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Abstract 

An issue tracking system is a vital part of a company’s structure and organization. This 

system is primarily client-based and is only available through a client on a computer or 

the like. Because of this type of structure, the system is often limited to an internal level. 

However, implementing a web-based issue tracking system results in a wider 

availability and usability for users by providing the system to a mobile level. Since this 

study aims to develop and implement an artifact (web-based issue tracking system), 

then evaluate its usability, the research methodology: Design Science Research is 

appropriate for this study as its purpose is to implement and evaluate an artifact as a 

solution to a phenomenon or problem. 

A client-based issue tracking system in a business means that customers to a certain 

company only has the opportunity to monitor their issues if they have mutual remote-

control capabilities and the same type of system. 

With a mostly quantitative questionnaire, designed according to the acceptance model 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), data was collected 

regarding the usefulness of the artifact. The survey respondents were exclusively users 

of the Pyramid enterprise resource system. 

The result in accordance of UTAUT showed a positive attitude towards implementation 

and usability of the artifact, thus, making the conclusion of the study a positive attitude 

towards a web-based issue tracking system, as users of an enterprise resource planning 

system perceived the artifact as useful and at least as functional as the existing client-

based implementation. 
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Sammanfattning 

Ett ärendehanteringssystem är ett system, som för företag är en vital del för dess struktur 

och organisation. Detta system är främst klientbaserat och är enbart tillgängligt med 

hjälp av en klient på dator eller dylikt. Till följd av denna klientbaserade struktur är 

systemet ofta begränsat till en intern nivå. Att då implementera ett webbaserat 

ärendehanteringssystem medför en bredare tillgänglighet och användbarhet för 

användare genom att tillhandahålla systemet på en mer mobil nivå. Då denna studies 

syfte är att utveckla och implementera en artefakt (webbaserat ärendehanteringssystem) 

för sedan utvärdera denna utifrån ett användbarhetsperspektiv är Design Science 

Research passande för denna studie då dess ändamål är att implementera och utvärdera 

en artefakt som lösning för ett fenomen eller problem. 

Ett klientbaserat ärendehanteringssystem i ett affärssystem medför att kunder till ett 

företag enbart bevaka sina uppdrag om de har likadant system och ömsesidig 

fjärrstyrningsmöjlighet. 

Med en mestadels kvantitativ enkät, utformad enligt acceptansmodellen Unified theory 

of acceptance and use of technology (UTAUT), samlades data in angående 

användbarheten för artefakten. Enkätens respondenter var uteslutande användare av 

affärssystemet Pyramid.  

Resultatet utifrån UTAUT visade på en generell positiv inställning mot implementation 

och användbarhet för artefakten, och därmed blev studiens slutsats en positiv inställning 

för webbaserade ärendehanteringssystem då användarna av ett affärssystem uppfattade 

systemet som användbart och minst lika funktionellt som den befintliga, klientbaserade 

implementationen. 

Nyckelord 

Användbarhet, UTAUT, Ärendehanteringssystem, Design Science Research, 

Affärssystem 
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1 Introduktion 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess delmål. Därtill beskrivs studiens 

avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Företag, både stora och små, är ofta i behov av olika system för att strukturera upp och 

behandla företagens olika beståndsdelar såsom logistik, personal, ärenden och 

aktiviteter. Affärssystem eller Enterprise Resource Planning (ERP) är en mjukvara som 

inom företaget är ett vitalt system beträffande administration för företag. Affärssystem 

har skapats med syftet att förenkla och digitalisera företaget och dess beståndsdelar. I 

skrivandets stund är affärssystem främst befintligt via en programapplikation på datorn, 

en klient, ofta med tillhörande webb-tjänst eller handdator. Klientbaserade affärs-

system, likt de som beskrivits ovan är något föråldrat och håller på att till större del 

ersättas av webbaserade affärssystem.  

De komponenter som affärssystem består av benämns som rutiner och dessa behandlar 

ett specifikt område. Ett exempel på ett sådant område skulle kunna vara lagerhantering, 

där företagets lager är lagrat tillsammans med olika möjligheter för att till exempel 

plocka ut eller lägga in artiklar. När ett företag köper ett affärssystem av en 

återförsäljare så inkluderar det rutiner utrustade med möjlighet att vidareutveckla och 

skräddarsy dessa för användare genom att programmera i olika miljöer. Exempel på 

sådana vidareutvecklingar skulle kunna vara en central för konsulters dokumentation, 

ett system för behandling av ärenden eller ett system angående logistik för en specifik 

produkt. 

