekväma med förändringarna, så kan hen till en stor del minska deras rädsla och 

därmed också en stor del av motståndet till förändring. (Rick, 2015)  

Haider et. al (2015) definierar motstånd i samband med införandet av IT som “the force that hinders 

or stop” och är således ingenting som kan ignoreras i ett införandeprojekt. Motstånd innebär enligt 

dessa beteenden som går ut på att störa, hindra och utmana. När det börjar talas om ett nytt 

informationssystem som kommer röra arbetarna i en organisation så är det som tidigare nämnt 

vanligt att det uppstår motstånd. Om man inte gör något åt detta motstånd så kommer det att växa 

stadigt (Haider et. al, 2015). Att presentera ett nytt datorbaserat informationssystem är något som 

Baronas och Louis (1988) kommer fram till att det innebär en viss stress samt hot för de människor 

som ska arbeta med systemet i framtiden. Detta beror på att arbetarna inte längre känner att de 

kommer ha full kontroll över de arbete som dagligen utförs.  
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Det allra vanligaste är att motstånd till förändring inom organisationen nämns som något negativt 

som måste kontrolleras och hindras i allra högsta grad. Det kan dock finnas ljusa sidor av motstånd 

till förändringen. Så länge som den anställde inte ställer sig på tvären och inte ger ut konstruktiv kritik 

så kan en insiktfull debatt uppstå med kritik och motstånd som går att använda till att förbättra 

införandet eller systemet i sig. (Albert F. Bolognese, 2002) 

2.3 Användbarhet 
‘’The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use” (ISO 9241-11 Guidance on 

usability). 

ISO 9241-11 är en central standard inom användbarhet där av det som nämns i definitionen ovanför 

har definierats. Ändamålsenlighet definieras som noggrannhet, fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål. Effektivitet definieras som resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 

fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. Tillfredsställelse innebär frånvaro av obehag 

samt positiva attityder vid användningen av en produkt. (Gulliksen och Göransson, 2002)  

Jakob Nielsen (2012) menar dock att dessa tre faktorer, ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse för att uppnå användbarhet inte räckte. Han ville lägga till tre ytterligare faktorer för 

användbarhet vilka var: 

 Lätt att lära: Hur lång tid det tar för användaren att lära sig systemet så hen snabbt kan börja 

använda det. 

 Lätt att komma ihåg: Om användaren använder systemet och sedan slutar använda det, hur 

pass enkelt är det då att komma ihåg hur systemet används och kunna använda det igen, 

utan utbildning. 

 Få fel: Hur många eller få fel som användaren gör. Om användaren skulle göra ett fel så är 

det enligt Nielsen viktigt att hen kan komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.  

Något som alltså kan vara värt att ta i beaktande när ett nytt informationssystem ska införas i en 

organisation är just användbarheten. John Brooke (1989) utvecklade en “användbarhetsskala” som 

syftar till att mäta hur användbar ett informationssystem är. I denna användbarhetsskala kan frågor 

återfinnas som hur enkelt man tror att informationssystemet skulle vara att använda första gången 

man använder det samt om man upplever systemet som onödigt komplext eller om det var enkelt att 

använda. Den fullständiga skalan av John Brooke ser ut så här:  

1. I think that I would like to use this system frequently. 

2. I found the system unnecessarily complex. 

3. I thought the system was easy to use. 

4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. 

5. I found the various functions in this system were well integrated. 

6. I thought there was too much inconsistency in this system. 

7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. 

8. I found the system very cumbersome to use. 

9. I felt very confident using the system. 

10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. (Brooke, 1996) 

2.4 Inlärning 
Inlärning ska också vara en del av introduktionen till ett nytt informationssystem i en organisation. 

Gulliksen och Göransson (2002) är en utav de som menar att ett nytt system alltid måste erbjuda 

någon form av utbildning. Det ska även finnas tillgång till handböcker och support för användarna 
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som ska bruka systemet. Hwang (2010) kommer fram till att majoriteten, närmare bestämt 60%,  av 

de fel som uppkommer i en användarsession är operativa fel som därför kan förebyggas med riktiga 

och tillräckliga instruktioner och utbildningar till systemet.  

Det finns också något som kan kallas för triviala uppgifter som förekommer i de allra flesta 

informationssystem. Dessa är uppgifter som för de allra flesta är triviala, de vill säga väldigt 

“vardagliga” uppgifter. Även dessa uppgifter i ett system är något som på något sätt bör introduceras 

för användarna mer än att “dumpas i knäet” på dem då Thite och Sandu (2014) har kommit fram till 

att detta har en positiv påverkan på hur effektivt användarna lär sig att använda systemet.  

Det finns en annan metod som kan användas istället för utbildningar, systemet bara lämnas över 

tillsammans med manualer som beskriver samtliga funktioner i systemet. Detta är en metod som 

med stor sannolikhet sparar en hel del pengar i början genom utebliven utbildning men som enligt 

Rabaai (2009) är en metod som ofta leder till att användare lär sig att arbeta sig förbi vissa funktioner 

i systemet och “fuskar”. Detta gör systemet mindre effektivt vilket i det långa loppet kan bli mindre 

kostnadseffektivt än att ha utbildningar i samband med införandet.  

2.5 Teoretiskt ramverk 
Här presenteras en sammanfattning av tidigare forskning med en modell. Denna modell kommer 

sedan att vara verktyget för analysen av resultatet.  

Technology acceptance model (TAM) är en vanligt förekommande modell som visar hur olika faktorer 

kan avgöra användaren framtida inställning till systemet. Mycket har hänt sedan Szanja och Scamell 

år 1993 menade att användarnas förväntningar spelar roll redan innan införandet av systemet men 

dessa tankar kan fortfarande tänkas vara relevanta. Det som kommer undersökas i detta arbete är 

vad användarnas förväntningar innan systemet har släppts kan ha för påverkan på införandet samt 

vilka faktorer som är viktigast vid införandet av ett nytt system, snarare än hur det påverkar hur 

systemet används eller upplevs när det väl är infört.  

Analysteorin som kommer användas är att ett nytt informationssystem leder till en omställning inom 

organisationen. Denna omställning resulterar i att användarna kan ha positiva eller negativa 

förväntningar. För ett lyckat införande så finns det tre huvudnycklar vilka är kommunikation, 

introduktion och användbarhet.  

 

Figur 1- Teoretisk modell 
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3. Organisationsbeskrivning 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till Willys som organisation och iPool som informationssystem att 

presenteras för att ge dig som läsare en större förståelse till framtida avsnitt. 

3.1 Willys 
Willys är en utav Sveriges största butikskedjor som sedan år 2000 ägs av börsnoterade Axfood. Totalt 

så finns det idag 190 Willys-butiker som sträcker sig från Trelleborg i södra Sverige till Kalix i norr. 

Willys har som affärsidé att kunna erbjuda Sveriges billigaste matkasse och visionen är att de genom 

att ge branschens bästa kundbemötande och butiksupplevelse ska bli Sveriges mest 

rekommenderade dagligvarukedja. (Willys, 2014) 

3.1.1 Willys Sundsvall Birsta 
Willys i Birsta är en utav de största matvarubutikerna i Sundsvall sett till omsättning och kunder. 

Totalt så har Willys 51 anställda varav vissa arbetar heltid och andra har timanställning. På Willys 

Sundsvall Birsta så kan man säga att personalen och arbetspassen är uppdelad i olika kategorier 

baserat på kompetens. Vissa är i kassalinjen, vissa är i förbutiken, vissa är endast på “golvet” och 

plockar varor medan några har flera olika uppgifter. Ett arbetspass brukar för det mesta endast syfta 

till en enda arbetsuppgift, till exempel att plocka upp varor i butiken hela arbetspasset eller att vara i 

kassalinjen hela arbetspasset. Om personalen skulle ha olika uppgifter så skulle det bero på att de 

arbetar två olika arbetspass.  

