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Resumé 
 

 Allt fler verksamheter väljer att investera i IT lösningar, med avsikt att skapa 
konkurrensfördelar gentemot organisationer i samma bransch. ERP system är en av 
dessa IT lösningar, och det har framkommit att dessa system inte alltid fungerar på 
ett tillfredsställande sätt. Därför är dessa system att betrakta som mindre dugliga ur 
ett användbarhetsperspektiv.    

Avsikten är att utveckla vår modell (TTF/A) som studerar hur en matchning 
mellan systemkaraktäristiska drag och karaktäristiska drag hos arbetsuppgifter 
påverkar systemets användbarhet. Modellen betraktar även hur erfarenhet av 
teknologianvändning och erfarenhet av att utföra arbetsuppgiften påverkar 
matchningen. Modellen testas sedan med hjälp av ett egetutvecklat instrument.     

Vi har sett att det finns vissa samband mellan en teknologi/arbetsuppgifts 
matchning och vår definition av användbarhet. Detta i första hand mellan 
systemets tillförlitlighet och användbarhet, samt mellan systemets kompatibilitet 
och användbarhet. Det kan även konstateras att systemets användbarhet betraktas 
som god av flertalet användare   

 

Nyckelord: Task Technology Fit, TTF/A, användbarhet, erfarenhet, karaktäristiska drag hos 
arbetsuppgift, karaktäristiska drag hos system.   
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 Inledning 

I inledningsavsnittet presenterar vi bakgrund och problematisering av de ämnen som är 
centrala i uppsatsen. Detta leder fram till syftet som föreligger studien vi har utfört. 
  
Bakgrund 
 
Fredag eftermiddag på Revisionsfirman GÖDDA AB: 
� Hanna! Vet du vart jag kan få tag på vårt bolags årsredovisningar för fem år tillbaka? 
� De finns i en pärm hos Kristina på ekonomiavdelningen, men hon har gått för dagen. Sätt en 
lapp på hennes dörr så fixar hon dem till dig på måndag. 
� Tack så mycket. Trevlig helg. 
 
Ovanstående scenarium var för bara ett tiotal år sedan ingen ovanlighet inom många 
organisationer. Sedan dess har dock arbetsuppgifternas karaktär i viss utsträckning förändrats 
(Markus, 2000), i takt med att fler och fler organisationer börjat avsätta en allt större budget 
till inköp av olika informationsteknologier (www.scb.se, 2005-02-13).  
 
En av investeringsavsikterna är att skapa en fördelaktig konkurrenssituation gentemot andra 
företag i samma bransch. Det har gett upphov till att företag i en allt större utsträckning börjat 
leta efter IT lösningar som hjälper dem att strukturera, integrera och effektivisera sin 
verksamhet. En vanligt förekommande strategi är att implementera affärssystem (Hedman & 
Kalling, 2002). Affärssystem innefattar en hög grad av standardisering, vilket ligger till grund 
för en del av den kritik som riktats mot dem. De tenderar att ha svårigheter att ändras allt 
eftersom arbetsgången och arbetsuppgifternas karaktär förändras. Vid förändring uppkommer 
nya informationsbehov som inte kan hanteras på grund av systemets bristande flexibilitet 
(Markus, 2000). Forskning kring ERP system har påvisat att de verksamhetsmål, och 
arbetsuppgifter som systemet har för avsikt att hantera på förhand varit dåligt beskrivna, 
vilket resulterat i dåliga implementationsresultat (www.deloitte.com, 2004-11-29). Samtidigt 
har det visat sig att ERP system i implementationssituationer inte varit kompatibla med den 
hård- och mjukvara som sedan tidigare existerar inom organisationen. Det har orsakat att 
förväntade resultat har uteblivit (Rajagopal, 2002; Majed & Abdullah, 2003). Detta är 
omständigheter som tyder på att det existerar en dålig matchning mellan använd teknologi och 
de arbetsuppgifter teknologin ska ge stöd åt. Något som kan få till följd att teknologin inte 
används (Dishaw & Strong, 1999), att de arbetsmässiga prestationerna inte är att betrakta som 
goda (Vessey, 1991), eller att teknologin uppfattas som svår att använda (Gebauer & Shaw, 
2002). 
 
Ovanstående påpekanden kan tolkas som att systemet inte är att betrakta som fullt dugligt ur 
ett användbarhetsperspektiv. Användbarhet är dock en faktor som kan vara svår att definiera, 
då den kan mätas på ett flertal olika sätt. Detta eftersom det existerar både subjektiva och 
objektiva sätt att värdera användbarhet, och studeringskontexten till stor del är avgörande för 
vilka användbarhetskriterier som är att betrakta som relevanta (Gulliksen & Göransson, 
2002).  
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Syfte  
 
Avsikten är att utveckla en modell som betraktar hur matchning mellan karaktäristiska drag 
hos arbetsuppgifter och karaktäristiska drag hos rollbaserade affärssystem påverkar systemets 
användbarhet. Modellen visar även hur matchningen påverkas av den tidigare erfarenhet 
användaren har av att använda systemet och utföra arbetsuppgiften. Vi ämnar även utveckla 
ett instrument för att möjliggöra ett test av modellen. Uppsatsen ska ligga till grund för en 
vidareutveckling av modellen, och fortsatt forskning inom området.  
  
Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till användare av affärssystemet SAP R/3, men på grund av 
systemets komplexitet har vi valt att enbart fokusera på vissa delar av systemet. Dessa delar 
identifieras med hjälp av roller i systemet, och kommer att beskrivas mer ingående senare i 
uppsatsen. Vi har även avgränsat vår undersökning till en avdelning inom en större 
organisation. När vi senare i uppsatsen nämner företaget avser vi därför den avdelning på 
vilken vi genomfört vår undersökning.    

Uppsatsens disposition 
 

! Inledning  
Här presenteras bakgrunden till uppsatsen samt det syfte vi har för avsikt att 
uppfylla. 

 
! Litteraturgranskning 

Vi börjar med att presentera konceptet TTF samt den forskning som hittills har 
bedrivits inom området. Vi presenterar därefter begreppet användbarhet, där vi 
slutligen tar fram en egen definition av begreppet. Detta följs av en genomgång av 
den teknologi vår studie riktar sig mot. Avsnittet avslutas med att knyta ihop ovan 
nämnda delar till vår modell TTF/A. 

 
! Metod 

Här går vi igenom det tillvägagångssätt vi använt oss av i vår studie. Avsnittet 
avslutas med en kort diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 

! Resultat 
Detta avsnitt presenterar de resultat som framkommit i vår studie. 
 

! Diskussion 
Vi diskuterar här vi vår modell och det verktyg vi tagit fram och försöker jämföra 
med andra studier inom området. Vi diskuterar även de resultat som framkommit i 
vår studie.  
 

! Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser vi kommit framtill beträffande hur 
TTF/A kan användas på ett fördelaktigt sätt. Vi presenterar även de väsäntliga 
slutsatser som framkommit i vår studie. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 
forskning. 
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Litteraturgranskning 

I detta kapitel presenterar vi inledningsvis modellen Task-Technology Fit, för att sedan 
övergå till att granska vilken forskning som bedrivits med modellen som utgångspunkt. Vi 
fortsätter med att presentera begreppet användbarhet, samt en beskrivning av rollbaserade 
ERP system. En integration av dessa tre områden leder avslutningsvis fram till utvecklandet 
av den modell som vi avser testa.   
 
Task-Technology Fit 
 
TTF grundar sig på tre byggstenar, vilka är task (arbetsuppgift) technology (teknologi) och fit 
(matchning), och används för att analysera den grad av matchning som existerar mellan den 
teknologi som används och de arbetsuppgifter som utförs med hjälp av teknologin. Den 
teknologi och de arbetsuppgifter som teknologin ger stöd åt är avgörande för hur en 
matchning mellan de båda identifieras. Goodhue & Thompsons (1995), modell finns 
illustrerad som figur 1. Det bör tilläggas att konceptet Task-Technology Fit uppkom tidigare 
(Goodhue, 1988), men att det då var att betrakta som under uppbyggnad. Goodhue påpekar 
även att fenomenet studerats långt tidigare, men att dessa studier inte använt sig av samma 
terminologi, trots att avsikterna varit de samma För att ge läsaren en bättre inblick i ämnet har 
vi i vår studie valt att utgå ifrån den modell som framtogs 1995. Vi måste dock tillägga att de 
studier som utförts med utgångspunkt i Goodhues modell bara tar fasta på de tre fundamentala 
delarna (Karaktäristiska drag hos arbetsuppgift, Karaktäristiska drag hos, och Task-
Technology Fit). Övriga variabler varierar mellan de olika studierna beroende av vad syftet 
med studien är.  
 

 
 
Figur1: Egen illustration av Goodhues och Thompsons modell från 1995 
 
 

Arbetsmässiga 
prestationer  

Karaktäristiska drag hos 
teknologin 

Karaktäristiska drag hos 
en arbetsuppgift 

TTF 

Faktisk användning 
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Task-Technology Fit, det vill säga matchningen mellan teknologi och arbetsuppgift, 
presenterar Goodhue & Thompson (1995) i form av åtta stycken matchningsfaktorer.  

 
• Datakvalitet (kvaliteten på den data som systemet genererar och som krävs för att lösa 

en specifik arbetsuppgift)  
• Lokabilitet (hur lätt det är att ta reda på om den data som krävs för att lösa en 

arbetsuppgift finns tillgänglig i systemet och i så fall vart)  
• Accessrättigheter (i vilken utsträckning användaren av systemet ges tillträde till data 

som är nödvändig för att lösa de arbetsuppgifter han eller hon använder systemet till) 
• Kompatibilitet (hur väl data från olika källor kan sammanställas och jämföras) 
• Lämplighet (hur väl systemet säkerställer att förutbestämda tidsscheman följs) 
• Systemtillförlit (i vilken utsträckning användarna kan räkna med att systemet är 

tillgängligt då de behöver det)  
• Relation mellan supporttjänst och användare (att supporttjänst förstår de 

arbetsuppgifter användarna använder systemet till)  
• Användarvänlighet och träning (i vilken utsträckning användarna uppfattar systemet 

som användarvänligt och vilken kvalitet det är på den utbildning de får inom systemet)  
 
Det bör nämnas att Goodhue & Thompsons (1995) undersökning till en början hade 6 
ytterligare TTF faktorer, men att dessa togs bort eftersom de inte ansågs relevanta för deras 
studie. Studien hade för avsikt att studera hur de i punktform presenterade 
matchningsfaktorerna kunde sägas påverka variablerna arbetsmässiga prestationer (definierad 
som hur användaren upplevde sina prestationer vid användandet av systemet), samt faktisk 
användning (definierat som till vilken grad systemet var integrerat i användarens 
arbetsrutiner). De tittade även på hur den faktiska användningen kunde sägas påverka de  
arbetsmässiga prestationerna, för att se om det var TTF eller faktiska användning som bäst 
förklarade användarens uppfattning om sina arbetsmässiga prestationer.  
 
De karaktäristiska dragen hos arbetsuppgifter kategoriserades av Goodhue & Thompson 
(1995) som:  
 

• Icke-rutinmässiga arbetsuppgifter  
• Rutinmässiga arbetsuppgifter 
• Arbetsuppgifter beroende av information från flera olika källor  

 
De systemkaraktäristiska dragen ansåg Goodhue & Thompson (1995) vara betydligt svårare 
att kategorisera. Detta eftersom studien innefattade tjugofem olika datorbaserade 
informationssystem, som användes inom två olika organisationer. De valde att identifiera de 
systemkaraktäristiska dragen som hur många system användaren använde.   
 