Ett Issue Tracking System (ITS), eller ett ärendehanteringssystem är just en sådan 

vidareutveckling som benämns ovan, en anpassning på ett affärssystem. Systemet tillför 

en struktur på en kunds beställningar på återförsäljaren, deras kunder samt egna 

ärenden. Ärendehanteringssystemet är implementerat som ett hjälpmedel och innefattar 

då kundens egna ärenden som personal har lagt in manuellt från beställningar via 

kundtjänst eller liknande. Alternativt kan även ärenden som kunden lagt hos sin 

återförsäljare av affärssystemet finnas. 

Befintliga ärendehanteringssystem är främst är klientbaserade vilket medför att kunden 

inte har möjlighet att på ett enkelt sätt hantera ärenden. På ett motsvarande sätt för 

återförsäljare så kan de inte på ett smidigt sätt få in ärenden direkt i systemet, utan det 

måste göras manuellt efter beställning per telefon. Att migrera ärendehanterings-

systemet till ett webbaserat alternativ kan låsa upp möjligheter för att öka 

tillgängligheten både återförsäljare och kunder. 
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1.2 Problembeskrivning 

Redan år 2002 förutspådde Yen et al. (2002) att framtiden för affärssystem var på väg 

mot webbasering. Detta förefaller att vara sant då fler affärssystem övergår till 

webbaserade lösningar (Specter, Pyramid, Visma). Det finns dock möjlighet att 

sammanfoga klient- och webbasering till en sorts hybrid, där webbtjänster används för 

att tillhandahålla information och enklare tjänster på ett effektivt vis, medan klient-

tjänsterna underhåller de tyngre, fundamentala komponenterna såsom interna uppdrag 

och rutin-anpassning (Tarantilis et al., 2008). 

Att ha ett klientbaserat ärendehanteringssystem som en rutin i ett affärssystem medför 

att kunder till ett företag enbart kan bevaka pågående ärenden, registrera/avregistrera 

ärenden och distribuera dokumentation direkt i systemet om de har likadant 

affärssystem och ömsesidig tillgång (skärmdelningsprogram och dylikt) (Johansson & 

Ruivo, 2013). Detta medför att användare (kunder och återförsäljare), om de inte 

uppfyller ovanstående kriterier måste ta till fysisk kontakt i form av möten eller 

telefonsamtal för att utföra olika ärende-relaterade uppdrag. Utöver problematik 

angående tillgång till ärenden kräver ett klientbaserat ärendehanteringssystem att en 

kundtjänst finns tillgänglig på företag som tar emot ärenden för att vidarekoppla till 

ansvarig eller mottaga ärende-relaterade uppdrag. 

Genom att välja ett helt eller delvis webbaserat ärendehanteringssystem resulterar det i 

en bredare tillgänglighet och användbarhet för användare jämfört med ett klientbaserat 

sådant. Problemen som beskrivs ovan kan lösas genom att konvertera ett redan 

befintligt klientbaserat ärendehanteringssystem till webbaserat, eller utveckla en egen 

webbaserad version. Utöver de förmåner som beskrivits ovan är ett webbaserat 

affärssystem betydligt billigare att installera (Seethamraju, 2014) utan att gå miste om 

den funktionalitet som ett klientbaserat affärssystem (och ärendehanteringssystem) 

erbjuder. 

Vid användning av ett ärendehanteringssystem förväntas funktionalitet som tillhanda-

håller tillgänglighet i form av bevakning, registrering, avregistrering samt delning av 

relevant dokumentation angående interna och externa ärenden. Kunden som användare 

är ej intresserad av underliggande arkitektur och struktur, utan bryr sig enbart om att 

ärendehanteringen fungerar enligt förväntan och är inom deras kunskapsbegränsningar 

(Venkatesh et al., 2003). Ärendehanteringssystemets gränssnitt ska i användarens 

perspektiv kunna navigeras enkelt för att komma åt den funktionaliteten som önskas. 