3.3 Nuvarande system för bemanning på Willys Sundsvall Birsta 
Det nuvarande systemet som används för tidsplanering är TIL-tid som är Sveriges ledande 

tidsplaneringssystem och används i över 1600 verksamheter. TIL-tid syftar till att hjälpa företag 

effektivt tidsplanera vilket ska leda till bland annat sänkta personalkostnader och ökad lönsamhet. 

(TIL-tid, 2015) På Willys används detta system i dagsläget för att lägga in alla arbetstider i ett 

tidsschema. Detta tidsschema går sedan att skriva ut eller mejla till personal. Varje dag så fyller kassa 

teamchefen in vilka tider som följts för att bekräfta att ingen har kommit sent, arbetat över eller bytt 

sitt arbetspass med någon annan, då de skulle behöva ändra tiden manuellt i systemet.  

TIL-Tid kommer fortfarande att vara i bruk i tidsplaneringen och spela en väldigt viktig roll men 

kommer nu även att kompletteras utav iPool.   

3.3 iPool 
iPool beskrivs utav dem själva som ett system som hjälper att effektivisera och säkerställa 

 Personalinformation och kommunikation 

 Bemanning (lediga tider, byta tider, ledighetsansökan, sjukanmälan) 

 Tidredovisning 

 Schema 

 Lönespecifikationer 

 Dokumentation mm (iPool, u.å) 

Det sägs även underlätta vardagen för både tidsplanerare och personal genom att det är 

 Enkelt att använda 

 Enkelt att komma igång med (du är igång på några timmar med alla dina anställda) 

 Enkelt att ha tillgång till (i hela världen där dator, smartphone, läsplatta finns med Internet) 

 Enkelt att förstå nyttan med 

 Enkelt att anpassa efter dina behov (finns i flera olika storlekar) 



15 
 

 Enkelt att räkna hem (du spar mycket tid – tid är pengar) (Ibid) 

En utav de allra viktigaste funktionerna inom 

iPool, enligt Willys själva, är att personal kan 

“lägga sig tillgänglig” för arbete en viss dag. 

Det går till så att personal via den plattformen 

som används (i bilden till höger en telefon) går 

till den gröna gubben som säger “Då kan jag 

arbeta”. Personalen kan då göra sig tillgänglig 

en eller flera dagar och även välja specifika 

tider då man är tillgänglig för arbete.  

Även byten och ledighetsansökningar kommer 

vara viktiga funktioner. Det finns även tre olika 

varianter på schema som personal kan gå in 

och kolla, “Mitt schema” där man bara ser 

sina egna tider, “Vårt veckoschema”, där allas 

tider visas veckovis samt dagsschema vilket 

visar samma sak som veckoschemat fast dag 

för dag. 

Figur 2 - iPool   

En utav de största skillnaderna mellan TIL-tid och iPool är att det sistnämnda även kommer att 

användas av personalen som tar emot tiderna och inte bara personalen som delar ut och kontrollerar 

arbetstiderna. Den personal som ska dela ut tider, det vill säga kassaledare har en egen inloggning till 

en “superuser” där gränssnittet är annorlunda än på bilden ovan och är inte relevant för denna 

studie.  
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4. Metod 
Detta avsnitt kommer handla om metoden som använts för att skriva det vetenskapliga arbetet, hur 

data har samlats in, hur den har tolkats, urval, varför aktionsforskning är en lämplig 

forskningsstrategi och hur detta kan påverka resultatet. 

Forskningsansatsen som har använts i detta vetenskapliga arbete är aktionsforskning där data har 

samlats in med en kombination av intervjuer, observationer och enkäter. Aktionsforskning är den 

bästa ansatsen för detta arbete, eftersom det finns en nära relation mellan forskare, organisationen 

och informationssystemet som kommer att studeras. 

4.1 Aktionsforskning 
Forskningen har utförts med en väldigt nära relation till Willys Sundsvall Birsta. Jag har själv arbetat 

på denna matvarubutik i snart fyra år och har på grund av detta en relativt nära relation till både 

organisationen i sig och många av de 38 personerna som arbetar där. 

Enligt Jarl Backman (2011) så innebär aktionsforskning att själva genomförandet är ett sätt att 

bedriva undersökningen och används både för datainsamling och utvärdering, vilket är vad som 

kommer att göras i detta fall. Backman menar vidare att aktionsforskningen gäller processer eller 

företeelser som inte skulle komma till stånd utan att forskaren påverkar eller startar en aktion.  

Göran Wallén definierar aktionsforskning på ett liknande sätt och menar att det gäller processer eller 

förteelser som inte skulle komma till stånd utan att forskarna påverkar eller startar ett skeende (en 

aktion). Vidare så menar han att ett viktigt inslag i aktionsforskning är att påverka och följa en verklig 

process. (Wallén, 2011) 

4.1.1 Begränsningar och möjligheter med aktionsforskning 
Det finns vissa svårigheter med aktionsforskning. Försöken måste vara “på riktigt” enligt Jarl 

Backman (2011), det vill säga att det i tidigare försök till aktionsforskning har visat sig ha andra 

resultat vid försök att simulera verksamheter än vid reella försök där deltagarna också får ta 

konsekvenserna utav det som utförts. 

Det som kommer att vara särskilt viktigt att tänka på än vid annan typ av forskning är att jag som 

forskare måste tänka mer på objektiviteten än någonsin. Detta är viktigt för all typ av forskning 

(Backman, 2011) men i aktionsforskningen måste forskaren vara kapabel till att växla mellan en nära 

förtrogenhet och en kritisk överblick över distans (Denscombe, 2014). Därför har jag innan rapporten 

tagit ställning till etiska problem och intressekonflikter för att studien ska vara så ärlig som möjligt. 

Intressekonflikter som kunde tänkas uppstå vid denna aktionsforskning var att företaget inte var 

villigt att betala tillräckligt mycket pengar för det som forskningen kommer att föreslå. Det som har 

varit viktigt i dessa situationer är att ta reda på vad det får för konsekvenser och redovisa dessa i 

resultatet av studien och införandet. 

4.2 Metodtillämpning 
Den första fasen av metoden har varit att utföra mycket korta intervjuer med 15 framtida användare 

av systemet. Det har förekommit endast en fråga där intervjupersonen fått svara väldigt fritt, 

antingen kort eller utförligt. Om svaren varit alldeles för korta eller inte riktigt besvarat frågan så har 

en följdfråga ställts för att intervjupersonen ska besvara frågan. Frågan som ställdes var  “Vad har du 

för förväntningar på iPool?”. Situationen i organisationen medan frågan ställs är vad som kommer i 

arbetet att kallas för ryktesfasen, då ingen officiell information om det nya informationssystemet har 

kommit till de framtida användarna. 
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Nästa steg var att användarna fick en introduktion till systemet. Denna introduktion skedde med en 

person i taget där personen observerades. I det sista steget av metoden så har de framtida 

användarna fått svara på en enkät gällande användbarheten av systemet. 

4.3 Datainsamling 
För att samla in data har som nämnt ovan tre olika datainsamlingsmetoder tillämpats. Dessa är 

intervjuer, observationer samt enkäter. Detta är en form av metodtriangulering där det är viktigt att 

dessa olika metoder används medvetet och konsekvent (Wallén, 2011). När metoderna inte blandas 

ihop med varandra så kan det istället användas som en fördel för det vetenskapliga arbetet då det 

ger en högre validitet när vissa typer av data valideras mot andra. Eftersom viss data är åt det 

kvantitativa hållet och annan data är kvalitativ så kommer även datan att behöva analyseras olika. 