Studiens resultat blev att de åtta TTF faktorerna hade en förklarande förmåga för hur 
användaren uppfattade sina prestationer. Där en bra matchning mellan karaktäristiska drag 
hos teknologin och karaktäristiska drag hos arbetsuppgiften leder till bättre arbetsmässiga 
prestationer. Det visade sig dock att en kombination av TTF och faktisk användning gav en 
ännu bättre förklaring till användarnas uppfattning om sina arbetsmässiga prestationer.   
Studien som beskrivits har legat till grund för fortsatt forskning inom området. Där den nu tio 
år senare varit utgångspunkten för en rad studier av olika teknologier och arbetsuppgifter.   
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Teknologier 
 
Den forskning som fram till idag finns publicerad inom området för TTF betraktar teknologin 
som det instrument med vilket individer kan uppfylla förutbestämda mål, i form av att 
förvandla ingångsdata och information till ett resultat (Goodhue et al., 2000). En del av den 
forskning som bedrivits inom TTF har inriktat sig på informationsteknologier, så som 
ekonomisystem (Benford & Hunton, 2000) och gruppstödsystem (GSS), (Dennis et al., 2001; 
Fuller & Dennis, 2004; Murthy & Kerr, 2000; Pollard, 2003; Zigurs & Buckland, 1998), vilka 
är att betrakta som väsentliga delar av den verksamhet som bedrivs inom flertalet 
organisationer. Även (Benbasat & Dexter, 1986; Chindambaram & Jones, 1993) har bedrivit 
forskning kring gruppstödsystem och hur deras funktionalitet ger stöd åt arbetsuppgifter.  
Dessa studier har dock inte utgått från den modell som illustreras med figur 1, men deras 
bakomliggande tankegång och syfte har varit de samma. Något som även har varit fallet i en 
studie som utförts av (Jarvenpaa, 1989), och som riktat sig till användare av 
beslutsstödssystem (DSS). 
 
Det har även utförts studier som utgått från användandet av andra teknologier. Dessa har varit 
olika typer av mobila teknologier för trådlös kommunikation (Gebauer & Shaw, 2002) samt 
Voice Recognition (Goette, 2000). Programmeringsmjukvara har även varit objekt för studier 
med utgångspunkt i TTF modellen. Mjukvaran som studerats används för 
underhållsprogrammering inom en organisation, och där har (Dishaw & Strong, 1999, 2003), 
valt att utföra två studier med fyra års mellanrum för att se hur resultaten förändras över tiden. 
Slutligen har TTF modellen använts för att studera olika typer av databasstrukturer (Goodhue 
et al., 2000; Mathieson & Keil, 1998).   
 
Arbetsuppgifter 
 
Eftersom de teknologier som studerats har olika användningsområden är de arbetsuppgifter 
som teknologierna ger stöd åt också av olika slag. GSS används för att medlemmar inom en 
projektgrupp ska kunna kommunicera med varandra, samtidigt som de tillåts vara anonyma 
(Murthy & Kerr, 2000). DSS används för hantering och bearbetande av den information, som 
behövs för att kunna leda verksamheten samt fatta beslut (www.pagina.se, 2004-12-16). Vid 
studier av dessa teknologier har arbetsuppgifterna primärt kategoriserats som beslutsfattning 
(Benbaset & Dexter, 1986; Chindambara & Jones, 1993; Dennis et al., 2001; Fulller & 
Dennis, 2004; Jarvenpaa, 1989; Pollard, 2003; Zigurs & Buckland, 1998). Beroende av 
karaktären på de beslut som ska fattas är dessa arbetsuppgifter att betrakta som mer eller 
mindre komplicerade. Beslut som påverkar en hel organisation, och kräver ett brett 
beslutsunderlag som inhämtas från flertalet delar av organisationen, är ofta mer komplexa än 
beslut som fattas på daglig basis. Idégenerering är en annan arbetsuppgiftskategori som 
använts vid studier av dessa teknologier (Dennis et al., 2001; Murthy & Kerr, 2000). 
Arbetsuppgiftens svårighetsgrad har även i dessa fall varit starkt kopplad till vilken typ av 
idéer som ska genereras. En tredje kategori arbetsuppgifter som förekommit vid studier av 
dessa teknologier benämns problemlösning (Dennis et al., 2001; Murthy & Kerr, 2000; 
Pollard, 2003; Zigurs & Buckland, 1998). Det som skiljer problemlösning från beslutsfattning 
är att den förstnämnda innefattar både idégenerering och beslutsfattning, medan det i många 
beslutsfattningssituationer redan finns idéer presenterade och uppgiften är då enbart att välja 
mellan dem. 
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Studier av databasstrukturer (Goodhue et al., 2000) och ekonomisystem (Benford & Hunton) 
har även de utgått från att kategorisera arbetsuppgifterna som beslutsfattning och 
problemlösning. Medan andra studier valt att inte kategorisera arbetsuppgifterna som 
teknologin ger stöd åt, utan nöjt sig med att konstaterar att uppgiften är 
underhållsprogrammering (Dishaw & Strong; 1999; 2003) eller databasprogrammering 
(Mathieson & Keil, 1998). Något som även varit fallet vid studier av de mobila teknologierna 
där (Goette, 2000) betraktar uppgiften teknologin ger stöd år som röstigenkänning, och 
(Gebauer & Shaw) ser uppgiften i form av att leverera och inhämta information.                
 
Variabler som studerats   
 
De variabler som i studierna förutsätts påverkas av matchningen mellan teknologi och 
arbetsuppgifter har varit av olika karaktär. Arbetsmässiga prestationer har varit frekvent 
förekommande då den studerade teknologin varit GSS (Benbasat & Dexter, 1986; 
Chindambara & Jones, 1993; Dennis et al., 2001; Fuller & Dennis, 2004; Murthy & Kerr, 
2000; Zigurs & Buckland, 1998). Även (Benford & Hunton, 2000; Goodhue et al., 2000) har 
med utgångspunkt i andra teknologier valt att studera hur arbetsmässiga prestationer påverkas 
av en matchning. Där arbetsmässiga prestationerna identifierats som beslutskvallitet, antal 
genererade idéer, samt tidsåtgång för att färdigställa uppgifter. Det finns även studier som haft 
för avsikt att ta reda på om användarna upplever att det föreligger en matchning eller ej 
(Jarvenpaa, 1989; Mathieson & Keil, 1998; Pollard, 20003). I dessa tre studier har fokus 
primärt legat på användarnas uppfattning, och inte på vilka resultat som åstadkoms.  
 
Variabeln faktisk användning har identifierats som huruvida individer väljer att använda en 
teknologi ifall matchning föreligger mellan den och de arbetsuppgifter den ger stöd åt. Det är 
värt att påpeka att studierna kring faktisk användning förutsätter att användandet av 
teknologin är mer eller mindre frivilligt. Denna variabel har i första hand använts vid studier 
av mobila teknologier (Gebauer & Shaw, 2002; Goette, 2000), men även (Dishaw & Strong, 
1999, 2003; Pollard, 2003) har funnit relevans i att studera hur den faktiska användningen av 
programmeringsmjukvara respektive GSS är beroende av graden av matchning som existerar. 
 
Det finns även studier som tagit hänsyn till att det finns fler faktorer än systemkaraktäristiska 
drag och karaktäristiska drag hos arbetsuppgifter som kan tänkas påverka matchningen. 
Erfarenhet av att använda teknologi och lösa liknande arbetsuppgifter är faktorer som 
förekommit i ett antal studier (Benford & Hunton, 2000; Dishaw & Strong, 1999; 2003; 
Goodhue et al., 2000). Andra studier har valt att betrakta hur matchningen påverkas av den 
vägledning och hjälp användaren får av systemet eller av personer som är mer kunniga på 
området (Pollard, 2003; Zigurs & Buckland, 1998).    
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Tillvägagångssätt 
 
Likaväl som det finns skillnader i de teknologier och arbetsuppgifter som studerats bygger 
även studierna på olika tillvägagångssätt. Vid studier av GSS har det vanligen förekommande 
tillvägagångssättet varit laboratoriestudier. Detta i form av en serie laboratorieexperiment dels 
med enskilda individer och dels med grupper (Benbasat & Dexter, 1986). 
Laboratorieexperiment där två olika grupper bildats, och den ena gruppen använde GSS och 
den andra face-to-face möten har även utförts (Chindambaram & Jones, 1993). Det har även 
förekommit gruppexperiment där det i ena fallet förelåg matchning mellan GSS och 
arbetsuppgifter, men inte i det andra fallet (Fuller & Dennis, 2004). Användandet av 
laboratoriestudier har även påträffats vid studier av databasstrukturer (Goodhue et al.,2000; 
Mathieson & Keil, 1998), samt av DSS (Jarvenpaa, 1989).    
 
Metaanalys, vilken är en statistisk metod som utnyttjar resultat från ett antal sinsemellan 
oberoende studier för att finna samband (www.sos.se, 2004-12-16), har varit 
tillvägagångssättet i två studier av GSS (Dennis et al., 2001; Zigurs & Buckland, 1998). En 
metod som även Benford & Hunton (2000) har använt sig av för sina studier av 
ekonomisystem.  
 
I övrigt har de tillvägagångssätt som använts varit fältstudier bland informatikstudenter 
(Murthy & Kerr, 2000), tjugofem djupgående intervjuer med frivilliga användare av GSS 
(Pollard, 2003), samt intervjuer med privatpersoner som använder mobila teknologier 
(Gebauer & Shaw, 2002; Goette, 2000;). Det har även förekommit fall där studier baserats på 
enkätundersökningar bland underhållsprogrammerare (Dishaw & Strong, 1999; 2003).    
 
Slutsatser från tidigare forskning 
 
Studier som inriktat sig på GSS och arbetsmässiga prestationer har visat att matchning mellan 
teknologi och arbetsuppgift medför att fler idéer genereras (Dennis et al., 2001), och 
förbättrad beslutskvalitet (Benbasat & Dexter, 1986; Chindambara & Jones, 1993; Dennis et 
al., 2001). Förhållanden som även konstaterats vid laboratoriestudier, där en matchning 
inledningsvis genererade en positiv påverkan på såväl beslutskvalitet och tidsåtgång för 
beslutfattande, som den upplevda tillfredsställelsen med de presterade resultaten (Fuller & 
Dennis, 2004).  
 
Det har framkommit att matchningen inte nödvändigtvis behöver ha en påverkan på varken 
antalet idéer som genereras eller kvaliteten på de beslut som fattas. Dessa prestationsmått 
påverkas mer av andra faktorer (Murthy & Kerr, 2000), som till exempel erfarenhet av att lösa 
liknande uppgifter (Benford & Hunton). Det har dock visat sig att ökad erfarenhet av att 
utföra den specifika arbetsuppgiften inte har en signifikant påverkan på den matchning som 
upplevs (Dishaw & Strong, 2003). Studier som inte utgått från TTF modellen, men haft för 
avsikt att kartlägga vilka faktorer som påverkar de resultat användarna av en teknologi 
åstadkommer, ger exempel på dessa faktorer. De kan vara det sätt individerna väljer att 
använda systemet (Todd & Berbasat, 2000; Vessey & Galletta, 1991), eller huruvida systemet 
är anpassat efter organisationens arbetsrutiner (DeSanctis & Poole, 1994; Iivari, 1992). 
 
Resultat från studier indikerar även att matchningens inverkan på de prestationsrelaterade 
måtten tenderar att vara av mindre betydelse i de sammanhang där arbetsuppgifterna är av en 
rutinartad karaktär. Detta i förhållande till de situationer där arbetsuppgifterna är att betrakta 
som mer komplexa (Fuller & Dennis, 2004).  



 11

    
Studieresultat visar även att en väsentlig faktor för hur individer uppfattar en matchning är hur 
väl presentationsformen, utformandet av lämpligt gränssnitt för DSS, matchar de krav som 
ställs på uppgiften (Jarvenpaa, 1989). Något som även framkommit i en liknande studie, som 
identifierat att en matchning mellan arbetsuppgift och presentationsform uppfattas då 
informationen fanns presenterad i tabeller istället för i grafer.  Matchningen kunde sedan 
relateras till en positiv påverkan på beslutskvaliteten (Benbasat & Dexter, 1986).  
 
I de fall där användandet av teknologin varit frivilligt har det framkommit att matchning 
mellan teknologi och arbetsuppgift har en positiv påverkan på i vilken utsträckning 
individerna väljer att använda teknologin (Dishaw & Strong, 1999; 2003; Gebauer & Shaw, 
2002; Goette, 2000). Det vill säga att om en bra matchning föreligger är chansen att 
teknologin används som störst. I samband med presentation av dessa resultat har det även 
indikerats att matchningen har en mer betydande påverkan på den faktiska användningen än 
enbart teknologins funktionalitet. Anmärkningsvärt i dessa fyra studier är att det existerade ett 
negativt samband mellan ökad uppgiftskomplexitet och den uppfattade matchningen. Något 
som påvisar att arbetsuppgiftens karaktär i stor utsträckning är avgörande för om en 
matchning med använd teknologi anses föreligga. Vid ökad uppgiftskomplexitet har åtgärder 
med avsikt att öka teknologins funktionella stöd visat sig vara en utjämnande faktor, genom 
att generera en positiv påverkan på den matchning som upplevs (Gebauer & Shaw, 2002; 
Goette, 2000). En ökning av den tekniska funktionaliteten har dock visat sig vara ett åtagande 
som kräver en betydande insikt i hur individer interagerar med teknologin. Detta eftersom 
teknologin tenderar att bli svårbemästrad om de nya funktionerna blir alltför många, och 
saknar en övergripande logisk struktur (Gebauer & Shaw, 2002).  
 