Företaget som agerar återförsäljare och intern användare av ett ärendehanteringssystem 

förväntar, utöver den funktionalitet som förväntas av kunder, ett system som minimerar 

det arbete som företaget lägger på kundtjänst, bearbetning och hantering av ärenden för 

interna och externa ärenden. 
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För att säkerställa ett resultat som minimerar den problembild ovan krävs en modell för 

att definiera vad det är som gör en användares villighet att använda ett system, alltså 

dess användbarhet. Venkatesh et al. (2003) konstruerade modellen Unified theory of 

acceptance and use of technology (UTAUT) som en påbyggnad av den vedertagna 

Technology acceptance model (TAM) modellen (Lee et al., 2003) som främst består av 

fyra beståndsdelar. Beståndsdelarna i TAM omfattar användarens uppfattning huruvida 

systemet i fråga kommer förbättra, optimera eller vara till generell nytta i dennes 

arbetsliv. För att kunna utvärdera artefakten utifrån ett användbarhetsperspektiv är 

UTAUT passande. 

1.3 Syfte och delmål 

I problembeskrivning framgår att ett klientbaserat ärendehanteringssystem för 

affärssystem resulterar i svårigheter för både kund och återförsäljare, de svårigheter 

som framgår är: 

• Brist på tillgänglighet då ärendehanteringssystemet är klientbaserat. 

• Som användare har man ej möjlighet att utan kontakt med återförsäljare 

registrera och avregistrera ärenden. 

• Svårigheter att dela information mellan kund och återförsäljare för relevanta 

ärenden. 

Det framgår även att ett webbaserat ärendehanteringssystem är en lösning som 

minimerar nämnda problem. Därmed är syftet för denna studie: 

Att utveckla och implementera ett webbaserat ärendehanteringssystem utifrån ett 

befintligt klientbaserat, och utvärdera systemets användbarhet enligt Unified theory of 

acceptance and use of technology. 

För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i två delmål:  

[1] Utveckla och implementera ett webbaserat ärendehanteringssystem för affärs-

system, som minimerar problemen med tillgänglighet, registrering av ärenden, samt 

delning av information för relevanta ärenden. 

[2]  Utvärdera det ovanstående ärendehanteringssystemets användbarhet utifrån Unified 

theory of acceptance and use of technology. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom studien skall genomföras på DataKraft i Småland AB följer därav att studien 

enbart beaktar Pyramid, det affärssystem som de både säljer och nyttjar själva. Vidare 

fördes enbart diskussioner med DataKrafts personal då studiens omfång uteslutande tar 

hänsyn till DataKrafts arbetsområde. Det ärendehanteringssystem som utvecklats i 
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denna studie skall spegla den klientbaserade implementationen vilket medför att 

användargränssnittet för systemet är förutbestämt och tas därför inte upp i studien. 

1.5 Disposition 

Kapitlet Teori framför den vetenskapliga bakgrunden för affärssystem, webbaserade 

affärssystem, passande acceptansmodeller och ärendehanteringssystem. Kapitlet avser 

att redogöra studiens teoretiska grund. 

I Metod presenteras värdföretagets uppgift, studiens ramverk och metodval samt 

redogörelse för den valda metodens upplägg och den process som studien avser att följa.  

I Forskningsprocess redovisas studiens utvecklings- och datainsamlingsprocess som 

presenteras utifrån det ramverk som beskrivs i Metod. I detta kapitel redovisas även 

studiens första delmål. 

Kapitlet Utvärdering framför resultatet för studiens andra delmål. Här presenteras 

studiens datainsamlings- och utvärderingsprocess som resulterar i en utvärdering enligt 

valda acceptansmodeller. 

Som avslut framförs i kapitlet Slutsats och Diskussion en diskussion kring resultaten 

för studiens metod och resultat, samt slutsatsen för studien i sin helhet. Därtill ges 

förslag till vidare forskning.
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2 Teori  

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte som 

formulerats. 

2.1 Affärssystem 

Här framförs den teoretiska bakgrunden för affärssystem, eftersom den artefakt som 

studien avser att utveckla är en rutin till affärssystem krävs det en bakgrundsförklaring 

till vad affärssystem är, samt hur de fungerar på en sammanställd nivå. 

Klientbaserade affärssystem är mycket komplexa informationssystem som för de flesta 

företag är en dramatisk förändring inom en organisation (Mahmud, Ramayaha & 

Kurnia, 2017), och som kan, enligt Claudia H. Deutsch likna en “rotfyllning för 

företaget”. Med den liknelsen menar Deutsch att klientbaserade affärssystem är en 

smärtsam process att installera då det i princip byter ut hela företagets föregående 

struktur mot ett annat (Deutsch, 1998). 