(Denscombe, 2014) 

4.3.1 Intervjuer 
Den första intervjumetoden är den som har använts i det tidigare skedet av datainsamlingen. Där har 

en fråga ställts, möjligen följt av en följdfråga eller flera om det svaret inte har varit tillräckligt 

kopplat till frågan som ställts. Enligt Jarl Backman (2011) så måste intervjuerna bestå av både givande 

och tagande för att få riktiga svar och detta har varit ett ståndpunkt i datainsamlingen . “Man måste 

fungera som person - inte objektiv expert i förhållande till sin samtalspartner.” Av denna anledning så 

har denna studie baserat sig på semi-strukturerade intervjuer på ett sådant sätt att intervjufrågorna 

kan vara flexibla om inte tillräcklig mängd data kan samlas in av ett svar. Intervjun består grundligen 

av en fråga som är väldigt rakt fram samt möjligtvis en följdfråga. Det som har funnits i åtanke vid 

frågorna är att de inte på något sätt har fått vara ledande.  

Syftet med intervjuerna och anledning till att det var just intervjuer som valdes är att intervjuer är ett 

bra sätt att hitta information “direkt från fältet” där personerna arbetar varje dag. Detta ger enligt 

Denscombe (2014) en bra insikt och data baserad på deras egna erfarenheter. Det finns inget sätt att 

“mäta” människors upplevelser med kvantitativa metoder (Wallén, 2011) därför har denna metod 

istället använts för att ta reda på dessa.  

4.3.2 Observationer 
Den andra datainsamlingsmetoden har varit observationer. Den observationsmetod som använts är 

vad Denscombe (2014) kallar för deltagande observationer vilket innebär att data kan hämtas från 

den framtida användarens perspektiv. Dessa observationer har antecknats och gjorts i samband med 

att personalen fått använda systemet efter och under en introduktion. 

Allt som fanns av intresse antecknades ned och transkiberades sedan över till samma dokument som 

intervjufrågan, där varje person redan hade en egen rubrik. En bedömning gjordes av hur mycket 

personen redan kunde av systemet samt hur intresserad den verkade av att lära sig. Suckningar, 

höjda ögonbryn och kommentarer är exempel på sådant som var intressant under observationerna.  

4.3.2.1 Fältanteckningar 

Under intervjuerna så användes fältanteckningar för att anteckna svaren. Även under 

observationerna så har fältanteckningar använts för att göra en karta över tankar som har 

uppkommit under dessa observationer. Utan fältanteckningar eller inspelning så vore det inte möjligt 

att komma ihåg alla viktiga intryckt som framkom under observationerna.  

Fältanteckningar har setts som mer lämpligt i detta fall än inspelningar då inspelningar inte kan fånga 

tankar samt att tiden för observationer kommer vara relativt korta vilket gör att det finns en risk att 

intervjupersonen inte ännu har börjat slappna av om intervjun spelas in. (Denscombe, 2014) 



18 
 

4.3.3 Enkäter 
Enkäter har använts som en datainsamlingsmetod för att kunna ta fram konkreta siffror på hur nöjda 

användarna var med informationssystemet när det var infört i verksamheten. Enkäter har använts i 

detta skede eftersom det ansågs vara ett lämpligt sätt att få fram siffror på vad användarna tyckte 

om systemet. 

Enkätfrågorna är baserade på John Brooke’s (1989) användbarhetsskala “System Usability Scale” 

(SUS), där de frågor som ansågs vara mest relevant för studien togs med. SUS innehåller en del frågor 

som kan anses repetitiva för de som inte vet så mycket om användabarhet och dessa frågor 

exkluderades från studien.  

4.4 Analysmetod 
För att analysera data av intervjuer och observationer så har en tematiskt analysmetod tillämpats. En 

tematisk analysmodell så som den beskrivs av Braun och Clarke (2006) har använts med vissa 

modifikationer där den tematiska analysen inte är tänkt att vara statisk eller linjär utan snarare 

dynamisk och flexibel. Första steget i denna modell var att bli bekant med den insamlade datan vilket 

innebär att datan har blivit genomläst ett antal gånger för att få en bra överblick och memorera en 

viss del av det insamlade materialet. Andra steget har varit att få en ännu starkare överblick genom 

att försöka hitta koder i det insamlade materialet, vilket till exempel kunde vara väldigt specifika ting 

som många nämnde. Tredje steget i modellen av Braun och Clarke var att identifiera teman. Datan 

har sorterats efter olika teman av till exempel positiva förväntningar, negativa förväntningar eller 

inga förväntningar. De teman som har funnits har även varit det som återfanns i det teoretiska 

ramverket vilket gör analysen till deduktiv. Det fjärde steget i analysmetoden för intervjuer och 

observationer var att granska teman för att se om något tema kunde kombineras, modifieras eller 

separeras. Det femte och sista steget var att skriva ut och presentera data.  

Enkäten har analyserats på samma sätt där teman och mönster har varit intressant. Datan har 

generaliserats i så stor utsträckning som möjligt för att fånga det resultat som den större skalan 

stämmer in på. Även data som inte överensstämmer med majoriteten har varit intressant att jämföra 

med den data som hämtats från intervjuer och observationer. Enkäten innehöll en öppen fråga där 

informanter kunde svara fritt och denna fråga har analyserats enligt den tematiska analysmetoden 

ovan. 

4.5 Urval 
Det urvalet som har gjort är att intervjupersonerna endast är de personer som är tänkta att använda 

systemet fullt ut. Det vill säga personalen på Willys i Birsta som arbetar i kassalinjen, förbutiken eller 

har en så kallad kvällschefsroll. Dessa krav fanns för att det skulle anses relevant nog att ta med en 

person i studien: 

 Arbetar på Willys Sundsvall Birsta för närvarande. 

 Har arbetat på Willys Sundsvall Birsta i minst sex månader. 

 Arbeta inom kassalinjen, förbutiken eller “kvällschef”. 

Anledningen till att det fanns ett krav på erfarenhet inom Willys Sundsvall Birsta var att det skulle 

finnas en tillräckligt stor vana av det gamla systemet för att kunna ha förväntningar kopplade mellan 

detta och iPool. Kravet på att informanterna ska arbeta inom kassalinjen, förbutiken eller som 

“kvällschef” beror på att det endast är dessa som ska använda sig utav iPool.  

Av de anställda som uppfyllde dessa krav så har 15 personer deltagit i studien under samtliga 

datainsamlingstillfällen. Totalt så var det 18 personer som genomförde första intervjun men 3 av 
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dessa personer har exkluderats på grund av att de inte har kunnat genomföra något av de andra 

momenten. Interjuverna från de tre personerna som exkluderades har alltså inte använts i studien.  

4.6 Forskningsetik 
Etik handlar enligt vetenskapsrådet (2017) om “att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en 

medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla”. Vetenskapsrådet har också framställt fyra 

huvudkrav som forskning bör hålla. Dessa fyra huvudkrav har följts genom forskningen och är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att de deltagande i studien alltid blir informerade om vad som är syftet 

med forskningsuppgiften. Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att ha deltagit i studien och 

deltagarna kan när som helst dra tillbaka de uppgifter de har lämnat. Konfidentialitetskravet innebär 

att de deltagandes uppgifter har sparats på ett säkert sätt i ett dokument som bara en person har 

tillgång till och som kommer att raderas efter studien är slutförd. Det sista kravet, nyttjandekravet 

har också levts efter i denna studie då inga uppgifter om personerna har delats vidare på något sätt 

förutom att fylla det syfte i denna studie som de själva är medvetna om. Deltagande i studien 

kommer istället att kallas för “informant 1”, “informant 2” och så vidare, med undantag för 

teamchefen och butikschefen. I de fall som informanter har sagt någons namn så har namnet ändrats 

till den personens post inom Willys istället.  