I de fall där användandet av teknologin inte varit frivilligt, utan det förekommit påtryckningar 
från organisationsledning har det visat sig att det går att tvinga fram en upplevd matchning 
hos användarna (Pollard, 2003). Tillsammans med påtryckningar är även okunnighet och 
tillgänglighet två faktorer som kan resultera i att teknologier väljs att användas, trots att de på 
ett dåligt sätt matchar arbetsuppgifterna (ibid.). Erfarenhet av att använda en teknologi har 
även visat sig påverka valet om användning. Då det framkommit att system som inledningsvis 
inte matchar kraven från arbetsuppgifterna, men som ändå används, efter en tid genererar i en 
ny arbetsgång, som användarna vänjer sig vid. Något som får till följd att utförandet av 
arbetsmomenten anpassas efter de förutsättningar som systemet bidrar med, till skillnad från 
de sammanhang där systemet initialt ger ett fullgott stöd åt en redan existerande arbetsgång 
(Fuller & Dennis, 2004). Över tiden visar det sig att erfarenheten av en specifik arbetsgång 
kompenserar en dålig matchning. Då de resultat som presteras vid en ofördelaktig 
användningssituation efter en tid inte går att urskilja från dem som genereras då det föreligger 
bättre matchning mellan teknologi och arbetsuppgift (Fuller & Dennis, 2004).  
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Sammanfattning  
 
Den forskning som finns publicerad inom TTF har primärt inriktat sig på arbetsprestationer 
och faktisk användning. Där syftet har varit att kartlägga hur matchningen mellan teknologi 
och arbetsuppgift påverkar dessa två variabler. De teknologier som i första hand har studerats 
har varit kommunikativa verktyg i form av GSS (Benbasat & Dexter, 1986; Chindambaram & 
Jones, 1993; Dennis et al., 2001; Fuller & Dennis, 2004; Murthy & Kerr, 2000), och DSS 
(Jarvenpaa, 1989). Där de tidiga studierna (Benbasat & Dexter, 1986; Jarvenpaa, 1989) 
inriktat sig på att identifiera matchning mellan presentationsform och uppgifter av 
beslutsfattande karaktär, medan (Chindambaram & Jones, 1993; Dennis et al., 2001; Fuller & 
Dennis, 2004; Murthy & Kerr, 2000) i större utsträckning har fokuserat på de 
kommunikationsprocesser som systemen ger upphov till. 
 
Den primära slutsats som dragits är att matchningen mellan teknologi och arbetsuppgift har en 
påverkan på de arbetsmässiga prestationer som åstadkommits. I form av såväl förbättrad 
beslutskvalitet (Benbasat & Dexter, 1986; Chindambaram & Jones, 1993; Dennis et al., 2001; 
Fuller & Dennis, 2004), och fler genererade idéer (Dennis et al., 2001), som mindre 
tidsåtgång för beslutsfattande, och en högre tillfredsställning med de presterade resultaten 
(Fuller & Dennis, 2004). Det antyds dock att matchningens påverkan på de 
prestationsrelaterade måtten inte är att betrakta som den ensamt påverkande faktorn (Murthy 
& Kerr, 2000). 
 
Då TTF fokuserat på faktisk användning har de studerade teknologierna varit av en delvis 
annan karaktär, så som mjukvara för programunderhåll (Dishaw & Strong, 1999; 2003), 
tekniskt stöd för voice recognition (Goette, 2000), och andra mobila teknologier (Gebauer & 
Shaw, 2002). Resultat från dessa studier påvisar att en matchning mellan teknologi och 
arbetsuppgift medför ett ökat användande (Dishaw & Strong, 1999; 2003; Gebauer & Shaw, 
2002; Goette, 2000; Pollard, 2003). Samtidigt som arbetsuppgifternas karaktär (Fuller & 
Dennis, 2004), teknologins funktionalitet (Dishaw & Strong, 1999), samt den erfarenhet 
användarna har av teknologin (Dishaw & Strong, 2003) har en påverkan på den upplevda 
matchningen.  
 
För att skapa en bättre översikt av det som framkommit i genomgången av tidigare TTF 
forskning har vi valt att presentera en matris som återfinns som tabell 1.  
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Tabell 1: Sammanställning av presenterad forskning inom TTF 
 

Slutsatser Teknologier Arbetsuppgifter Tillvägagångssätt Författare 

Matchning bidrar med fler antal 
genererade idéer och  
bättre beslutskvalitet 

GSS 
Beslutsfattning, 
idégenerering och  
problemlösning 

Metaanalys av 15 års 
forskning kring GSS 
som utvärderats efter 
TTF konceptet 

Dennis et al., 
2001 

En matchning mellan 
presentationsformen och 
arbetsuppgiften har en positiv 
påverkan på de beslut som fattas 

GSS Beslutsfattning 

En serie laboratorie-
experimentet dels med 
enskilda individer och 
dels med grupper 

Benbasat & 
Dexter, 1986 

Matchning genererar inledningsvis i 
bättre beslutskvalitet, 
mindre tidsåtgång och mer 
tillfredsställelse med resultat än då 
matchning inte existerar 

GSS Beslutsfattning 

En laboratoriestudie 
med grupper där det i 
ena fallet förelåg 
matchning mellan 
arbetsuppgift och GSS 
och i det andra fallet 
inte existerade 
matchning 

Fuller & Dennis, 
2004 

Matchning genererar i en bättre 
kvalitet på fattade beslut GSS Beslutsfattning 

Laboratoriestudie med 
grupper som antingen 
använde GSS eller 
face to face möten 

Chindambaram & 
Jones, 1993 

Stöd för informationsprocesser och 
processtrukturer ligger till grund för 
uppkomsten av en matchning, vilken 
sedan har en påverkan på 
beslutskvaliteten 

GSS 

Enkla uppgifter, 
beslutsfattning,  
bedömning, 
problemlösning  

Metaanalys av 
forskning kring GSS 
som utvärderats efter 
TTF konceptet. 

Zigurs & 
Buckland, 1998 

Matchning behöver inte ha en 
påverkan på varken idégenerering 
eller beslutskvalitet. Andra faktorer är 
viktigare att betrakta. 

GSS Idégenerering och  
problemlösning 

Fältstudie med 76 
universitets-studenter 
var ihop parade i 
grupper om fyra. Där 
samtliga höll på att 
läsa en IS kurs  

Murthy & Kerr, 
2000 

Presentationsformen av data och 
information, har en påverkan på 
upplevd matchning 

DSS Beslutsfattning 

Laboratoriestudie med 
60 universitets-
studenter hämtade från 
ett business 
administration 
program 

Jarvenpaa, 1989 

Matchning är enbart en av många 
faktorer som påverkar prestations 
mått. Erfarenhet av att lösa liknande 
arbetsuppgifter och kunskap inom 
uppgifts området spelar också roll 

Ekonomi-
system 

Granskande samt  
beslutsfattning och 
problemlösning 

Metaanalys av 
forskning kring 
organisationer och 
deras ekonomisystem 

Benford & 
Hunton, 2000 

Matchning har en påverkan om 
individer väljer att använda teknologin 
eller ej.  

Mobila 
teknologier 

Leverera och inhämta 
information 

Intervjuer med 
användare av mobila 
teknologier inom en 
organisation 

 
Gebauer & Shaw, 
2002 

Matchning har en påverkan om 
individer väljer att använda teknologin 
eller ej.  

Voice 
recognition Känna igen röster 

Intervjuer med 
användare av voice 
recognition 

Goette, 2000 
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Matchning har en påverkan om 
individer väljer att använda teknologin 
eller ej. Uppfattningen om 
användarvänlighet är starkt präglad av 
såväl matchningen, som den 
erfarenhet användarna hade av att 
arbeta med verktyget  

Programerings-
mjukvara 

Underhålls-
programering 

Enkätundersökning 
bland underhålls-
programmerare 
inom tre fortune 50 
företag 

Dishaw & Strong, 
1999 

Matchning har en påverkan om 
individer väljer att använda teknologin 
eller ej. Samtidigt som erfarenhet av 
mjukvaran påverkar matchningen, 
men erfarenhet av att utföra 
arbetsuppgiften har inte signifikant 
betydelse på den matchning som 
upplevs 

Programerings-
mjukvara 

Underhålls-
programering 

Enkät-undersökning 
bland underhålls-
programmerare inom 
tre fortune 50 företag 

Dishaw & Strong, 
2003 

Matchningen har en påverkan på om 
individer väljer att använda teknologin 
eller ej. Individer kan avgöra om 
matchning föreligger. Matchning har 
en mer positiv påverkan på 
prestationsrelaterade mått än vad 
faktisk användning har. Faktorer som 
vana, okunnighet och tillgänglighet 
resultera i att teknologier väljs att 
användas, trots att de inte matchar 
arbetsuppgifterna. 

25 
informations-

system 

Rutinmässiga,  
icke-rutinmässiga och 
arbetsuppgifter som är 
beroende av 
information från 
flertalet enheter inom 
en organisation 

Enkätundersökning 
bland 600 användare 
av 25 olika 
informations-
teknologier på 26 
avdelningar inom två 
organisationer  

Goodhue & 
Thompson, 1995 

Bra vägledning inom den använda 
teknologin hjälper individer att 
uppleva att det finns en matchning. 
Teknologier som inte matchar 
arbetsuppgifter används ändå i fall 
användandet är ett krav från 
organisationsledningen. 

GSS Beslutsfattning och  
problemlösning 

25 djupgående 
intervjuer med 
användare som 
frivilligt valt att 
använda GSS 

Pollard, 2003 

Individers uppfattning om en databas 
är lätt att använda beror på hur bra 
gränssnittet passar de specifika 
uppgifterna. 

Två databas-
strukturer Databasprogramering 

Laboratoriestudie med 
universitetsstudenter 
som samtliga höll på 
att läsa en kurs i 
informationssystem 

Mathieson, Keil, 
1998 

TTF har en inverkan på 
prestationsrelaterade mått, men dessa 
påverkas även av den kunskap som 
individerna har om den teknologi som 
används och vilken erfarenhet de har 
av att arbeta med teknologin 

Databas Beslutsfattning och  
problemlösning 

Laboratoriestudie med 
155 par universitets-
studenter där 
experimentet var en 
del av deras 
Management 
Information System 
kurs 

Goodhue et al., 
2000 
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Eftersom TTF är ett förhållandevis ungt koncept har de perspektiv, ur vilka matchningen 
mellan teknologi och arbetsuppgift betraktats, till sitt antal varit relativt få. Till exempel har 
forskning kring matchningens påverkan på aspekter som användbarhet inte bedrivits i någon 
större utsträckning. Detta trots att användbarhet är ett flitigt studerat område inom 
informationsteknologi. De olika typer av informationsteknologier som förekommer i TTF 
studier är även de relativt begränsade till sitt antal. System av en mer komplex natur, så som 
ERP system, har inte en plats i den TTF forskning som hittills finns publicerad.  Med tanke på 
att många organisationer strävar efter att integrera sin verksamhet med hjälp av ERP system 
(Carlsson & Hedman, 2004), samt att användbarhet och informationssystem är ett väl 
beforskat område, är det av intresse att med TTF konceptet som utgångspunkt studera 
användbarheten i ett ERP system. Något som kan öppna dörrarna för nya forskningsansatser 
inom TTF forskning, samt ett nytt användbarhetstänkande.  
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Användbarhet 
 
För att kunna mäta huruvida en matchning mellan teknologins funktionalitet och 
arbetsuppgiftens karaktär kan resultera i att systemet är att betrakta som användbart anser vi 
oss behöva en tydlig definition av begreppet användbarhet. Det som kan komplicerar denna 
jämförelse är att funktionaliteten ofta betraktas som en del av användbarheten (Gulliksen et 
al., 2002). Användbarhet är i den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 
använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredställelse, i ett givet användarsammanhang. Ändamålsenlighet definieras som den 
noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår de givna målen. Effektivitet 
definieras som resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål (ibid.).  
 