SMEs, eller Small and Medium-size Enterprises är ett vanligt förekommande begrepp 

när man talar om affärssystem, vilket är motsatsen till LEs (Large Enterprises). När 

affärssystem fortfarande var ett relativt nytt begrepp var det i stort sett enbart LEs som 

adopterade och installerade affärssystem då det är en dyr och omständlig process. På 

grund av detta är den befintliga forskningen är mest bestående av forskning kring 

affärssystem i relation till LEs, medan affärssystem i relation till SMEs är svag 

(Haddara, 2012). 

Ett affärssystem har vanligtvis standardkomponenter. Komponenterna tillsammans 

utgör affärssystemens helhet och definierar affärssystemens struktur, som är följande 

(Yen et al., 2002): 

Moduler - Affärssystem är uppbyggt av moduler som tillhandahåller en tjänst eller 

företagsenhet, såsom logistik, personal eller finans. Vanligtvis har ett affärssystem ett 

visst antal kärnmoduler som är generella för alla instanser av affärssystemet, dessa kan 

sedan modifieras och ytterligare moduler kan adderas till affärssystemet. 

Klient/Server-struktur - Affärssystem har en klient/server struktur, som resulterar i 

att en centrerad server är "hub" för alla andra klienter som oftast är utspridda över ett 

företag. 

Företagsomfattande databas - För att affärssystem skall undvika redundans för den 

data som lagras i företaget så krävs en databas som spänner över hela företaget. Detta 

medför att företagens olika klienter i ovanstående klient/server struktur använder 

samma databas. 

Enligt Yen et al. (2002) har affärssystem kritiska nackdelar vilket inkluderar hög 

kostnad, lång och smärtsam installeringsprocess, tidskrävande att anpassa, inget klart 
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svar på vem som äger affärssystemet och vem som har rätten att modifiera och ändra 

information inom systemet. Yen et al. föreslår olika lösningar för ovanstående problem 

vilket i stora drag är att bättre utbilda de som berör affärssystemen samt hålla ordning 

och reda på regler och överenskommelser. 

2.2 Webbaserade affärssystem 

I detta avsnitt framläggs teori bakom webbaserade affärssystem, vad det är och hur det 

skiljer sig från dess motpart: klientbaserade affärssystem. Den mest passande 

problemlösningen för studiens problembild och syfte är att utveckla artefakten för just 

webbaserade affärssystem så att den önskade tillgängligheten och användbarheten 

uppfylls. 

Att utveckla med hjälp av webbaserade tekniker är billigare, mer effektiva och är i fokus 

vad gäller vidareutveckling och forskning jämfört med att utveckla med klientbaserade 

tekniker. Med webbaserade tjänster ökar även tillgängligheten markant då diverse delar 

inom företag och liknande kan skapa virtuella nätverk (VPN) för att lättare sammanfoga 

olika fakulteter såsom lager, affärer och kontor (Tarantilis et al., 2008). 

Med webbaserade affärssystem minskar den övergripande kostnaden för installation då 

klienten, istället för att vara åtkomlig lokalt via ett program som måste installeras för 

alla användare istället blir tillgänglig på en webbplats, åtkomlig lokalt och mobilt för 

autentiserade användare. Affärssystem på webben medför även en förbättring för 

integration och installation, eftersom klienten befinner sig på en webbplats krävs ingen 

installation eller integration av befintliga system eller databaser (Tarantilis et al., 2008) 

(Johansson & Ruivo, 2013). 

2.3 Unified theory of acceptance and use of technology 

Då studien avser att utvärdera artefakten krävs en vedertagen acceptansmodell för att, 

med grundade begrepp och metoder utvärdera sagd artefakt, och öka studiens validitet. 

Här beskrivs den modell som studien använder sig av, vilket är UTAUT samt dess 

beståndsdelar och ursprung.  

Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) är en vidareutveckling 

av Technology Acceptance Model 2 (TAM2). TAM2 är en modell som beskriver 

acceptanskriterier för nya teknologiers anammande vid implementation och 

användning. TAM2 består av fyra komponenter och kopplas samman enligt Figur 1 

(Venkatesh & David, 2000). 
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Figur 1. Technology Acceptance Model (Venkatesh & David, 2000) 

Perceived Usefulness visar på om användaren av en viss mjukvara tror sig kunna 

använda den för att utföra dess arbete bättre, alltså om mjukvaran är nyttigt för 

användaren i fråga. Likafullt kan användaren tro sig ha nytta av mjukvaran, men inte 

kunna använda det på grund av kunskapsbrister eller dylikt. Detta är viktigt och därmed 

tas detta hänsyn till och kallas för Perceived Ease of Use (David, 1989). Perceived 

usefulness och perceived ease of use ger som resultat den avsikten användaren har för 

att använda mjukvaran, alltså Intention to Use. Avsikten som användaren har ger en 

grund för vad användaren förväntar sig av mjukvaran, vilka funktioner som krävs samt 

hur de ska fungera. Usage Behaviour dikterar vilket användningsbeteende användaren 

och mjukvaran förväntas bilda.  