4.6.1 Etiska problem associerade med aktionsforskning 
Denscombe (2014) nämner ett par viktiga punkter som är extra viktigt att ta ställning till när denna 

forskningsansats används. Forskningen ska vara centrerad på verksamheten och ett problem som kan 

uppstå är att det istället blir kollegorna som hamnar “under mikroskopet”.  

Dessa två punkter från Denscombe (2014) nämns som viktiga i hans bok och har varit centrala i 

forskningsetiken under detta arbete: Öppenhet, det vill säga att alla inblandade har varit medvetna 

om när de deltagit i en studie, där de har förstått skillnaden mellan mig som forskare och som 

kollega.  För det andra så är det ingen som har blivit tvingad eller pressad till att delta i studien. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuer, enkät och observationer att presenteras. Varje 

avsnitt kommer följas av en analys av det presenterade resultatet.  

5.1 Intervjuer  
Vid tidpunkten då intervjuerna genomfördes så var det ingen som hade åtkomst till systemet, inte 

ens införandeansvariga. iPool hade dock tagits upp vid ett kassamöte och det var allmänt känt av 

personalen att det skulle komma ett system som skulle hjälpa till i tidsplaneringen. Det enda som var 

känt om iPool vid detta skede var alltså att iPool skulle införas samt vilka det var som skulle sköta 

införandet och introduktionerna.  

Rollen som införnadeansvarig var med andra ord vid denna tidpunkt obefintlig då införandet ännu 

inte hade börjat. Allt användarna visste vid denna tidpunkt var alltså vad systemet heter och vad det 

skulle handla om och om de så ville så kunde de t.ex. göra en internetsökning på systemet för att 

veta mer. Vid detta skede, som skulle kunna kallas för ryktesfasen så blev personalen, de vill säga de 

framtida användarna, var och en tillfrågad vad de hade för förväntningar på iPool.  

”Jag vet inte riktigt vad det innebär förutom att man kommer kunna roffa åt sig tider. Jag är orolig 

för att jag inte ska få några tider alls eftersom jag väldigt sällan är vid en dator. Jag tror inte denna 

förändring kommer att gynna mig, snarare tvärt om.” (Informant 1) 

Lägger man sig tillgänglig eller? Jag tror inte det är lika bra som det vi använder nu men det kanske 

har sina fördelar också. Jag är väldigt osäker. (Informant 2) 

Jag hoppas i alla fall att det blir bra. Jag tror det kommer bli mer rättvist och inga problem för mig 

personligen att använda. (Informant 3) 

Jag har hört att de som har jobbar här längre kommer ha förtur till tiderna därför så tror jag att det 

kommer bli mer rättvist i och med iPool. (Informant 4) 

Jag har hört massa positivt om iPool så jag tror att det kommer bli kung, mer rättvist. Jag tror att 

personalen kommer ha större möjlighet att påverka. Jag tror att det kommer vara enkelt att 

använda, även för de gamla stofilerna. (Informant 5) 

Jag har inte hört så mycket om det men jag har inte höga förväntningar. Jag tror att alla vill ha kvar 

pärmen som vi har haft förut för det fungerar redan bra. Det måste ju gå fortare att kolla i pärmen 

om man vill byta en tid. (Informant 6) 

Jag tror att det kommer bli en fantastisk förändring mot pappersschemat. (Informant 7) 

Mina förväntningar är kluvna, jag har både positiva och negativa förväntningar. Jag tror det kommer 

bli svårare att tacka nej till tider om man bara får dem i telefon. Men jag har även hört att man ska 

kunna se schemat i telefonen, vilket låter bra. (Informant 8) 

Jag är negativ mot det, de kommer ju bli orättvist med tiderna. Det är bättre om teamchefen delar ut 

tider manuellt. (Informant 9) 

Smidigt, förenklar. Behöver inte vara på plats eller ’terra’ teamchefen via telefon. Jag är mycket 

positiv till denna förändring! Skitbra! Det låter mycket smidigt. (Informant 10) 
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Det vet jag inte så mycket om. Det kanske blir bra, om man kan se schemat och så. Osäker till att det 

verkligen kommer fungera dock, men om det gör det så är jag positiv till det. (Informant 11) 

Inga riktiga förväntningar egentligen. Osäker om det kommer användas. Funkar lika bra med pärmen 

tycker jag. (Informant 12) 

Jag har inte hört mycket men vad jag förstår så ska man kunna plocka tider. Jag har använt liknande 

när jag arbetade på Bauhaus och det fungerade bra! Jag är positivt (Informant 13) 

Jag förväntar mig att det kommer bli en bra förändring. Man kommer slippa ringa den och testa om 

personer kan arbeta och istället bli effektivare och bara nå de som faktiskt vill. (Informant 14) 

Jag förstår inte poängen. Om det redan fungerar så finns det ingen anledning att ändra något. 

(Informant 15) 

5.1.2 Analys av förväntningarna 
Av intervjuerna så kan det konstateras att det inte endast fanns positiva eller negativa förväntningar 

på systemet utan även inga eller oklara förväntningar. Det kan även konstateras att det faktiskt finns 

vissa förväntningar på systemet även innan man som användare har sett det.  

Genom att tolka dessa svar så kan användarnas förväntningar delas in på iPool som positiva, negativa 

eller oklara förväntningar. Totalt så hade fyra personer förväntningar vilka kan tolkas som negativa, 

åtta personer med positiva förväntningar medan tre personer hade delade förväntningar eller inga 

förväntningar alls, dessa kommer att kallas för oklara förväntningar.  

En intressant upptäckt av intervjuerna var att det var tre personer som trodde att det skulle bli mer 

rättvist med tidsfördelningen i och med iPool, medan två personer trodde på raka motsatsen. De 

som trodde att det skulle bli mindre rättvist med iPool var två personer över 30 år medan de som 

trodde att det skulle bli mer rättvist var under 30 år. Dessutom så har de två som var över 30 år 

arbetat på Willys längre.  

Endast ett fåtal var i detta skede av införandet rakt ut motståndare till iPool och nämnde till exempel 

att systemet inte alls behövdes, att det inte kommer fungera eller att det fungerar bättre som det är 

nu. Informant 10 och informant 15 är de personer som kan räknas till de som inte alls vill byta 

tidsfördelningsystem på Willys, vilka kanske kan kallas för motståndare till förändringen.  

Åldern på informanterna har kategoriserats som över eller under 30 år eftersom det var ungefär lika 

många informanter på varje sida av åldersgränsen (sju informanter under 30 år och åtta informanter 

över).  Sammanställt i en tabell där intervjusvaren har tolkats till antingen positiva, negativa eller 

oklara förväntningar ser ut som följande:  

Informant Förväntningar på iPool Över/under 30 

1 Negativa Över 

2 Oklara Under 

3 Positiva Under 

4 Positiva Under 

5 Positiva Över 

6 Negativa Över 
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7 Positiva Under 

8 Oklara Under 

9 Negativa Över 

10 Positiva Över 

11 Positiva Över 

12 Oklara Över 

13 Positiva Under 

14 Positiva Under 

15 Negativa Under 

Tabell 1 - Användarnas förväntningar 

En intressant upptäckt som kan finnas i tabellen är att fyra av sju personer under 30 år hade positiva 

förväntningar på iPool medan bara tre av åtta personer över 30 år hade samma inställning. Detta kan 

bero på flera olika faktorer till exempel att de som är äldre generellt sett har arbetat längre på Willys 

och således har använt det gamla systemet under en längre tid vilket har skapat en större vana.  