Tillfredställelse definieras som frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen 
av en produkt. Användningssammanhanget definieras som användare, uppgifter utrustning 
samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används (Gulliksen & Göransson, 2002).  
För att kunna mäta användbarhet på ett tydligt sätt behöver vi dock mer explicita 
användbarhetsmått. (Nielsen, 1993) har försökt att definiera begreppet användbarhet i form av 
fem punkter: 
 

• Lätt att lära  
• Effektivt att använda  
• Lätta att komma ihåg 
• Få fel 
• Subjektivt tilltalande 

 
Vilka till sin innebörd finner stor likhet med de mått som (Shniderman, 1998) har utformat, 
men där de sistnämnda är av en något mer precis karaktär: 
 

• Tid att utföra en uppgift  
• Tid att lära  
• Kvarhållande i minnet över tid 
• Frekvensen användarfel 
• Självupplevd tillfredställelse  

 
Även (Löwgren & Stolterman, 1998) har presenterat en definition av begreppet användbarhet. 
Deras fyra punkter har sin grund i vad de personer som ingår i testningen av systemet har för 
uppfattning av systemet och benämns �typiska mått man mäter användbarhet i termer av�: 
 

• Hur väl testanvändarna presterar vid lösning av angivna testuppgifter 
• Hur flexibelt systemets utformning är 
• Hur lätt systemet är att lära sig 
• Vad testanvändarna tycker om systemet 
 

(Nielsen, 1993) menar att användbarhet är ett förhållandevis smalt begrepp, som primärt 
fokuserar på den upplevda acceptansen mot ett informationssystem. Där begreppet 
användbarhet kan härledas som en av två faktorer, den andra är funktionalitet, som innefattas 
av begreppet systemnytta (Gulliksen & Göransson, 2002).  
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Där nyttoaspekten beskrivs som systemets förmåga att hjälpa användaren att uppnå på 
förhand angivna mål. Att systemet är att betrakta som funktionellt innebär endast att det klarar 
av att göra vad som behövs, medan användbarhet är ett mer komplicerat begrepp, och som 
även innefattar användarens personliga känslor och uppfattningar om systemet (Gulliksen & 
Göransson, 2002). De definitioner som framarbetats av (Nielsen, 1993) och (Shniderman, 
1998) finner på ett övergripande plan signifikanta likheter med (Dix et al., 1998) mer 
generella beskrivning av begreppet användbarhet. Där faktorer inom de tre överordnade 
kategorierna; Lärbarhet, flexibilitet och stabilitet kategorierna kan tas i beaktan beroende på 
hur relevanta de är i det studerade sammanhanget.   
Kritik har dock riktats mot generalitetet i (Dix et al., 1998) användbarhetsdefinition, då den i 
alltför stor utsträckning anses fokusera på konkreta delar som påverkar användbarheten, och 
inte begreppet i sin helhet (Gulliksen & Göransson, 2002). Medan de mer preciserade 
definitionerna på ett bättre sätt kan användas som ett verktyg för att studera huruvida ett 
system är att betrakta som användbart eller ej (ibid.). Andra kriterier kring användbarhet 
finner likheter med de ovannämnda, samt bidrar med nya infallsvinklar, och formuleras som; 
användarkompetens, användaracceptans och användarvänlighet (Allwood, 1991), samt 
lärbarhet, effektivitet och tillgänglighet (Sommerville, 1996).  
 
 
Tabell 2: Översikt av författarnas olika kriterier för användbarhet 
 

 
 
Tabell 2 visar vilka olika aspekter som finns presenterade i litteratur kring informationssystem 
kontra användbarhet. Eftersom dessa aspekter till sitt antal är relativt många finns det en 
anledning att begränsa sig till dem som är mest relevanta för den situationen som studeras. En 
bakomliggande orsak till investering av ett ERP system är att integrera och effektivisera 
arbetet (Carlsson & Hedman, 2004). Varför effektivitet är en intressant användbarhetsvariabel 
att ta med då denna typ av system studeras. Det har även visat sig att gränssnittet i ERP 
system, i första hand SAP R/3, gör systemet svårbemästrat, och att användarna har svårt att 
lära sig hur de ska interagera med systemet för att få fram de resultat som eftersträvas (Bilaga 
6). Det kan därför även vara intressant att även inkludera lärbarhet, i form av lätt att lära, i 
användbarhetsdefinitionen. Vår definition av användbarhet bygger alltså på en kombination 
av den effektivitet teknologin bidrar med vid lösandet av arbetsuppgifter, och hur lätt den är 
att lära sig. 

Kriterier för användbarhet Nielsen Allwood Dix Sommerville Shniderman Stolterman

Användaracceptans   X       X 

Användarvänlighet   X         

Effektivitet X     X X X 

Felfrekvens X       X   

Flexibilitet     X     X 

Kompetens hos användare   X         

Lärbarhet X   X X X X 

Minnesstöd X       X   

Stabilitet      X       

Subjektivt tilltalande X           

Tillgänglighet       X     
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Teknologin i vår studie  
 
Teknologin som vi valt att studera är ett integrerat ERP system med ett rollbaserat gränssnitt. 
Det aktuella ERP systemet i vår studie är SAP R/3. SAP AG har utvecklat ett koncept för 
SAP R/3 som bygger på att olika roller definieras i systemet. I tidiga skedet var detta verktyg 
främst avsett att användas av administratörer samt ett sätt att styra dataåtkomst. Vidare 
utvecklades detta till att definiera systemets uppbyggnad samt användning genom åtkomst. 
Inom SAP R/3 finns det över 300 framtagna roller, varje roll innefattar en begränsad del av 
dataåtkomst inom systemet som är anpassat för att stödja den specifika arbetsuppgiften. Varje 
roll finns beskriven och har till syfte att visa hur en arbetsuppgift ska utföras. En anställd har 
ofta flera roller, detta krävs för att arbetsdata ska kunna flyta vidare i processen. 
Organisationer som väljer att implementera SAP R/3 behöver inte använda sig utav den 
rollbaserade versionen utan kan välja att märka roller som funktioner i systemet. Rollerna kan 
innefatta olika delar beroende på vilken verksamhet systemet är anpassat till. Detta ger 
systemet flexibilitet när en arbetsuppgift ändrar sin karaktär. Fördelarna med att ha ett 
rollbaserat SAP R/3 system har påvisats i form av att det uppfattas lättare att administrera 
användarna, en bättre kontroll på dataåtkomst samt ett lättare inloggningsverktyg för 
användarna (Carlsson & Hedman, 2004).  
 
Vårt fallföretag använder sig av ett rollbaserat SAP R/3 version 4.7. Rollerna överlappar 
varandra i syfte att effektivisera processen från inköp till försäljning. För att få en 
representativ överblick presenterar vi en uppdelning i roller. På fallföretaget uttrycks dessa 
delar oftast i ansvarsområden eller accessrättigheter vilka vi presenterar under varje enskild 
roll (Bilaga 6).  

 
• Order  

Orderrollen ansvarar för kontakten med företagets kunder. Från det att kunden visar 
ett intresse till att produkten är levererad. Ett tidschema för varje specifik kund ska 
framställas och det ska även försäkras att detta tidschema följs. Rollen ansvarar även 
för att säkerställa att de krav som kunden har uppfylls. Att skapa, avsluta och 
uppdatera kunder i det administrativa systemet är en viktig del i arbetet. Rollen 
hanterar även varor kunden köper från företaget samt ansvarar för beräkning för 
kostnader och marginaler (Bilaga 6). 

 
• Inköp  

Inköpsrollen ansvarar för kontakten med företagets olika leverantörer. Den ser till att 
leveransvillkoren uppfylls, och att andra eventuella problem löses på ett bra sätt. Att 
uppdatera inköpssystemet och att försäkra sig om att leverantörerna följer gemensamt 
uppsatta regler tillhör även rollens ansvarsområde. Hanterar det överhängande 
ansvaret för service inom inköp. Vid eventuella avvikelser inom inköpsordern 
ansvarar rollen för kontakten av leverantör för att erhålla bakomliggande orsak till 
avvikelsen. Därefter godkänner rollen inköpsordern efter analys (Bilaga 6). 
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• Finans 
Finansrollen innefattar den finansiella delen hos företaget, vilket innebär både extern- 
och internredovisning. Rollen har ansvar för att gällande lagstiftning följs, samt 
förbättringsarbetet av företagets rutiner. Omfattas även av att på ett strukturerat sätt 
följa de internt uppsatta riktlinjer för det ekonomiska arbetet. Fyller även en viktig 
funktion i att kontinuerligt förbättra samt styra det administrativa systemet (Bilaga 6). 

 
• Engineering   

Engineeringrollen ansvarar för de tekniska aspekterna i de andra rollerna. Rollen 
ansvarar för att ta fram och lagra tekniska dokument. Exempelvis de dokument som 
används för att producera instruktionsmanualer. Ser till att designprocessen fungerar 
korrekt vid utveckling av nya och existerande produkter. Hanterar klagomål från 
kunden då dessa kan relateras till design eller andra tekniska problem. Ansvarar även 
för att rapporteringen av problem, ändringar samt feedback inom 
beställningsprocessen (Bilaga 6). 
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TTF/A 
 
Med modellen vi utvecklat, se figur 2, ges en möjlighet att granska hur matchning mellan 
teknologi och arbetsuppgifter påverkar användbarheten. Modellen granskar även hur 
matchningen påverkas av teknologierfarenhet och arbetsuppgiftserfarenhet. 
 
Modellen vi utvecklat har sin utgångspunkt i Goodhue & Thompsons (1995) ursprungliga 
TTF modell. Vi har gjort vissa modifieringar i form av att vi har användbarhet som den 
variabel matchningen förutsätts påverka, istället för arbetsmässiga prestationer och faktisk 
användning. Vi har även inkluderat teknologierfarenhet och arbetsuppgiftserfarenhet, som 
båda förutsätts påverka matchningen. Karaktäristiska drag hos teknologin definieras som 
vilken roll användaren har. Detta eftersom rolltillhörighet avgör vilka delar av systemet 
användaren interagerar med. Definitionen av karaktäristiska drag hos arbetsuppgifter är 
hämtad från Goodhue & Thompsons (1995) modell. Vi har dock valt att istället beteckna 
icke-rutinmässiga uppgifter som odefinierade verksamhetsproblem. Användbarhet har vi valt 
att definiera som en kombination av lärbarhet och effektivitet. Detta eftersom vi anser att 
dessa två aspekter tillsammans ger en bra definition på användbarhet med den teknologi vi 
studerar i åtanke. Nedan följer en sammanfattning av de faktorer som modellen granskar.   
   
Systemkaraktäristiska drag definieras som: 

• Rolltillhörighet 
 
Arbetsuppgiftskaraktäristiska drag definieras som: 

• Arbetsuppgifter som berör odefinierade verksamhetsproblem 
• Rutinmässiga arbetsuppgifter 
• Arbetsuppgifter som kräver information från flera källor 

 
Erfarenhet definieras som: 

• Teknologierfarenhet (hur länge användaren använt systemet, samt hur ofta) 
• Arbetsuppgiftserfarenhet (hur länge användaren utfört sin arbetsuppgift) 

 
Vår definition av Task-Technology Fit grundar sig i stora drag på den som Goodhue och 
Thompson använde sig av i sin studie. Vi har dock valt att begränsa den till de sex TTF 
faktorerna. Anledningen till att vi inte tagit med de två faktorerna användarvänlighet och 
träning, och lämplighet är för att vi i samspråk med kontaktpersonen på företaget vi utförde 
studien kunde konstatera att dessa två inte kunde mätas på ett bra sätt.  
    

• Datakvalitet  
• Lokabilitet  
• Accessrättigheter  
• Kompatibilitet  
• Systemtillförlit  
• Relation mellan supporttjänst och användare  

 
Användbarhet definieras som:  

• Hur lätt användaren kan lära sig systemet 
• Hur effektivt systemet hjälper användaren att lösa arbetsuppgifterna.   
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Figur 2: Vår modell, Task Technology Fit/Användbarhet (TTF/A) 
 
 
 
Efter att tagit upp TTF, användbarhet, och rollbaserat ERP system, har vi slutligen integrerat 
dessa till TTF/A, som är modellen vi har för avsikt att testa. I nästkommande avsnitt beskriver 
vi den metod som använts för att genomföra studien.  