UTAUT (se Figur 2) är, som skrivet ovan en vidareutveckling av TAM2, alltså omfattar 

UTAUT utöver beståndsdelarna som TAM2 beskriver, en vidareutveckling i form av 

fyra övergripande komponenter (Venkatesh et al., 2003) som influeras av olika aspekter 

(Kön, Ålder, Erfarenhet och användningsvillighet). 

1. Performance expectancy – ”Individens förväntan på systemets nytta genom 

användning.”  

2. Effort expectancy – ”Systemets förväntade lätthet ur en individs perspektiv.” 

3. Social influence – ”Utomstående influenser som påverkar en individs 

uppfattning om systemets nytta eller användbarhet.” 

4. Facilitating conditions – ”Hur väl en individ anser att en viss organisation och 

dess tekniska infrastruktur passar systemets användningsområde.” 

Punkterna 1–3 leder till Behavioural Intention, vilket visar på med vilken avsikt 

användaren förväntar sig använda systemet till. Behavioural Intention kombinerat med 

punkt 4 resulterar i Use Behaviour, vilket visar på användningsbeteendet som 

användaren och systemet förväntas bilda. 
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Figur 2. Unified theory of acceptance and use of technology (Venkatesh et al., 2003) 

UTAUT tar hänsyn till kön, erfarenhet, villighet och ålder då de, enligt Venkatesh et al. 

(2003) är ledande variabler för Peformance expectancy, Facilitating conditions, effort 

expectancy och social influence. 

Genom dessa modeller tas mätvärden fram som visar på potentialen för en användares 

uppfattning av ett visst systems användbarhet och nytta. Dessa mätvärden kan till 

exempel vara huruvida en användare upplever att systemet kommer att underlätta det 

arbete som utförs under en arbetsdag, eller hur pass värt systemet är att lära sig utifrån 

den uppfattade svårigheten. Mätningarna sammanställs sedan till en generell 

uppfattning, ett medelvärde, som sedan kan användas som underlag för beslut om 

systemets funktion och fortsättning. 

Mätvärdena tas fram genom att undersöka användarens förväntan på systemets 

användbarhet, svårighetsgrad samt uppfattning av systemet i sin helhet. Genom att 

exponera systemet för potentiella användare kan data insamlas genom att undersöka 

deras tolkning av systemet. 

2.4 Ärendehanteringssystem 

Då artefakten som studien avser att utveckla är ett ärendehanteringssystem är det av 

vikt för läsaren att förstå sig på vad ett sådant system är, samt veta hur det fungerar 

och är ämnat att fungera. I detta avsnitt förklaras ärendehanteringssystem, fördelar 

med att implementera det på ett affärssystem och dess funktionalitet. 

Ett ärendehanteringssystem är en rutin som främst används av företag som tar emot 

ärenden i någon form. Rutinerna består oftast av diverse funktionalitet som visar på 

bland annat sannolikheten att ärenden blir färdiga innan utsatt deadline, vilken personal 

som berörs samt vilket material (om tillämpligt) som behövs för ärendet i fråga. 

Ärendehanteringssystem är nyttigt att ha både för återförsäljaren och dess kunder. Mer 
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och mer av affärssystemens tjänster håller på att konverteras till webbaserade varianter 

(Tarantilis et al., 2008), vilket potentiellt kan ge kunder en möjlighet att bevaka sin egna 

ärenden via ärendehanteringssystemet oavsett om de har samma affärssystem som 

företaget eller inte genom att enkelt logga in på en webbplats. 
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3 Metod 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens forskningsupplägg. Därtill beskrivs studiens arbets- och utvärderingsprocess. 