5.2 Observationer 
Rollen som aktionsforskare under introduktionerna av iPool var att leda introduktionerna 

tillsammans med teamchefen. Tillsammans gjordes ett beslut om att det var mer lämpligt att det 

skulle ske genom att en person introduceras åt gången. Riktlinjen för tidsåtgången av dessa 

introduktioner var att de skulle vara runt 15 minuter långa. Den verkliga tidsåtgången var väldigt 

beroende av hur mycket vana den som blev introducerad hade. Den kortaste introduktionen 

uppskattades till ungefär 7-8 minuter och den längsta till 30 minuter. 

Vid denna tidpunkt vid införandet har samtliga i personalen en egen inloggning till systemet som de 

ännu inte vet om. Ungefär en vecka innan introduktionerna så skickades per SMS information om hur 

appen kan laddas ned samt vad man har för inloggninguppgifter. Användarna har vid denna tidpunkt 

alltså haft möjlighet att logga in och kolla på systemet innan redan introduktionerna.   

En del intressanta observationer kunde hämtas under introduktionerna för iPool. Vissa informanter 

var mer villiga att testa sig fram på egen hand medan andra ville ha en rak genomgång av systemet. 

Det gick inte att hitta observationer av betydelse hos samtliga informanter.  

En intressant observation som visade sig under introduktionerna var informant 13 som ursprungligen 

hade positiva förväntningar på systemet. Under introduktionerna så vändes detta och personen 

suckade och visade andra tecken på hopplöshet. ”Alltså va? Vad krångligt.” och ”Bättre som det var 

innan” var två kommentarer från denna person.  

Det fanns vissa informanter som visade ett större intresse för iPool genom att själva testa sig fram 

och visa ”iver” under introduktionerna. Informanter som kan räknas till detta var framförallt 

informant 10 som testade sig fram väldigt flitigt och nästan kunde verka ovillig att lyssna. Eftersom 

att denna person testade sig fram så ställde hen frågor som uppkom och var i och med detta ganska 

självutbildande. Liknande beteenden visade informant 1 och informant 6.  
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Likväl som det fanns de person som visade intresse för systemet under introduktionerna fanns de 

även de som utmärke sig som mindre intresserade. Tillsammans med redan nämnda informant 13 

som tyckte att systemet verkade krånligt så gav informant 8 intrycket av att hen helst hade sluppit 

haft introduktionen överhuvudtaget. Frågorna som ställdes av sistnämnde informant under 

introduktionerna var snarare riktade mot systemets syfte än hur det fungerar. ”Men om man bara 

kan ta tider härifrån, hur blir det med oss som inte kommer använda systemet dagligen?” Var en 

fråga som informant 8 ställde under introduktionerna.  

Ingen tidtagning gjordes på introduktionerna däremot kunde det konstateras att vissa introduktioner 

tog längre tid än andra. Informant 1, 9 och 10 var de personer som behövde betydligt längre tid än 

medel innan de kände att de förstod systemet till fullo. 

5.2.2 Analys av observationer 
Informant 13 visade tendenser till att vända sin ursprungligen positiva inställning till iPool och istället 

menade att det var bättre som det var innan. Detta kan alltså tolkas som att personen tyckte att 

systemet i sig var under förväntningarna när hen såg det för första gången och var ett exempel där 

positiva förväntningar på systemet vändes till negativitet.  

Under denna introduktion så observerades de som blev introducerade och man kunde se en ganska 

bred skillnad mellan personerna. Vissa hade redan en tillräcklig kunskap för att kunna använda vissa 

delar av systemet medan andra inte ens hade klarat av att logga in på applikationen. Ett tydligt 

samband fanns mellan vad användarna hade för förväntningar på systemet och hur mycket de kunde 

om systemet. De som hade haft höga förväntningar i ryktesfasen tenderade till att kräva mindre 

under introduktionerna än de som hade låga förväntningar. 

Informant 1 och 9 behövde betydligt mer tid än det andra under introduktionerna innan de kände sig 

säkra på systemet. Båda dessa informanter räknas till de som hade negativa förväntningar på 

systemet. Informant 10 var också en av de som behövde längre tid men som dock hade positiva 

förväntningar på iPool. Det som samtliga dessa informanter hade gemensamt var att de var över 30 

år. Att dessa tre personer hade svårare att lära sig iPool kan såklart bero på olika saker, det skulle 

kunna vara att de informanter som är äldre har mindre datorvana, något som informant 1 beskrev 

under intervjuerna. Det skulle också kunna bero på att man har svårare att lära sig något som man är 

negativ till, som informant 1 och 9 i detta fallet.  

 

5.3 Enkäten 
Användarna hade vid det här laget haft möjligheten att använda iPool i ungefär två veckor medan det 

har gått mellan en och två veckor sedan introduktionerna började. Samtliga fick då svara på en enkät 

gällande iPool.  

1. Jag tror att jag kommer använda iPool regelbundet: 

 

 1 Instämmer 
inte 

2 3 Instämmer 
delvis 

4 5 Instämmer 
helt 

Antal 2 - 3 2 8 

Antal positiva - - 1 1 6 

Antal negativa 2 - 1 - 1 
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Antal oklara 
förväntningar 

- - 1 1 1 

Tabell 2 - Introduktion 

      

2. Jag fick den introduktion till iPool som krävs för att kunna använda systemet fullt ut:  

 1 Instämmer 
inte 

2 3 Instämmer 
delvis 

4 5 Instämmer 
helt 

Antal - - 2 2 11 

Antal positiva - - - 1 7 

Antal negativa - - 2 - 2 

Antal oklara 
förväntningar 

- - - 1 2 

                  Tabell 3 - Introduktion 

 

3. Jag kan tänka mig att de allra flesta skulle lära sig iPool väldigt snabbt: 

 

 1 Instämmer 
inte 

2 3 Instämmer 
delvis 

4 5 Instämmer 
helt 

Antal 2 1 4 2 6 

Antal positiva - - 2 1 5 

Antal negativa 2 1 - 1 - 

Antal oklara 
förväntningar 

- - 2 - 1 

Tabell 4 - Learnability 

 
4. Jag finner iPool som besvärligt att använda: 

 

 1 Instämmer 
inte 

2 3 Instämmer 
delvis 

4 5 Instämmer 
helt 

Antal 9 - 2 1 3 

Antal positiva 7 - 1 - - 

Antal negativa - - - 1 3 

Antal oklara 
förväntningar 

2 - 1 - - 

               Tabell 5 - Användbarhet 



25 
 

 

 

5. Jag känner mig säker med att använda iPool: 

 

 1 Instämmer 
inte 

2 3 Instämmer 
delvis 

4 5 Instämmer 
helt 

Antal 2 - 4 4 5 

Antal positiva - - - 3 5 

Antal negativa 2 - 2 - - 

Antal oklara 
förväntningar 

- - 2 1 - 

Tabell 6 - Säker med iPool 

 

6. Jag tycker inte längre att schemapärmen fyller någon funktion: 

 

 1 Instämmer 
inte 

2 3 Instämmer 
delvis 

4 5 Instämmer 
helt 

Antal 7 2 4 1 1 

Antal positiva 2 1 3 1 1 

Antal negativa 4 - - - - 

Antal oklara 
förväntningar 

1 1 1 - - 

Tabell 7 - Schemapärmen 1 

    

5.3 Analys av enkäten 
Man kan tydligt se att både de som hade positiva förväntningar och negativa förväntningar ansåg att 

de hade fått den introduktion till systemet som behövdes för att använda det fullt ut. Av de som 

instämde delvis på frågan om de hade fått tillräcklig introduktion till systemet så hade båda negativa 

förväntningar på systemet. Ingen utav dessa personer nämnde varför de inte ansåg introduktionen 

som tillräcklig eller snarare som delvis inte tillräcklig.  