Användbarhet 

Systemfunktionalitet 

Karaktäristiska drag hos 
en arbetsuppgift 

TTF 

Erfarenhet
(Systemet) 

Erfarenhet
(Arbetsuppgiften) 
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Metod 

Kapitlet beskriver det tillvägagångssätt som använts för att utföra vår undersökning. Vi har 
valt att följa en struktur hämtad ur Backman (1998), som delar in metodavsnittet i fyra delar; 
försökspersoner, instrument, procedur och databehandling. Vi avslutar med att diskutera 
undersökningens validitet och reliabilitet.   
 
Alternativa tillvägagångssätt  
 
Vid genomgången av tidigare TTF forskning har det framkommit att det finns flera olika 
tillvägagångssätt att beforska området. Detta i form av laboratoriestudier, kvalitativa 
intervjuer och fältstudier. Då vi försökt efterlikna Goodhue & Thompsons (1995) 
orginalstudie i största möjliga utsträckning har även vi valt att utföra testet i form av en 
enkätundersökning.    
 
Försökspersoner 
 
De personer som deltagit i undersökningen är samtliga användare av SAP R/3, och använder 
systemet för att utföra arbetsuppgifter som är knutna till respektive persons ansvarsområde 
inom organisationen (Bilaga 6). Urvalet av personerna har skett i samspråk med 
systemansvarig på den avdelning vi utfört undersökningen, och delats in i tre kategorier; User, 
Superuser och Expertuser, beroende av deras kompetens inom systemet. Det totala antalet 
personer som deltagit i underökningen är 28 stycken, där vi erhållit svar från 20, som 
motsvarar en svarsfrekvens på 71 %. På avdelningen finns 60 personer som innehar någon av 
de fyra rollerna. Vi har därmed lyckats nå ut till 47 % av det totala antalet rollinnehavare. 
Orsaken till bortfallet kan bero på att enkäterna distribuerades en vecka innan jul, och att 
undersökningspersonerna då haft andra saker att göra. Undersökningspersonerna har förblivit 
anonyma för uppsatsens författare, då undersökningen bedrivits genom E-mall i tre led. 
Respondenterna har skickat sina svar till en samordnare på företaget, som i sin tur skickat 
vidare en sammanställning till vår kontaktperson på företaget, som sedan skickat 
sammanställningen till oss.  
 
Instrument 
 
Undersökningen har genomförts i enkätform. Detta eftersom vi har försökt att efterlikna 
Goodhue och Thompsons originalstudie i största möjliga utsträckning. Vi har distribuerat fyra 
olika typer av enkäter, se bilaga 2-5, som är anpassade efter användarnas ansvarsområden 
inom organisationen. Enkäten är indelad i sex delar, där den första består av 12 frågor (6 
frågepar), vilka grundar sig i sex TTF faktorer; Datakvalitet (fråga 1 och 2), Lokabilitet (fråga 
3 och 4), Accessrättighet (fråga 5 och 6), Kompatibilitet (fråga 7 och 8), Systemtillförlit 
(fråga 9 och 10), och Relation mellan supporttjänst och systemanvändare (fråga 11 och 12). 
Frågorna i enkäten är hämtade från (Goodhue & Thompson, 1995), men är översätta till 
svenska på det studerade företagets önskemål.  
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De tolv frågorna är formulerade som påstående och rangordnade från 1 till 7. Där 7 är att 
betrakta som stämmer mycket väl, och 1 är att betrakta som stämmer inte alls. Anledningen 
till upprättandet av frågepar är för att vi vill kunna säkerställa att användaren uppfattat frågan 
på ett korrekt sätt. Det åstadkoms genom att formulera frågorna på så vis att användaren 
förväntas svara att det första påståendet i frågeparet stämmer och att det andra påståendet i 
frågeparet inte stämmer om han eller hon är tillfreds med den TTF faktor som frågeparet 
illustrerar.   
 
Nästa del av enkäten består av tre frågor (13, 14, 15), även de rangordnade från 1 till 7, vars 
syfte är att kartlägga de karaktäristiska drag som existerar inom användarens arbetsuppgifter. 
Vilka är identifierade som rutinmässiga arbetsuppgifter, arbetsuppgifter som berör 
odefinierade verksamhetsproblem, och arbetsuppgifter som kräver information från flera olika 
organisationsfunktioner. Formulering av dessa frågor har skett i samråd med kontaktpersonen 
på företaget.   
 
Påföljande del består av ett varierande antal frågor, beroende av vilket ansvarsområde 
användare har. Dessa frågor är hämtade från företagets ansvarsbeskrivningar, och tar hänsyn 
till hur väl det ansvarsområde användaren har kan tillfredställas med hjälp av SAP R/3. Även 
i detta fall är frågorna rangordnade från 1 till 7. I anslutning till denna del finns även en fråga 
om användarens kunskapsnivå inom SAP R/3. Dessa frågor har primärt avsikten att kunna 
bidra med förklaringar till eventuellt anmärkningsvärda resultat.  
 
Enkätens fjärde del består av fyra frågor som har för avsikt att skapa klarhet i vilken som är 
användarens huvudsakliga arbetsuppgift, samt användarens erfarenhet av SAP R/3, och vilken 
erfarenhet användaren har av de arbetsuppgifter han eller hon använder SAP R/3.  
 
Den femte delen i enkäten söker genom två frågor svar på i vilken utsträckning SAP R/3 
uppfattas som användbart. Dessa frågor har vi formulerat utifrån litteratur som behandlar 
begreppet användbarhet. Där vi valt ut två aspekter (lätt att lära samt effektivt att använda) 
som mest fördelaktigt kan appliceras på den situation vi studerar. Även dessa två frågor är 
utformade som påståenden med skalan 1-7. De två användbarhetsfrågorna är formulerade på 
så vis att vi kan använda dem för att utföra en regressionsanalys, genom att ställa dem mot de 
tolv TTF frågorna.   
 
Enkäten avslutas med en öppen fråga där användaren ges möjlighet att presentera sin syn på 
hur införandet av SAP R/3 förändrat hans eller hennes arbetssätt. Denna fråga har för avsikt 
att bidra med förklaringar till eventuellt anmärkningsvärda resultat.   
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Procedur 
 
Vi har vid ett tillfälle haft ett personligt möte med systemansvarig för SAP R/3 på den 
avdelning vår studie ägt rum. Vi presenterade de enkäter vi ämnade skicka ut, där han fick 
möjlighet att läsa igenom frågorna, och godkänna enkäterna. Han gav även synpunkter på 
formulering av frågor så dessa inte skulle missuppfattas av respondenterna. Då enkäterna 
godkänts skickades dessa som e-post till den ansvarige för respektive roll, som sedan spred 
enkäterna till användarna inom rollen. Då enkäterna besvarats skickades dessa direkt till vår 
kontaktperson, som sedan vidarebefordrade dem till oss.    
 
Vi är medvetna om att de tre leden kan orsaka att enkätsvaren inte blir helt tillförlitliga, 
eftersom respondenten har i åtanke att systemansvarig kommer ta del av svaren. Detta var det 
enda sätt vi tilläts utföra undersökningen. Eftersom företaget var intresserade av resultaten i 
studien och fick vara konfidentiellt ser vi ingen anledning till att samordnare eller 
kontaktperson skulle modifiera de enkätsvar som erhållits från föregående led.   
       
Databehandling 
 
Inledningsvis har vi granskat hur användarna, beroende av rolltillhörighet, systemerfarenhet (i 
skalan 0-1 år, 1-2 år, 2-5 år och mer än 5 år), arbetsuppgiftserfarenhet (i skalan 0-1 år, 1-2 år, 
2-5 år och mer än 5 år) samt karaktäristiska drag hos arbetsuppgift betygsätter de sex TTF 
faktorerna. Detta genom att i Excel beräkna medelvärde på frågorna 1,3, 5,7, 9,11 i den del av 
enkäten där TTF faktorerna betygsätts.  
 
Detta möjliggjordes då kontrollfrågorna, dvs. fråga två i varje frågepar, indikerade att 
användarna uppfattat frågorna på ett korrekt sätt. De karaktäristiska dragen hos 
arbetsuppgifter betraktas med hjälp av tre frågor som är formulerade som påståenden. I detta 
fall har vi kategoriserat användarna efter den arbetsuppgiftskaraktär som han eller hon bäst 
tycker stämmer in på sina arbetsuppgifter. 
  
När medelvärden på de sex TTF faktorerna var framräknade utförde vi en regressionsanalys, 
där vi ställde TTF faktorerna mot användbarhetsdefinitionen (kombination av effektivt att 
använda samt lätt att lära). Detta genom att beräkna Pearson r koefficient med hjälp av Excel. 
Då vi parvis ställt de tolv TTF frågorna mot de två frågorna som identifierar användbarhet. 
Detta i syfte att studera huruvida det existerar en korrelation mellan respektive TTF aspekt 
och användbarhetsdefinitionen. Vid beräkning av Pearsons r koefficient antas värden mellan -
1 och +1. Där -1 indikerar att en negativ korrelation föreligger, och +1 tyder på att en positiv 
korrelation förekommer. Då r koefficienten antar värdet 0 existerar ingen korrelation mellan 
de studerade variablerna. (Bryman, 2002)   
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Validitet och Reliabilitet 
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga aspekter att ha i åtanke vid forskningsstudier. De avser 
att beskriva undersökningens giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). (Bryman, 
2002). 
 
Eftersom vi inte haft möjlighet att utföra en pilotstudie för att testa vårt verktyg är vår 
undersökning att betrakta som mindre god ur ett giltighetsperspektiv. Vi har försökt öka 
undersökningens validitet genom att gå genom enkätens utformning samt terminologi med 
kontaktpersonen på fallföretaget. Frågorna som behandlar TTF-faktorerna i vår enkät är 
utformade som frågepar, där den andra frågan i respektive par fungerar som kontrollfråga. 
Detta för att vi ska kunna kontrollera att användaren uppfattat frågan på ett korrekt sätt. I 
övrigt vill vi framföra att våra enkätfrågor till stor del är hämtade från Goodhue & 
Thompsons (1995) ursprungliga studie som har visat sig genomförbar.  
 
Det instrument vi tagit fram kan användas för att testa modellen i andra sammanhang där ett 
rollbaserat ERP system används. Detta eftersom vi identifierat systemkaraktäristiska drag som 
rolltillhörighet. De karaktäristiska dragen hos arbetsuppgifter är generellt beskrivna och 
passar därför in i flera olika användningskontexter. De TTF faktorer vi valt att använda täcker 
flertalet viktiga aspekter beträffande hur en matchning kan upplevas av användarna. Något 
som medför att även dessa är att betrakta som relevanta i flertalet användningssammanhang.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras de väsentliga resultat som framkommit i vår studie. Vi inleder med 
att i fyra stapeldiagram presentera hur användarna upplever den matchning som existerar. 
Detta följs av en regressionsanalys av de sex TTF faktorerna ställt mot vår 
användbarhetsdefinition.    
 
Figurerna 3-6 har för avsikt att illustrera betygsättningen på de sex TTF faktorerna beroende 
av systemkaraktäristiska drag (rolltillhörighet), systemerfarenhet, arbetsuppgiftserfarenhet, 
samt karaktäristiska drag hos arbetsuppgift 
 
 
Tabell 3: Fördelning av respondenter beroende av roll   
  

Roll Antal 
Finans 5 
Inköp 5 
Order 5 
Engineering 5 
Totalt 20 

 
Antalet respondenter är helt jämnt fördelade över de fyra rollerna. 
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 Figur 3: Medelvärde av de sex TTF faktorerna utifrån systemkaraktäristiska drag (rolltillhörighet)  
 
Resultat presenterade i Figur 3 indikerar att användare med engineeringroll upplever det som 
svårare att hitta den data de behöver för att lösa sina arbetsuppgifter (lokabilitet), än övriga 
roller. Även den accessrätt som upplevs skiljer mellan rollerna, då finans- och inköpsroll 
anser sig ha svårare att få accessrätt till data de behöver. I övrigt kan det konstateras att 
systemtillförliten anses vara mycket god av samtliga användare.     
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Tabell 4: Fördelning av respondenter beroende av systemerfarenhet   
 

Systemerfarenhet Antal 
0-1år 1 
1-2 år 13 
2-5 år 5 
Mer än 5 år 1 
Totalt 20 

 
Antalet respondenter är ojämnt fördelat över de fyra erfarenhetsnivåerna.   
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  Figur 4: Medelbetyg på TTF faktorerna utifrån systemerfarenhet 
 
Vi vill inledningsvis klargöra att vi i denna resultatpresentation enbart betraktar 
systemerfarenhet som hur länge användaren har använt systemet, och inte hur ofta han eller 
hon använder det. Anledningen till detta är att samtliga användare använder systemet flera 
gånger om dagen, och det går därför inte att utläsa några skillnader beträffande denna aspekt.  
   