Utifrån uppdraget som DataKraft tillhandahållit för studien (se Bilaga 1), vilket är att 

skapa ett webbaserat ärendehanteringssystem för affärssystemet Pyramid som en 

lösning för att göra det enklare för en användare att beställa och bearbeta ärenden. Med 

uppdraget följer en del kriterier för vad en användare skall kunna göra via webben, 

dessa kriterier är: 

• Registrera/Avregistrera ärenden 

• Fördela information och dokument angående ärenden 

• Bevaka ärenden 

För att lösa ovanstående problem skall flera olika datatekniska forskningsmetoder att 

undersökas inom ramen för denna studie. 

Ett Design Problem inom datateknisk forskning är ett problem/delmål som utgör vägen 

till ett mål. Man kan enkelt beskriva det som en teknisk forskningsfråga (Wieringa, 

2014). Ofta avser ett sådant designproblem att omstrukturera en befintlig artefakt så att 

den bättre passar dess miljö. Designproblemet i denna studies fall avser att utveckla en 

artefakt i form av ett ärendehanteringssystem som ersättning för det befintliga systemet 

så att den bättre passar värdföretagets situation och minimerar de befintliga problemen. 

En forskningsmetod som bidrar med en struktur och riktlinjer passande för denna typ 

av problem är nödvändig då designproblemet och syftet för denna studie avser att 

utveckla och utvärdera en artefakt. Flertalet forskningsmetoder har utvärderats utifrån 

studiens utgångspunkt. 

3.1 Action Research 

Action Research (AR) är en undersökningsprocess som är lika delar problemdriven och 

teknikdriven. Med AR strävar forskaren att få förståelse kring underliggande orsaker 

för vidareutveckling i olika miljöer. Den främsta anledningen till att nyttja AR är om 

man som forskare vill förbättra en metod eller utöka den befintliga kunskapen inom ett 

område. Processen, eller forsknings-cykeln innefattar fem steg som utgör en iteration 

av AR och består av (Ferrance, 2000): 

• Identifiera problembilden 

• Datainsamling 

• Bearbeta data 

• Agera på bevis från data 

• Utvärdera resultat 
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3.2 Design Science Research 

Design Science Research (DSR) är främst är en problemlösningsorienterad metod som 

strävar mot att skapa artefakter. Dessa artefakter definierar sedan idéer, praxis, tekniska 

förmågor och produkter som i sin tur genom analyser, design och implementation 

resulterar i en effektiv och lyckad studie (Hevner & Chatterjee, 2010). Forsknings-

processen för DSR innefattar fyra steg som inleds med identifikation av problem och 

avslutar med en slutsats som leder till ett resultat. Resultatet behandlar i sin tur 

processens problemdefinition. Varje steg i forskningsprocessen resulterar i en utgående 

effekt som är av intresse för studien eller uppdragsgivaren. Design Science Research 

innefattar fem essentiella punkter som omfattar forskningsmetoden (Wieringa, 2014): 

• Problem investigation - “Vilket fenomen skall förbättras?” 

• Treatment design - “Designa en (eller flera) artefakt(er) för att besvara 

problemen.” 

• Treatment validation - “Uppfyller designen problemlösningen?” 

• Treatment implementation - “Adressera problemen med de utvecklade 

artefakterna.” 

• Implementation evaluation - “Utvärdera problemlösning och artefakt.” 

Ovanstående punkter kan liknas med processtegen i Hevners (2010) ramverk för Design 

Science Research. 

3.3 Technical Action Research 

Med forskningsmetoden Technical Action Research (TAR) tar forskaren i fråga an tre 

möjliga roller: designer, assistent och forskare (Wieringa, 2012). Med TAR har 

forskaren en klient som, via forskarens teknik och studie får potentiellt användbara 

resultat samt gratis konsultation. Forskaren får i sin tur pröva sin teknik i skarpt läge. 

Cykeln inom TAR flätar samman både forskarens och klientens intresseområde och 

denna cykel består av fem punkter (se Figur 3). 
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Figur 3. Technical Action Research cycle (Susman & Evered, 1978) 

3.4 Val av metod 

DSR, AR och TAR är alla delvis eller helt lämpliga metoder för den forskning studien 

avser att utföra. Värdföretagets uppdrag är ett specialfall av affärssystem som har 

kapabilitet till generalisering, vilket då lämpar sig för en studie med en av de 

ovanstående forskningsmetoderna. 

Action Researchs (AR) beståndsdelar utgör till stor del datainsamling angående 

problemet och därpå tolkning och analysering av data, detta för att i slutändan utvärdera 

resultaten som skapats utifrån den data och de bevis som samlats in. Detta medför att 

ändamålet med AR främst är att förbättra en metod eller utöka den befintliga kunskapen 

inom ett område, vilket inte är i enlighet med det syftet studien avser att uppfylla. 