Användbarhet är något som är väldigt viktigt, speciellt i detta fall då användarna fick möjligheten att 

börja använda systemet redan innan introduktionen. De flesta användarna var överens om att de 

inte tycker att systemet är besvärligt att använda däremot så var många utav dem tveksamma om de 

allra flesta skulle kunna lära sig iPool väldigt snabbt.  

Det fanns tre personer som instämde helt på frågan om de finner iPool som besvärligt att använda. 

Alla dessa informanter (informant 1, informant 9 och informant 15) hade ursprungligen negativa 

förväntningar på systemet.  

Det fanns även ett tydligt samband mellan de som hade positiva förväntningar på systemet från 

början och de som ansåg att systemet gick snabbt att lära sig, var säker med att använda iPool samt 
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inte fann iPool som besvärligt att använda. Tabell 4 visar att 9 av 15 personer inte instämde med att 

iPool var besvärligt att använda. Två personer instämde delvis och tre personer instämde. Här var det 

tydligt att förväntningarna på systemet hade en betydelse eftersom samtliga som svarade att de inte 

instämde på frågan hade positiva förväntningar på systemet från början. Två av de tre personer som 

inte hade några uttalade förväntningar på systemet hade svarat att de inte instämmer på frågan.  

Den kanske viktigaste punkten i enkäten var fråga sex som ställde frågan om man fortfarande tycker 

att schemapärmen fyller någon funktion med det nya systemet. Detta är en viktig fråga eftersom den 

visar hur villig användarna är att faktiskt genomföra förändringen och helt lämna det gamla systemet 

för det nya. De som var positiva till systemet redan i ryktesfasen hade en högre tendens att inte 

använda pärmen eftersom de kan använda iPool för samma ändamål. De som var negativa till iPool 

har alla svarat att de inte instämmer på att pärmen inte längre fyller någon funktion. Detta visar ett 

tydligt samband mellan vad användarna hade för förväntningar innan systemet infördes samt hur 

villig dem är att anpassa sig efter det nya.  

Det visades dock även undantag till detta, en av de anställda var positiv till iPool men tyckte ändå att 

pärmen fortfarande behövdes. Denna person motiverade detta resonemang på enkäten: 

“Pärmen är det snabbare sättet att byta tider, och av gammal vana så är det bra att den finns.” 

(Informant 6) 

Med snabbare byte menar denna anställda att när man vill byta en tid med en annan, så kan man 

göra det genom en enkel metod: att sudda ut namnet i pärmen och skriva dit ett annat. Via iPool 

däremot så måste personen först skicka en förfrågan till den hen vill byta med. Och efter den har 

godkänt bytet, så måste även en superanvändare godkänna bytet. Detta är något som cheferna länge 

har eftersträvat på Willys i Birsta. Enligt butikschefen så handlar det om att ledningen vill ha koll på 

vilka som arbetar varje dag:  

“När de byter pass med varandra huller om buller så blir det till slut så man inte vet vilka som 

arbetar.” (Butikschef Willys Birsta) 

Av tabell 8 så kan det dock inte sägas att de med positiva förväntningar var villiga att ta bort pärmen 

eftersom det endast var en av de åtta med positiva förväntningar som instämde helt på frågan. 

Många motiverar detta i enkäten som vanan av att den alltid har funnits samt att den går snabbt att 

titta i när man är på jobbet. De som var positiva till systemet redan i ryktesfasen hade en högre 

tendens att kunna tänka sig ta bort pärmen eftersom de kan använda iPool för samma ändamål. De 

som var negativa till iPool har alla svarat att de inte instämmer på att pärmen inte längre fyller någon 

funktion.  

Informant Förväntningar på iPool Tycker inte längre att schemapärmen 
fyller någon funktion 

1 Negativa 1, Instämmer inte 

2 Oklara 2, Instämmer inte 

3 Positiva 1, Instämmer inte 

4 Positiva 3, Instämmer delvis 

5 Positiva 3, Instämmer delvis 

6 Negativa 1, Instämmer inte 
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7 Positiva 2, Instämmer inte/Instämmer delvis 

8 Oklara 3, Instämmer delvis 

9 Negativa 1, Instämmer inte 

10 Positiva 4, Instämmer helt/instämmer delvis 

11 Positiva 5, Instämmer helt 

12 Oklara 1, Instämmer inte 

13 Positiva 1, Instämmer inte 

14 Positiva 3, Instämmer delvis 

15 Negativa 1, Instämmer inte 

      

Tabell 8 - Schemapärmen 2 
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6. Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras resultatet och kopplas mot tidigare forskning. Här diskuteras även metoden och 

slutsatser presenteras tillsammans med förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Gulliksen och Göransson (2002) menar att det ibland kan vara en bra idé att använda sig utav 

inkrementella leveranser av systemet för att minska en enda stor omställning på en och samma gång. 

I fallet med iPool som var detta inte möjligt, däremot så kunde systemet presenteras på ett 

inkrementellt sätt. Detta skedde genom att användarna fick inloggningsuppgifter innan systemet 

sattes i bruk och kunde således börja använda vissa av de enklaste funktionerna, de vill säga att kolla 

butiksschemat och det personliga schemat.  

Schemapärmen var en nyckel i hela denna studie, eftersom den står för det gamla systemet för 

tidsbemanning. En stor del, även utav de som hade positiva förväntningar på iPool och även var 

positiva till iPool efter införandet, ville ändå behålla schemapärmen. På något sätt så är användarna 

inte helt redo att släppa det gamla systemet, då endast ett fåtal faktiskt tyckte att pärmen inte längre 

var nödvändig.  

En viktig del när ett informationssystem ska införas i en organisation är att organisationen själv är 

intresserade av systemet. Man har inte sagt att man själva inte vill ha iPool däremot så finns det 

faktorer som tyder på att Willys själva inte har efterfrågat systemet. Även fast cheferna på Willys 

Birsta är positiva till att använda sig utav systemet så är det ytterst tveksamt om systemet skulle ha 

beställts i dagsläget om Willys själva fick bestämma. Vad som istället hände är att Willys blev 

“påtvingade” iPool från ledningen på Willys centralt. Nilsson (2014) nämner också att det är vanligt 

att organisationer inte har engagemanget som krävs själva för att införa ett system och att det då lätt 

kan bli lagt åt sidan. Det finns två huvudfaktorer som visar varför systemet är påtvingat samt 

konsekvenser av detta.  

Willys fick tillgång till systemet för mer än ett år sedan. De fick tillgång till iPool hösten 2015 och har 

betalat för det sedan dess. Anledningen till detta säger teamchefen på Willys har varit att hen inte 

har fått tillräckligt med tid att lägga på införandet. Detta visar att det inte har varit tillräckligt 

prioriterat från Willys Birsta. Konsekvensen av detta blir att de som organisation helt i onödan har 

betalat för ett system som dem inte har använt.  