Resultat som presenteras i Figur 4 visar att användare som arbetat under en kort tid (0-1 år) 
eller under en längre tid (mer än fem år) anser att kvaliteten på data som genereras av 
systemet är mindre god. Även lokabiliteten visar sig vara en faktor som beror på hur länge 
användaren har jobbat med systemet. Detta då användare som jobbat med systemet under en 
kortare tid (0-1 år) anser att lokabiliteten är mycket dålig. Det kan dock poängteras att 
lokabiliteten är en faktor som överlag betraktas som mindre god av flertalet användare. I 
likhet med lokabiliteten är relationen till support en faktor som av flertalet användare 
betraktas som mindre god.     
  
Anmärkningsvärt är även att systemtillförliten betraktas som god hos användare som jobbat 
med systemet 0-1 år, 1-2 år och 2-5 år, men att användare som arbetat med systemet mer än 
fem år inte betraktar systemtillförliten som lika bra.  
 
 
Tabell 5: Fördelning av respondenter beroende av arbetsuppgiftserfarenhet  
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Antalet respondenter är jämnt fördelat över de fyra erfarenhetsnivåerna  
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  Figur 5: Medelbetyg på TTF faktorerna utifrån arbetsuppgiftserfarenhet 
 
Resultat från Figur 5 visar att användare som utfört sina arbetsuppgifter under en kortare tid 
(0-1 år och 1-2 år), betraktar lokabiliteten som sämre än de användare som utfört sina 
arbetsuppgifter under en längre tid.  
 
Det finns även skillnader i hur användare betraktar accessrättigheten, då användare som 
jobbat med sina arbetsuppgifter under en kort tid (0-1 år), och under en längre tid (mer än fem 
år) anser att accessrättigheten är bra, medan denna faktor betraktas som mindre god av övriga 
användare.  
 
Systemtillförliten är en faktor som betraktas som mycket god av flertalet användare. 
Avvikande är dock de användare som utfört sina arbetsuppgifter 1-2 år, och som inte riktigt 
har samma uppfattning.    
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 6: Fördelning av respondenter beroende av arbetsuppgiftskaraktär   

Arbetsuppgiftserfarenhet Antal 
0-1 år 5 
1-2 år 4 
2-5 år 4 
Mer än 5 år  7 
Totalt 20 
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Antalet respondenter är relativt jämnt fördelat över de tre arbetsuppgiftskaraktärerna  
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 Figur 6: Medelbetyg på TTF faktorerna utifrån arbetsuppgiftskaraktäristiska drag. 
 
Överlag är de resultat som presenteras i figur 6 jämna, för respektive TTF faktor. Den 
avvikelse som kan vara värd att poängtera är att användare som arbetar med odefinierade 
verksamhetsproblem upplever accessrätten som en problematisk faktor.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7: Resultat från regressionsanalys  

Arbetsuppgiftskaraktär Antal 
Odefinierade 
verksamhetsproblem 4 
Rutinmässiga 
arbetsuppgifter 9 
Arbetsuppgifter som 
är beroende av flera 
organisationsenheter 7 
Totalt 20 
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TTF faktorer Användbarhet1 
Datakvalitet 0,19 
Lokabilitet 0,38 
Accessrättighet 0,09 
Kompatibilitet 0,56 
Systemtillförlit 0,75 
Relation mellan support och användare 0,26 

 

1 Pearsons r koefficient från regressionsanalys  
 
Tabell 7 visar att det föreligger en mycket god korrelation mellan systemtillförlit och 
användbarhet, samt mellan kompatibilitet och användbarhet. Detta resultat indikerar att 
systemtillförlit och kompatibilitet är de två TTF faktorer som har den största påverkan på 
systemets användbarhet. 
 
I förhållande till ovannämnda faktorer förerligger det en medelgod korrelation mellan 
lokabilitet och användbarhet, samt mellan relation till supporttjänst och användbarhet. Något 
som tyder på att dessa två faktorer kan sägas ha en viss påverkan på den användbarhet som 
upplevs av användarna.  
 
Korrelationen mellan datakvalitet och användbarhet, samt mellan accessrätt och användbarhet 
är något lägre. Det tyder på att dessa två TTF faktorer inte har en lika betydande påverkan på 
systemets användbarhet som de övriga fyra TTF faktorerna     
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en diskussion av de väsentliga resultat som framkommit i vår 
undersökning. Denna följs av en avslutande diskussion av TTF/A.   
 
Resultatdiskussion 
 
De resultat som framkommit i vår studie, beträffande hur användarna ser på den matchning 
som existerar mellan SAP R/3 och arbetsuppgifter, indikerar att de systemkaraktäristiska 
dragen (rolltillhörighet) i första hand påverkar användarnas sätt att se på lokabilitet och 
accessrätt. Anledningen till att lokabiliteten uppfattas som sämre av användare med 
enginerringroll kan bero på att de har mer komplicerade arbetsuppgifter. Detta går att utläsa i 
den del av enkäten som tar fasta på beskrivning av användarnas ansvarsområden. Den 
bakomliggande orsaken till att användare med finans- och inköpsroller uppfattar accessrätten 
som sämre än övriga användare kan vara att de till stor del är expertusers, och kräver tillgång 
till större del av systemet. Detta eftersom expertusers huvudsakliga uppgift är att administrera 
systemet.     
 
Den systemerfarenhet som användaren har visar sig ha en mer eller mindre påverkan på 
samtliga av de sex TTF faktorerna. Vi tror att en bakomliggande orsak till detta resultat kan 
vara den ojämna fördelningen av antalet respondenter. Detta eftersom det enbart finns två 
användare som arbetat med systemet 0-1 år respektive mer än 5 år. I övrigt kan vi utläsa att 
systemerfarenhet är en betydande faktor för hur användarna uppfattar matchningen. Detta 
eftersom det framkommit att användare som arbetat med systemet en kortare tid (1-2 år) 
upplever samtliga matchningsfaktorer som sämre än de som arbetat med det en längre period 
(2-5 år). Något som även framkommit i tidigare studier (Dishaw & Strong, 2003; Goodhue et 
al., 2000) då erfarenhet av teknologianvändande, i deras fall programmeringsmjukvara, 
respektive databasstrukturer ansågs påverka den matchning som upplevs.      
 
Erfarenhet av arbetsuppgiftsutförande har en betydande påverkan på hur användarna uppfattar 
lokabilitet, samt relation till supporttjänst. De som utfört arbetsuppgiften i 0-1 år resp. 1-2 år 
kan ha svårt att exakt veta vilken information de behöver för att lösa arbetsuppgiften, och 
därmed kan ha svårt att hitta den i systemet. Anledningen till att relationen till supporttjänst 
varierar med arbetsuppgiftserfarenhet kan vara att kommunikationen mellan användare som 
arbetat med sina arbetsuppgifter en längre tid och support fungerar på ett bättre sätt. Ju längre 
tid användaren utfört sin arbetsuppgift desto bättre kan han förklara vilka problem han har. 
Detta resultat motstrider det som framkommit i tidigare forskning där erfarenhet av 
arbetsuppgifter har visat sig att inte påverka den matchning som upplevs (Dishaw & Strong, 
2003). Ytterligare forskning som bedrivits, och där hänsyn tagits till arbetsuppgiftserfarenhet, 
har förutsatt att erfarenheten har en direkt påverkan på den variabel som studeras (Benford & 
Hunton, 2000). Denna studie har visat att tidigare erfarenhet av arbetsuppgiftsutförande har en 
påverkan på den variabel som studeras. Det går därför inte att utesluta att det även i detta fall 
finns en påverkan från tidigare erfarenhet på den matchning som upplevs.  
 
 
 
 



 32

Det går inte att utläsa någon signifikant påverkan mellan arbetsuppgifternas karaktär och den 
matchning som upplevs. Det enda anmärkningsvärda är att accessrätten betraktas som dålig 
av användare som arbetar med odefinierade verksamhetsproblem. Detta kan bero på att dessa 
användare på förhand har svårt att veta vilken data de behöver för att lösa sina uppgifter, och 
därmed inte vet vilka delar av systemet de behöver access till. Forskningsresultat påvisar att 
arbetsuppgifter av en komplex natur har en mer signifikant påverkan på matchningen, än 
arbetsuppgifter som är att betrakta som rutinmässiga (Benford & Hunton, 2000; Fuller & 
Dennis, 2004). Något som kan förklara att de resultat som framkommit i vår studie, 
beträffande accessrätten.  
 
Den regressionsanalys vi utfört indikerar att två av TTF faktorerna har en mycket signifikant 
påverkan på användbarheten (systemtillförlit och kompatibilitet). I Goodhue & Thompsons 
(1995) originalstudie framkom att vissa TTF faktorer hade en större påverkan på de två 
studeringsvariablerna än andra. En av de faktorer som hade en signifikant påverkan på 
studeringsvariablerna var systemtillförlit. Vi tror att denna faktor kan betraktas som en 
mycket relevant matchningsaspekt oavsett vilken teknologi som studeras, eller vilka variabler 
som förutsätts påverkas av matchningen. Om användaren inte kan lita på att systemet alltid 
fungerar, och går att använda, upplever de att en dålig matchning föreligger. Denna 
matchningsfaktor har sedan en signifikant påverkan på systemets användbarhet.  
 
Anledningen till att kompatibiliteten har en signifikant påverkan på systemets användbarhet 
kan bero på att grundtanken för integrerade affärssystem är att undkomma redundant data, 
genom användandet av en gemensam databas. Med detta i åtanke förklaras varför användarna 
anser att kompatibiliteten har en betydande påverkan på systemets användbarhet.  
 
Anmärkningsvärt är att accessrätten av flertalet användare betraktas som relativt dålig, men 
att denna faktor inte har en signifikant påverkan på användbarheten. Vi ser dock ingen direkt 
förklaring på detta fenomen.    
 
Vi är medvetna om att det antal svar som erhållits vid undersökningen (20 stycken) gör att 
resultaten i regressionsanalysen kan variera markant. Då en person svarar avvikande påverkar 
detta resultatet mer än då antalet respondenter är betydligt högre. 
 
I övrigt kan vi konstatera att vår studie liksom tidigare forskning av TTF mot olika variabler, 
så som faktisk användning (Gebauer & Shaw, 2002; Goette, 2000; Dishaw & Strong, 1999; 
2003) och arbetsmässiga prestationer (Dennis et al., 2001; Benbasat & Dexter, 1986; Fuller & 
Dennis, 2004; Chindambaram & Jones, 1993), indikerar att Task-Technology Fit har en 
påverkan på systemets användbarhet.  
 
Av den öppna frågor som avslutar vår enkät kan vi utläsa att användarna överlag anser att 
SAP R/3 påverkar deras arbete på ett positivt sätt. Det bör tilläggas att flertalet användare 
ansåg att systemet inledningsvis var svårt att använda. Efter att ha arbetat med systemet en tid 
tyckte de dock att systemet blev lättare att använda.  
 
 
 
 
 
 



 33

Modelldiskussion  
 
Den modell vi tagit fram och testat utgår från ett rollbaserat ERP system, samt hur task-
technology fit påverkar på systemets användbarhet. Detta har inte gjorts i tidigare TTF 
forskning, och är därför ett intressant bidrag till fortsatt forskning inom området. 
  
I TTF/A är användbarhetsbegreppet att betrakta som en subjektiv variabel, vilket skiljer sig 
från tidigare forskning som i mångt och mycket byggt på att studera matchningens påverkan 
på objektiva mått. Så som antal genererade idéer (Dennis et al., 2001; Fuller & Dennis, 2004), 
kvalitet på idéer (Chindambaram & Jones, 1993; Dennis et al., 2001; Fuller & Dennis, 2004;) 
och tidsåtgång för idégenerering (Dennis et al., 2001; Fuller & Dennis, 2004). Genom att 
studera användbarhet, som identifieras på olika sätt av de individer, anser vi att modellen 
leder in forskning kring TTF konceptet mot en nödvändig fokusering på de individer som 
använder teknologin, och deras syn på systemanvändningen. Vi anser även att TTF/A, genom 
att förutsätta en påverka från tidigare erfarenhet av systemanvändning och 
arbetsuppgiftsutförande på den matchning som upplevs, öppnar dörren för en ny syn på hur 
erfarenhetsaspekterna kan behandlas. Detta då tidigare forskning inom TTF valt att betrakta 
dessa två erfarenhetsaspekter som direkt påverkande på den beroende variabel som studeras 
(Benford & Hunton, 2000; Dishaw & Strong, 1999; 2003; Goodhue et al., 2000).  
 