Technical Action Researchs ändamål är för forskaren att granska en egen teknik i en 

befintlig, verksam miljö. Eftersom studien och uppdraget inte innefattar en ny, oprövad 

teknik utan ett problem, som värdföretaget förväntar sig en lösning till, och studien som 

avser att utveckla och utvärdera ett ärendehanteringssystem. Detta medför att TAR inte 

är applicerbar eftersom metodiken inte lämpar sig för det som studien ämnar ta fram. 

Design Science Research är främst för problemdriven och som har som avsikt att 

utveckla en artefakt för att besvara ett eller flera problem. Designcykeln som 

förespråkas i DSR lämpar sig för studien då det finns ett befintligt fenomen som skall 

förbättras och ett flertal möjliga designval för att besvara problemen. Eftersom 

ändamålet med DSR är att implementera och utvärdera lösningen som implementerats 

för de fenomen eller problem som definierats i ett tidigare skede passar forsknings-

metoden på denna studie. 
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Utifrån ovanstående resonemang är Design Science Research den mest lämpade 

forskningsmetoden för studien då den avser att omstrukturera den redan befintliga 

implementationen för att förbättra systemet, vilket stämmer in på de riktlinjer och 

forskningsprocesser som redogörs inom DSR. Studiens forskningsmetod blir då, efter 

övervägning Design Science Research. 

3.5 Forskningsupplägg 

DSR, och det arbetssätt som tillämpas på en studie följer ofta ett ramverk (Hevner & 

Chatterjee, 2010) som visar processens olika steg och kunskapsflöde samt de utgående 

effekter som processtegen resulterar i. Med arbetsprocessen som beskrivs i Figur 4 

påbörjas DSR med Awareness of the problem som resulterar i ett förslag. Ramverkets 

processteg fortskrider sedan genom att ta fram en tentativ design som därefter sätts i 

utveckling. Resultatet av utvecklingen är en artefakt som utvärderas utifrån olika 

parametrar. Som avslutning för processen som DSR förespråkar sker en samman-

fattning av utvärderingen som leder till resultat och slutsats. 

 

Figur 4. Ramverk för DSR (Hevner & Chatterjee, 2010) 

Utvärderingen av en artefakt kan sedan göras med hjälp av olika typer av metoder, till 

exempel AR eller kontrollerade experiment (Hevner & Chatterjee, 2010). 

Utvärderingen resulterar i mätningar som framställer en slutsats för studiens resultat.  

Cykeln som visas i Figur 5 är den cykel som avser en iteration för utveckling i DSR. 

Med cykeln menas att forskaren utvecklar en design som därefter testas mot de krav 

eller avgränsningar som definierats för att både förbättra artefaktens funktionalitet, men 

även för att säkerställa att den fortfarande tjänar rätt syfte. 
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Figur 5. Generate/Test cycle (Hevner 2004) 

3.5.1 Riktlinjer 

Inom Design Science Research definieras sju riktlinjer som visar på forsknings-

metodens omfattning (Wieringa, 2012). Dessa riktlinjer tillsammans med studiens 

omfång resulterade i: 

1. Design as an Artifact - En artefakt i form av ett webbaserat ärende-

hanteringssystem för affärssystemet Pyramid. 

2. Problem Relevance - Värdföretagets uppdrag ligger som grund för behovet av 

artefakten, dess användning, design och funktionalitet 

3. Design Evaluation - Artefaktens design är till stor del förutbestämd av 

värdföretagets uppdrag, vilket var riktad mot att likna den befintliga klient-

baserade implementationen för att säkerställa att all funktionalitet som finns nu 

finns med i artefakten. 

4. Research Contributions - Studiens resultat bidrar med nyckel-insikter till den 

befintliga forskningen genom att utvärdera artefaktens användbarhet utifrån 

UTAUT.  

5. Research Rigor - Den befintliga forskningen ger möjliga utvärderingsfrågor 

och insikter kring forskningsmetoder samt studier och dess beståndsdelar 

6. Design as a Search Process - Idéer och anpassnings-förslag av både artefakten 

och helhetslösningen för värdföretagets uppdrag tillhandahölls av DataKrafts 

konsulter, tekniker och programmerare. Designen utvecklades och kritiserades 

av mentorer på värdföretaget för att därefter tillgodose den kritiken och iterera 

genom processen fram till det att ett godkänt resultat blivit framtaget. 
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7. Communication of Research - Studien och dess rapport ämnar vara fullt 

tillgänglig och intressant för en affärsinriktad publik utöver publiken med 

intresse för datateknik. 