Willys är inte helt redo att släppa det gamla systemet. De allra flesta vill fortfarande ha kvar 

schemapärmen. De allra flesta svarade att de delvis instämmer på frågan om schemapärmen kunde 

tas bort eller inte, inklusive en av teamcheferna. Konsekvenser av att man inte tar bort pärmen är att 

personalen fortfarande kommer behöva lägga ned tid på att uppdatera den även fast det går att 

komma åt samma information i iPool. Detta kostar såklart tid vilket innebär pengar.  

Det framkommer väldigt tydligt i studien att ålder var en avgörande faktor för om förväntningarna 

skulle vara positiva eller negativa på systemet. Detta kan dock bero på flera olika saker. En utav dessa 

skulle vara att yngre kommer gynnas mer av systemet än de äldre, och därför är mer positivt inställda 

till det. De yngre i allmänhet består mer av extrapersonal som till exempel går i skolan samtidigt eller 

inte ännu har hunnit ha hunnit få fasta tider. De äldre som i allmänhet även har arbetat på Willys 

längre, har såklart större chanser att ha fasta tider och kan således känna att systemet är onödigt. 

En annan avgörande faktor till att skillnaden mellan yngre och äldre är så tydlig kan vara att de äldre 

helt enkelt har arbetat med det gamla systemet längre än vad de yngre har gjort. Som Chen et al. 
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(2016) beskriver så kan det uppstå problem när arbetare är vana att arbeta på ett visst sätt och sedan 

måste ändra på detta. 

Det kan också vara svårare att se varför en förändring är nödvändig, om man har arbetat på ett visst 

sätt under en lång tid och tillslut har lärt sig att det fungerar. Respondent 3 beskriver just detta, att 

hen inte vill byta eftersom “pärmen” har gått bra att kolla i hela tiden fram tills nu, så varför ändra 

något som redan fungerar? Detta är något som bör gå att kontrollera med hjälp av kommunikation 

som Rick (2015) menar, att det är viktigt att förmedla varför en förändring är nödvändig.  

Den tredje bidragande faktorn till varför de äldre anställda generellt verkar ha lägre förväntningar på 

iPool kan vara att de är mindre teknikvana än de yngre. Informant 1 nämner bland annat att hen 

upplever applikationer som svåra att förstå sig på i allmänhet. Det kunde också observeras under 

introduktionerna att de flesta yngre hade en bättre förförståelse för systemet än vad de äldre hade.  

Det fanns även tre användare som inte kunde uttala sina förväntningar på systemet som positiva 

eller negativa. Att tvinga fram ett svar utav dessa hade varit dumt, då det hade kunnat leda till att de 

svarar fel för att de chansar fram ett svar. Hur användare utan förväntningar ska hanteras under ett 

införande är inget som framkommer tydligt från tidigare forskning och inte heller från resultatet i 

denna studie då det bara var tre personer som inte kunde uttala sina förväntningar. Det går dock att 

diskutera varför de inte har några förväntningar samt försöka tyda det resultat som framkom. Av de 

tre personer som inte hade några förväntningar så ville två av dessa behålla pärmen medan den 

tredje instämde delvis på frågan. Eftersom resultatet visar att även de med positiva förväntningar 

ville behålla pärmen så kan man inte påstå att detta visar ett samband mellan inga förväntningar och 

att dessa vill behålla det gamla systemet.  

Som Gulliksen och Göransson (2002) beskriver så måste ett informationssystem erbjuda någon form 

utav utbildning. Detta är ett mycket viktigt steg i införandet eftersom det annars förmodligen skulle 

kosta mer i längden som Rabaai (2009) påstår. Naturligtvis så är det bättre med så grundläggande 

utbildningar som möjligt, men man kan samtidigt inte bekosta de hur mycket som helst eftersom 

inget företag vill lägga mer pengar än nödvändigt. Introduktionerna skedde med en person åt gången 

vilket det fanns egentligen två huvudsakliga anledningar till. Dels, så var det inte möjligt att stänga 

alla kassor för att det skulle vara utbildningar. Det hade varit möjligt att göra utbildningarna i två 

olika omgångar och således kommit förbi detta hinder. Det ansågs som mer lämpligt att använda 

individuella utbildningar då nivån på förkunskap var så pass olika. Vissa av dessa tog endast ett fåtal 

minuter, medan andra tog uppemot en halvtimme. Detta beror såklart på att förkunskaper och 

teknikvana är ojämn mellan de anställda. Att utbilda vissa i 30 minuter som egentligen bara behöver 

en 10-minuters genomgång hade varit slöseri med tid och pengar ur företagets perspektiv, vilket är 

den andra anledningen att använda sig utav individuella introduktioner.  

Även de triviala uppgifterna presenterades för samtliga användare, även de som såg ut att redan ha 

bra koll på systemet. Detta eftersom Thite och Sandu (2014) kommer fram till att användare annars 

kan lära sig att “fuska” genom triviala uppgifter vilket leder till att effektivitet tappas. De som 

utbildade frågades först vad användaren kunde inom iPool, som sedan fick visa hur hen gjorde. Om 

det visade sig att personalen gjorde på fel sätt så beskrev de hur man kunde göra uppgiften istället.  

Kommunikation är en utav de delar som hade kunnat hanterats bättre i införandet av iPool. 

Resultatet visar att de som hade sämre förväntningar på systemet ville ha kvar schemapärmen och 

således inte var redo att sluta använda det gamla systemet. Detta kan bero på att kommunikationen 

inte var tillräckligt bra, eftersom Rick (2015) beskriver att kommunikation är en viktig del i att 

förminska motstånd. Han menar även att man nödvändigtvis inte kan helt och hållet vända 

motståndet och få arbetarna till hundra procent bekväma med förändringarna, men åtminstone 
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minska motståndet markant. Den del av kommunikationen som var viktigast var i detta fall att 

förklara vad konsekvenserna av systemet skulle bli. Detta eftersom det fanns en viss oro över att 

tidsfördelningen skulle bli mindre rättvis även om så inte var fallet.  

Resultatet visar ett tydligt mönster mellan vilka förväntningar som fanns från början och hur 

användarna upplevde användbarheten efter införandet. Att användarna med negativa förväntningar 

upplever användbarheten som sämre kan bero på att de “släpar fötterna efter sig” som Rick (2015) 

beskriver. Det går dock inte utifrån resultatet säga med säkerhet om detta är fallet. Det kan finnas 

olika anledningar till varför användare med sämre förväntningar upplever användbarheten som 

sämre. En utav anledningarna kan vara att dessa helt enkelt är mindre vana teknik vilket 

framkommer i vissa fall utav intervjuerna. Om detta är grunden till varför användarna har negativa 

förväntningar så kan ingen slutsats göras kring om användbarhet är viktigt för själva införandet. 

Utifrån resultatet så kan man heller inte dra slutsatsen om användbarheten påverkar införandet lika 

mycket som väntat. För att kunna dra denna slutsats så skulle man behöva jämföra ett system som är 

användbart och ett system som inte anses lika användbart.  

Det fanns ett intressant resultat vilket kunde tolkas som att informanten inte var nöjd med 

användbarheten och därefter fick andra förväntningar på iPool. Informant 13 hade från början 

positiva förväntningar på systemet som sedan vände under introduktionen när personen såg 

systemet för första gången. Det kunde observeras att denne inte var nöjd och tyckte att systemet såg 

alldeles för krångligt ut. Personen som alltså från början var väldigt positivt inställd till iPool ändrade 

sig när hen fick se systemet och därefter så stod hen fast vid det och ville inte att schemapärmen 

skulle försvinna. Detta skulle kunna tyda på att användbarheten på systemet gjorde informant 13 till 

en motståndare av systemet. Denna slutsats går dock inte att dra då validiteten av en person är 

alldeles för svag. 