Vi ser både för- och nackdelar med att betrakta tidigare erfarenhet som en indirekt påverkande 
faktor på begreppet användbarhet. Den väsentliga fördelen är att TTF/A skapar en större 
fokusering på matchningen mellan teknologi och arbetsuppgifter, och det ser vi som en 
betydelsefull aspekt. Nackdelen är att TTF/A inte kan identifiera ifall tidigare erfarenhet är en 
av de övriga faktorer, utöver matchningen, som kan tänkas påverka systemets användbarhet. 
Vi ser en möjlighet att modifiera TTF/A så att den tidigare erfarenhet både förutsätts ha en 
påverkan på matchningen samt på användbarhetsaspekterna.  
 
Utformandet av det verktyg vi använt för att testa TTF/A bidrar med en analys i två steg. I det 
första steget identifieras hur användarna upplever den matchning som existerar mellan 
teknologi och arbetsuppgifter. Något som i det andra steget används för att ta fasta på vilka av 
dessa matchningsfaktorer som påverkar systemets användbarhet. På så viss tillåter modellen 
att vi först identifierar problematiska områden för att sedan ta reda på om dessa områden har 
en signifikant påverkan på användbarheten. Denna typ av analys finns inte presenterad i 
tidigare TTF forskning. 
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Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar vi de slutsatser som framkommit vid vår undersökning. Vi presenterar även 
riktlinjer som är viktiga att ha i åtanke vid utvecklandet av liknande modeller. Avsnittet avslutas med 
förslag till fortsatt forskning inom området. 

 
Vi anser att utvecklandet och testet av TTF/A är ett relevant bidrag till den forskning som 
hittills bedrivits inom TTF. Detta eftersom modellen tittar på användbarhet, vilket framtill nu 
inte ägnats något utrymme inom TTF forskning.  Vår undersökning har riktat sig till 
användare av ett rollbaserat ERP system, vilket också är ett nytt inslag inom området.    
 
De resultat som framkommit i vår studie finner likhet med tidigare resultat. Detta eftersom 
även våra resultat indikerar att vissa TTF faktorer påverkar den variabel som studeras (i vårt 
fall användbarhet). De två viktigaste faktorer som påverkar användbarheten är systemtillförlit 
och kompatibilitet. För att systemet ska betraktas som användbart krävs i första hand att 
systemet är �uppe� och att det inte innehåller motstridig data. Vi kan även konstatera att 
flertalet användarna betraktar systemet som ett gott stöd åt sina arbetsuppgifter. De anser dock 
att det tog en tid att lära sig hur de systemet kunde användas på ett fördelaktigt sätt    
  
Eftersom TTF modellen legat till grund för studier av flera olika teknologier ser vi även ett 
intresse i att kunna testa TTF/A mot andra teknologier.  Vi valt att presentera de aspekter vi 
upplevde som komplicerade vid modellutvecklingen i form av några riktlinjer.  

 
• Vid utformning av instrumentet krävs god kännedom om arbetsuppgifternas karaktär 

samt systemets funktionalitet. I denna fas kan en iterativ testenkät göras för att utöka 
kännedom om studiens kontext.  

 
• Anpassa TTF faktorer efter den teknologin och de arbetsuppgifter som är aktuella. 

Genom att ringa in både arbetsuppgifterna med en del av den aktuella teknologin 
gynnas en mer detaljerad bild av situationen. 

 
• Tänk på hur de systemkaraktäristiska dragen, de karaktäristiska dragen hos en 

arbetsuppgift, samt användbarhet väljs att definieras.    
 

• Terminologin bör anpassas efter målgruppen. Att tala användarnas språk möjliggör att 
de frågor vi vill ha besvarade uppfattas rätt. Exempelvis kan en förstudie i kontexten 
utföras för att klargöra vad användarna anser vara deras support.   

 
• Testa instrumentet mot en testgrupp innan det slutgiltiga testet genomförs. 

 
Efter att ha utvecklat och testat TTF/A tycker vi det är på sin plats att framföra några idéer hur 
forskning kan bedrivas med modellen som utgångspunkt. Vi tycker det vore intressant att 
utföra testet på en större grupp användare, både inom en organisation och på flera olika 
organisationer som använder rollbaserat SAP R/3. Det hade även varit intressant att utföra 
testet med en kvalitativ undersökningsmetod, då enkätfrågorna relativt enkelt kan 
omformuleras till intervjufrågor. Detta för att se om resultaten skiljer sig i någon bemärkelse.  
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Bilagor 

I detta avsnitt presenteras den information som är väsentlig för läsarens förståelse av de 
roller som studerats, samt vilka enkätfrågor som använts vid studien. Här finns även den 
information som framkommit vid vårt samtal med kontaktpersonen på avdelningen vi 
genomförde studien.   
 
 
Bilaga 1: Meddelanden till undersökningspersoner 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Undersökning av affärssystemet SAP R/3 och dess användbarhet HT 2004 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter som skriver vår C-uppsats i Informatik vid Lunds universitet. Vi undersöker affärssystemet 
SAP R/3 ur ett användbarhetsperspektiv, och hade uppskattat din hjälp genom att besvara denna enkät. Nedan 
följer ett antal frågor som behandlar de arbetsuppgifter som du utför med hjälp av SAP R/3, den erfarenhet du 
har av dina arbetsuppgifter samt din erfarenhet inom SAP R/3. Enkäten är utformad så att du är anonym. Om du 
har några frågor kring enkäten går det bra att kontakta oss via e-postadressen nedan. 
 
Din medverkan är mycket värdefull för oss! 
 
Med vänliga Hälsningar 
 
Daniel Hägg, Marcus Andersson, Ismet Muratspahic 
daniel_hagg@hermes.ics.lu.se   
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Bilaga 2: Enkät till personer med orderroll 
 
Del 1: Ett antal frågor om hur SAP R/3 ger stöd åt dina arbetsuppgifter (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån den data/information som du använder i SAP R/3. 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
  7 6 5 4 3 2 1 
1. Data/information är tillräckligt uppdaterad för mina behov.        
2. Det saknas viktig data/information som är användbar i mitt arbete.        
3. Det är lätt att hitta data/information som jag behöver för mina 
arbetsuppgifter.        
4. Det är svårt att hitta data för en specifikt arbetsuppgift.        
5. Jag har tillgång till all data/information jag behöver.        
6. Det är svårt att få tillgång till data/information jag behöver.        
7. Innebörden hos likvärdig data/information från två olika datakällor 
stämmer väl överens.        
8. Det är svårt att sammanställa eller jämföra data från olika datakällor.        
9. Jag kan räkna med att R/3 är tillgängligt när jag behöver det        
10. Det är ofta problem med systemet när jag behöver det        
11. Systemsupport förstår vad mina arbetsuppgifter kräver        
12. Systemsupport kommunicerar med mig i begrepp och termer jag har 
svårt att förstå.        
 
Del 2: Nu kommer ett antal frågor om dina arbetsuppgifters karaktär (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
Värdera följande påståenden utifrån hur du betraktar dina arbetsuppgifter 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
 
  7 6 5 4 3 2 1 
13. Jag arbetar ofta med odefinierade verksamhetsproblem        
14. Jag utför ofta rutinmässiga arbetsuppgifter        
15. Mina arbetsuppgifter kräver information från mer än en 
organisationsfunktion        
 
 
 
Del 3: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och dina ansvarsområden. (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
16. Min kunskapsnivå inom SAP R/3 är: 
 
User   
Superuser   
Expertuser   
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Ordermottagera (MARKERA DITT SVAR MED ETT KRYSS) 
 
I vilken utsträckning stödjer SAP R/3 följande ansvarsområden: 
7=Stödjer mycket bra, 1=Stödjer inte alls 
 7 6 5 4 3 2 1 
17. Upprätta och avsluta order        
18. Göra order- och kostnadsuppföljningar        
19. Säkerställa att krav från kunder, myndigheter och andra relevanta 
kontakter uppfylls.        
20. Bekräfta, ändra och ställa in order         
21. Spara viktiga kundorderdokument         
22. Upprätta tidsschema för kundordrar och se till att det följs        
23. Planera kundorder från godkännande till leverans         
24. Uppdatera funktioner i SAP R/3         
25. Genomföra order och bestämma kostnader och marginaler         
26. Upprätta budget         
 
 
 
Del 4: Nu kommer några frågor om din erfarenhet av SAP R/3 samt dina arbetsuppgifter 
 
27. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift då du använder SAP R/3 ___________________ 
 
28. Hur länge har du arbetat med dina huvudsakliga arbetsuppgifter (antal år)___________________ 
 
29. Hur lång erfarenhet har du av SAP R/3 (antal år)___________________ 
 
 
 
 Flera ggr/dag 1 gång/dag     2-3 ggr/vecka 1 gång/vecka 1 gång/månad 
30. Hur ofta använder du 
SAP R/3 
     

 

 
 
Del 5: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och användbarhet (MARKERA DITT SVAR MED ETT 
KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån din syn på SAP R/3 
7=Stämmer helt, 1=Stämmer inte alls. 
  7 6 5 4 3 2 1 
31. Genom att använda SAP R/3 kan jag lösa mina arbetsuppgifter 
effektivt        
32. Jag har haft svårt att lära mig de systemfunktioner som jag använder        
 
Del 6: Avslutningsvis kommer en öppen fråga  
 
33. Hur tycker du införandet av SAP R/3 har påverkat ditt arbete (beskriv kortfattat)��� 
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Bilaga 3: Enkät till personer med engineeringroll 
 
Del 1: Ett antal frågor om hur SAP R/3 ger stöd åt dina arbetsuppgifter (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån den data/information som du använder i SAP R/3. 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
  7 6 5 4 3 2 1 
1. Data/information är tillräckligt uppdaterad för mina behov.        
2. Det saknas viktig data/information som är användbar i mitt arbete.        
3. Det är lätt att hitta data/information som jag behöver för mina 
arbetsuppgifter.        
4. Det är svårt att hitta data för en specifikt arbetsuppgift.        
5. Jag har tillgång till all data/information jag behöver.        
6. Det är svårt att få tillgång till data/information jag behöver.        
7. Innebörden hos likvärdig data/information från två olika datakällor 
stämmer väl överens.        
8. Det är svårt att sammanställa eller jämföra data från olika datakällor.        
9. Jag kan räkna med att R/3 är tillgängligt när jag behöver det        
10. Det är ofta problem med systemet när jag behöver det        
11. Systemsupport förstår vad mina arbetsuppgifter kräver        
12. Systemsupport kommunicerar med mig i begrepp och termer jag har 
svårt att förstå.        
 