Nielsen (2012) beskriver att en del av användbarheten är att systemet ska vara lätt att lära. Detta 

innebär hur lång tid det tar för användaren att lära sig systemet så hen snabbt kan börja använda 

det. Det är dock svårt att säga vad som är snabbt i detta fall. Utifrån Nielsens definition så går det 

dock att påstå att användbarheten påverkar införandet. Om systemet är tillräckligt lätt att lära så 

kommer introduktionerna att bli mer kostnadseffektiva eftersom inte lika mycket tid behövs innan 

användarna kan använda systemet fullt ut.  

Det finns alltid alternativ i aktiva handlingar som måste bestämmas av en rad olika faktorer. På Willys 

Sundsvall Birsta så hade man ursprungligen inte några planer på att ha introduktioner med en person 

åt gången. Denna introduktion var nog egentligen det viktigaste under hela införandet eftersom det 

var den enda gången som användarna hade chansen att se hur systemet fungerar och även ställa 

frågor till någon som kan svara på dessa.  

I användarnas förväntningar framkom det att det fanns en del rädsla inför det nya systemet. Bland 

annat handlade denna rädsla eller hot om att tidsfördelningen skulle bli mer orättvis. Genom att 

förmedla rätt information i rätt tidpunkt så hade dessa hot kunnat förminskats, detta enligt Paula J. 

Vaughan (u.å) som menar att användarnas delaktighet är en utav sex viktiga punkter för att lyckas 

med ett införande. Även Rick (2015) menar att rädslan som uppstår i denna typ av omställningar kan 

förminskas genom kommunikation.  
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6.2 Slutsatser 
Med det data som har samlats in så går det att besvara forskningsfrågan. Det framkommer tydligt i 

resultatet att användarnas förväntningar påverkar införandet av informationssystem i en 

organisation på olika sätt. De användare som har positiva förväntningar på systemet tenderar att 

vara lättare för organisationen att hantera i samband med införandet, då dessa själva tycks sträva 

efter acceptans. Användare med negativa förväntningar på systemet tenderar att ha svårare att 

förstå varför förändringarna är nödvändiga, svårare att lära sig det nya systemet samt mer ovillig att 

släppa det gamla systemet.  

Detta gör att man kan dra slutsatsen att man vid införande av nya informationssystem bör överväga 

att vara lyhörd för de personer som har negativa förväntningar och vara extra uppmärksamma över 

dessa samt ta deras oro på allvar. Kommunikation är extra viktigt för dessa personer eftersom de inte 

förstår varför förändring kommer gynna dem, samt kan känna ett hot för det nya, okända systemet. 

De användare med negativa förväntningar kan även behöva extra mycket introduktion till det nya 

systemet, då ett samband mellan negativa förväntningar och tid för introduktionen var tydligt.  

Har användarna negativa förväntningar så finner dessa det svårare att lära sig, har större tendens att 

“vägra” systemet, finner det som besvärligare att använda och känner sig inte lika säker på iPool. 

Detta resulterar i att användarna fortfarande vill ha kvar det gamla systemet. Därför är dessa två 

faktorer särkilt viktiga när system introduceras för användare med negativa förväntningar. Även 

användbarheten är viktig för införandet, skulle systemet vara lättare att lära så kommer 

introduktionerna att bli mer kostnadseffektiva. 

Introduktioner har tidigare visat sig vara viktiga för ett lyckat införande. Med iPool i detta fall så fick 

man generellt lägga ner mer tid på introduktioner hos användare som hade lägre förväntningar på 

systemet. Det fanns även de som trodde sig kunna alla funktioner inom iPool vilket senare visade sig 

inte vara det mest effektiva sättet att utföra uppgiften på. Det går därför att säga att introduktioner 

är viktiga för alla användare men det bör läggas mer tid på användare med sämre förväntningar på 

systemet.  

Tillsammans med vetskapen som Szanja och Scamell (1993) kom fram till om att användare med 

höga förväntningar senare upplever systemet som enklare så kan man vara säker på att användarnas 

förväntningar är viktiga inte bara för hur systemet ska fungera senare utan även för att systemet ska 

kunna införas på ett så smidigt sätt som möjligt. 

TAM har visat att när användare blir presenterade för ny teknologi så finns det olika faktorer som 

influerar deras val om hur och när de kommer att använda systemet. Tillsammans med denna 

vetskap så kan man även se att det  finns förväntningar redan innan en användare har blivit 

presenterad ny teknologi som även dessa spelar roll för hur införandet kommer gå.  

6.3 Metodkritik 
Denna studie har haft aktionsforskning som forskningsansats. Det finns vissa fördelar med att 

aktionsforska men det kan även innebära svårigheter. En utav de största svårigheterna har varit att 

hålla isär de olika rollerna som finns när man aktionsforskar. Ena rollen är att vara en utav de 

ansvariga för införandet av iPool på Willys. Den andra rollen är forskare. I detta fall så finns det även 

en tredje roll som kollega eller vän till de som arbetar på Willys. Dessa tre roller har varit mycket 

viktiga att försöka hålla isär och det kan ha skapat en skev bild av vissa delar på resultatet. Det finns 

bland annat en risk att informanter som har blivit introducerade iPool utav en kollega vill vara “snäll” 

och därför inte svarar ärligt på frågan om de har fått en tillräcklig introduktion av iPool, utan snarare 

ger ett svar som de tror uppskattas. För att förebygga detta så har samtliga informanter blivit 
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informerade om att det är själva metoden som testas och att så uppriktiga svar som möjligt 

efterfrågas. 

En begränsning i studien har varit antalet informanter samt trianguleringsmetoden där en enkät 

användes. För att få en klarare blick av vad användarna egentligen upplevde och vad de tyckte om 

iPool efter införandet så hade man kunnat använda en kvalitativ metod istället för enkäter som 

användes i detta fall. Resultatet skulle även behöva valideras av flera inblandade organisationer, då 

det skulle kunna skilja sig mycket hur ett införande skulle skiljas från organisation till organisation.  

Meningen med studien har varit i den ska vara så replikerbar som möjligt för att kunna bekräfta 

resultatet i framtida studier. Problemet kan ligga i att studien förhåller sig till endast en organisation 

och ett specifikt system. Det skulle krävas en större studie för att validera resultatet tillräckligt där 

flera olika organisationer och system skulle behöva innefattas. Reliabiliteten i studien blir något 

högre på grund av att vissa mönster i resultaten är så pass tydliga.  

7. Rekommendationer för vidare forskning 
Eftersom denna studie endast omfattade en organisation och ett system under en viss tidsperiod så 

hade nästa steg i samma riktning varit att validera resultatet med flera olika organisationer och 

system och över en längre tidsperiod. Inga starka slutsatser kunde göras kring hur användbarheten 

påverkar införandet, vilket kan vara nästa steg i forskningen. 

 Validera studien genom att involvera fler organisationer och informationssystem.  

 Vad har användbarheten för betydelse för ett lyckat införande? 
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9. Bilaga 
Här presenteras bilagor. 

9.1 Enkätfrågor 
1. Jag tror att jag kommer använda detta system regelbundet. 

2. Jag fick den introduktion till iPool för att kunna använda systemet fullt ut. 

3. Jag kan tänka mig att de allra flesta skulle lära sig iPool väldigt snabbt. 

4. Jag finner iPool som besvärligt att använda. 

5. Jag känner mig säker på att använda iPool. 

6. Jag tycker inte längre att schemapärmen fyller någon funktion. 

 