Del 2: Nu kommer ett antal frågor om dina arbetsuppgifters karaktär (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
Värdera följande påståenden utifrån hur du betraktar dina arbetsuppgifter 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
 
  7 6 5 4 3 2 1 
13. Jag arbetar ofta med odefinierade verksamhetsproblem        
14. Jag utför ofta rutinmässiga arbetsuppgifter        
15. Mina arbetsuppgifter kräver information från mer än en 
organisationsfunktion        
 
 
 
Del 3: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och dina ansvarsområden. (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
16. Min kunskapsnivå inom SAP R/3 är: 
 
User   
Superuser   
Expertuser   
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Engineering (MARKERA DITT SVAR MED ETT KRYSS) 
 
I vilken utsträckning stödjer SAP R/3 följande ansvarsområden: 
7=Stödjer mycket bra, 1=Stödjer inte alls 
 7 6 5 4 3 2 1 
17. Göra inköpsspecifikationer för komponenter och reservdelar         
18. Bestämma mått på använda komponenter        
19. Utveckling av designprocesser genom förutbestämda mallar         
20. Utveckling och arkivering av tekniska dokument för 
instruktionsmanualer.        
21. Upprätta funktionsbeskrivningar         
22. Föra dokumentation för test och order         
23. Granska och godkänna dokumentation och utforma designprocesser        
24. Granska utrustning och monterade produkter        
25. Tillämpa relevant lagstiftning och standards        
26. Samla in feedback för att förbättra produkterna         
27. Hantera orderkrav från kunder som uppkommit genom designfel        
 
 
 
Del 4: Nu kommer några frågor om din erfarenhet av SAP R/3 samt dina arbetsuppgifter 
 
28. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift då du använder SAP R/3 ___________________ 
 
29. Hur länge har du arbetat med dina huvudsakliga arbetsuppgifter (antal år)___________________ 
 
30. Hur lång erfarenhet har du av SAP R/3 (antal år)___________________ 
 
 
 
 Flera ggr/dag 1 gång/dag     2-3 ggr/vecka 1 gång/vecka 1 gång/månad 
31. Hur ofta använder du 
SAP R/3 
     

 

 
 
Del 5: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och användbarhet (MARKERA DITT SVAR MED ETT 
KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån din syn på SAP R/3 
7=Stämmer helt, 1=Stämmer inte alls. 
  7 6 5 4 3 2 1 
32. Genom att använda SAP R/3 kan jag lösa mina arbetsuppgifter 
effektivt        
33. Jag har haft svårt att lära mig de systemfunktioner som jag använder        
 
Del 6: Avslutningsvis kommer en öppen fråga  
 
34. Hur tycker du införandet av SAP R/3  har påverkat ditt arbete (beskriv kortfattat)��� 
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Bilaga 4: Enkät till personer med inköpsroll 
 
Del 1: Ett antal frågor om hur SAP R/3 ger stöd åt dina arbetsuppgifter (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån den data/information som du använder i SAP R/3. 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
  7 6 5 4 3 2 1 
1. Data/information är tillräckligt uppdaterad för mina behov.        
2. Det saknas viktig data/information som är användbar i mitt arbete.        
3. Det är lätt att hitta data/information som jag behöver för mina 
arbetsuppgifter.        
4. Det är svårt att hitta data för en specifikt arbetsuppgift.        
5. Jag har tillgång till all data/information jag behöver.        
6. Det är svårt att få tillgång till data/information jag behöver.        
7. Innebörden hos likvärdig data/information från två olika datakällor 
stämmer väl överens.        
8. Det är svårt att sammanställa eller jämföra data från olika datakällor.        
9. Jag kan räkna med att R/3 är tillgängligt när jag behöver det        
10. Det är ofta problem med systemet när jag behöver det        
11. Systemsupport förstår vad mina arbetsuppgifter kräver        
12. Systemsupport kommunicerar med mig i begrepp och termer jag har 
svårt att förstå.        
 
Del 2: Nu kommer ett antal frågor om dina arbetsuppgifters karaktär (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
Värdera följande påståenden utifrån hur du betraktar dina arbetsuppgifter 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
 
  7 6 5 4 3 2 1 
13. Jag arbetar ofta med odefinierade verksamhetsproblem        
14. Jag utför ofta rutinmässiga arbetsuppgifter        
15. Mina arbetsuppgifter kräver information från mer än en 
organisationsfunktion        
 
 
 
Del 3: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och dina ansvarsområden. (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
16. Min kunskapsnivå inom SAP R/3 är: 
 
User   
Superuser   
Expertuser   
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Inköp (MARKERA DITT SVAR MED ETT KRYSS) 
 
I vilken utsträckning stödjer SAP R/3 följande ansvarsområden: 
7=Stödjer mycket bra, 1=Stödjer inte alls 
 7 6 5 4 3 2 1 
17. Upprätta elektronisk kontakt med kunder        
18. Försäkra att leverantörer följer överenskommna leveransbestämmelser        
19. Beställning av special artiklar        
20. Ställa in utsänd inköpsorder        
21. Hantera anbud från leverantörer        
22. Godkänna avvikelser i inköpsorder          
23. Kontakta leverantör för orsak till avvikelse        
24. Göra uppdateringar i SAP R/3         
25. Förhandla och upprätta kontrakt med leverantörer        
 
 
 
Del 4: Nu kommer några frågor om din erfarenhet av SAP R/3 samt dina arbetsuppgifter 
 
26. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift då du använder SAP R/3 ___________________ 
 
27. Hur länge har du arbetat med dina huvudsakliga arbetsuppgifter (antal år)___________________ 
 
28. Hur lång erfarenhet har du av SAP R/3 (antal år)___________________ 
 
 
 
 Flera ggr/dag 1 gång/dag     2-3 ggr/vecka 1 gång/vecka 1 gång/månad 
29. Hur ofta använder du 
SAP R/3 
     

 

 
 
Del 5: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och användbarhet (MARKERA DITT SVAR MED ETT 
KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån din syn på SAP R/3 
7=Stämmer helt, 1=Stämmer inte alls. 
  7 6 5 4 3 2 1 
30. Genom att använda SAP R/3 kan jag lösa mina arbetsuppgifter 
effektivt        
31. Jag har haft svårt att lära mig de systemfunktioner som jag använder        
 
Del 6: Avslutningsvis kommer en öppen fråga  
 
32. Hur tycker du införandet av SAP R/3  har påverkat ditt arbete (beskriv kortfattat)��� 
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Bilaga 5: Enkät till personer med finansroll 
 
Del 1: Ett antal frågor om hur SAP R/3 ger stöd åt dina arbetsuppgifter (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån den data/information som du använder i SAP R/3. 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
  7 6 5 4 3 2 1 
1. Data/information är tillräckligt uppdaterad för mina behov.        
2. Det saknas viktig data/information som är användbar i mitt arbete.        
3. Det är lätt att hitta data/information som jag behöver för mina 
arbetsuppgifter.        
4. Det är svårt att hitta data för en specifikt arbetsuppgift.        
5. Jag har tillgång till all data/information jag behöver.        
6. Det är svårt att få tillgång till data/information jag behöver.        
7. Innebörden hos likvärdig data/information från två olika datakällor 
stämmer väl överens.        
8. Det är svårt att sammanställa eller jämföra data från olika datakällor.        
9. Jag kan räkna med att R/3 är tillgängligt när jag behöver det        
10. Det är ofta problem med systemet när jag behöver det        
11. Systemsupport förstår vad mina arbetsuppgifter kräver        
12. Systemsupport kommunicerar med mig i begrepp och termer jag har 
svårt att förstå.        
 
Del 2: Nu kommer ett antal frågor om dina arbetsuppgifters karaktär (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
Värdera följande påståenden utifrån hur du betraktar dina arbetsuppgifter 
7=instämmer helt, 1=instämmer inte alls 
 
  7 6 5 4 3 2 1 
13. Jag arbetar ofta med odefinierade verksamhetsproblem        
14. Jag utför ofta rutinmässiga arbetsuppgifter        
15. Mina arbetsuppgifter kräver information från mer än en 
organisationsfunktion        
 
 
 
Del 3: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och dina ansvarsområden. (MARKERA DITT SVAR MED 
ETT KRYSS) 
 
 
16. Min kunskapsnivå inom SAP R/3 är: 
 
User   
Superuser   
Expertuser   
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Finans (MARKERA DITT SVAR MED ETT KRYSS) 
 
I vilken utsträckning stödjer SAP R/3 följande ansvarsområden: 
7=Stödjer mycket bra, 1=Stödjer inte alls 
 7 6 5 4 3 2 1 
17. Kontinuerligt utföra dagliga arbetsuppgifter enligt lagstiftning.        
18. Fullfölja dagliga arbetsuppgifter enligt interna riktlinjer        
19. Förbättra arbetsrutiner        
20. Utveckla administrativa system        
 
 
Del 4: Nu kommer några frågor om din erfarenhet av SAP R/3 samt dina arbetsuppgifter 
 
21. Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift då du använder SAP R/3 ___________________ 
 
22. Hur länge har du arbetat med dina huvudsakliga arbetsuppgifter (antal år)___________________ 
 
23. Hur lång erfarenhet har du av SAP R/3 (antal år)___________________ 
 
 
 
 Flera ggr/dag 1 gång/dag     2-3 ggr/vecka 1 gång/vecka 1 gång/månad 
24. Hur ofta använder du 
SAP R/3 
     

 

 
 
Del 5: Nu kommer några frågor om SAP R/3 och användbarhet (MARKERA DITT SVAR MED ETT 
KRYSS) 
 
Värdera följande påståenden utifrån din syn på SAP R/3 
7=Stämmer helt, 1=Stämmer inte alls. 
  7 6 5 4 3 2 1 
25. Genom att använda SAP R/3 kan jag lösa mina arbetsuppgifter 
effektivt        
26. Jag har haft svårt att lära mig de systemfunktioner som jag använder        
 
Del 6: Avslutningsvis kommer en öppen fråga  
 
27. Hur tycker du införandet av SAP R/3  har påverkat ditt arbete (beskriv kortfattat)��� 
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Bilaga 6: Samtal med kontaktperson 2004-12-09 

 

Med hänsyn till önskad konfidentialitet benämns den person vi genomfört intervju med 
�kontaktperson�  
 
Den person vi kontaktat och genomfört en mindre intervju med arbetar som systemansvarig 
för SAP R/3 på den organisationsavdelning vi bedrivit studien på. Han säger att avdelningen 
använt sig av SAP R/3 i drygt 1,5 år, och att de för tillfället arbetar med version 4.7. Han 
säger även att avdelningen använder ett rollbaserat SAP R/3 som innebär att användarna av 
systemet tilldelas en eller flera roller som har tillskrivits olika ansvarsområden. Samt förklarar 
att de roller som i störst utsträckning finns presenterade inom avdelningen är order, 
engineering, inköp och finans.  
 
Han påpekar att kunskapsnivån hos användarna kategoriseras som Expertuser (mycket hög 
kunskap), Superuser (hög kunskap) och User (tillräcklig kunskap). På frågan om vilka 
moduler avdelningen använder sig av svarar kontaktpersonen att man helst inte pratar om de 
moduler som finns inom SAP R/3 utan ser användandet av systemet som accessrättighet till 
information genom rolltillhörighet. Han var även vänlig nog att ge oss beskrivning av de fyra 
rollerna. 
 
Kontaktpersonen ser ljust på det framtida användandet av SAP R/3 på avdelningen, även om 
han inser att det fortfarande finns en hel del arbete innan användandet når upp till en önskad 
nivå. Han påpekar att många användare till en början hade svårt för systemet då de tyckte att 
det var svårt att förstå hur man skulle arbeta med det. Han menar att den studie vi genomför 
till viss del kan ge honom insikt i hur användandet av systemet kan förbättras. Han var därför 
samarbetsvillig och gav oss nedanstående information om användarnas ansvarsområden.  
 
Order Responsibility 
- plan customer order from approved kick-off to delivery 
- ensures that demands from customer, authorities or other relevant sources are fulfilled 
- makes a time schedule for the customer order and ensures that it is followed 
- make and close customer orders in administrative systems 
- order and cost follow up 
- update administrative systems 
- handling of customer property 
- carry out customer orders to determined cost and margin 
- purchase to customer orders 
- order confirmation, amendment and cancellation of customer orders 
- archiving of relevant documents in customer orders 
 
Engineering Responsibility 
- make process design from templates 
- make and store technical documents including those used to produce instruction manuals 
- make function description 
- make documents for test and commissioning 
- select dimensions of used components 
- make specifications for purchase of components, spare parts and commissioning kit 
- check and approve documents and made process design (1) 
- at kick-off meetings, check and approve process design work according to "kick-off summary/protocol" 
- inspect equipment and assembled products 
- apply relevant legislations and standards 
- collect feedback to improve the products list of ideas 
- make process design work in product nursing and development projects (1) 
- take care of claims, in order, caused by design or dimension errors 
- report changes, or problems, during order implementation to order by use of form 'Feed-back to the order" 
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Inköp Responsibility 
- supplier quotations 
- expense and investment purchase 
- approve deviations from purchase orders 
- contact supplier to clarify reason for deviations 
- purchase of special articles 
- updating of the appropriate purchase system  
- cancellations of purchase orders 
- ensure that suppliers follow agreed delivery terms 
- general, purchase of services 
- negotiation and establishing of contracts with suppliers 
- ensure that suppliers continuously work to reduce their environmental impact 
 
 
 
 
Finans Responsibility 
- to continuously make the daily work according to applicable laws, regulations and internal instructions within 
finance and accounting 
- improve routines and administrative systems 
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