3.6 Arbetsprocessen 

Det ramverk som DSR förespråkar (Figur 4) omfattar studiens process, varav de tre 

första stegen utgör själva förstudien och utvecklandet av en artefakt medan de två sista, 

Evaluation och Conclusion är riktade åt utvärdering och analys (Hevner & Chatterjee, 

2010). 

3.6.1 Awareness of the problem 

Det första steget i Hevners (2010) ramverk är Awareness of the problem, alltså att 

uppmärksamma problemet. I detta steg uppfattas en problembild för studien genom att 

först identifiera problemet och dess orsak/anledning. Därefter definieras en problem-

bild. Problembilden leder till ett förslag på lösning till problemet, oftast i form av en 

artefakt. 

3.6.2 Suggestion 

Då problembilden definierats konstruerar forskaren en tentativ design för artefakten 

utifrån det förslag på lösning som konstruerats i föregående steg, och utifrån tidigare 

relevant forskning. Designen ligger sedan som grund för själva utvecklandet av 

artefakten, som genomgår flera iterationer i de cykler som DSR innefattar för att 

säkerställa ett godtagbart resultat. I detta steg definieras även de parametrar eller 

specifikationer som sedan används i utvärderings-steget för att få fram mätningar på 

artefaktens duglighet (Hevner & Chatterjee, 2010). 

3.6.3 Development 

I detta steg har den tentativa designen blivit definitiv, med rum för mindre justeringar. 

Här utvecklas artefakten utifrån Generate/Test-cykeln (Figur 5). Syftet med att iterera 

genom denna cykel är att säkerställa att utvecklingen fortfarande uppfyller 

problemlösningen för den definierade problembilden. Då utvecklingen av artefakten är 

färdigställd följer utvärdering av artefakten (Hevner & Chatterjee, 2010). 

3.7 Utvärderingsprocess 

Efter utveckling och implementering följer utvärderingen av artefakten i två steg, ofta 

benämnt som Evaluation och Conclusion, Utvärdering och Slutsats. Dessa steg ämnar 

att som utgående effekt resultera i mätningar och resultat utifrån parametrar som 

definierats i förslags-steget som sedan visar på artefaktens användbarhet (Hevner & 

Chatterjee, 2010). 
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3.7.1 Evaluation 

I utvärderingssteget utvärderas artefakten utifrån de parametrar som definierats i 

tidigare steg, dessa parametrar kan vara både implicita och explicita (Hevner et al. 

2004). Utvärderingen sker ofta med olika empiriska metoder, detta för att det är av stor 

vikt att utvärdera artefaktens användbarhet utifrån den problembild som definierats. 

Den utgående effekten som detta steg resulterar i är mätningar som sedan sammanställs 

till en slutsats i form av ett resultat. 

3.7.2 Conclusion 

Det sista steget för Hevners ramverk (Figur 4) är slutsats-steget. I detta steg utformas 

ett resultat i form av en sammanfattning för studiens designproblem tillsammans med 

bearbetning av samtliga data som genererats i studiens forskningsprocess (Hevner & 

Chatterjee, 2010). 
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4 Forskningsprocess 

Kapitlet ger en beskrivning av den forskningsprocess som ligger till grund för denna 

studie.  

Studien utfördes på värdföretagets kontor i Värnamo, som totalt består av cirka 40 

anställda. Företagets uppdrag, vilket var att utveckla ett webbaserat ärendehanterings-

system, ligger som grund för studien och dess syfte. Ramverket (se Figur 4) för DSR 

ligger som grund för forskningsprocessen och utgör studiens faser. Forsknings-

processen som DSR beskriver består vanligtvis av tre cykler: Relevance Cycle, Design 

Cycle och Rigor Cycle (Hevner & Chatterjee, 2010). Studien utfördes under begränsad 

tid, vilket medför att cyklerna begränsades till högst en iteration. 

4.1 Problemidentifikation 

Följande avsnitt motsvarar första processteget: Awareness of the problem i Hevners 

DSR-ramverk. Detta steg har som mål att identifiera och definiera en problembild 

utifrån ett uppdrag, uppgift eller ett problem. 

4.1.1 Datainsamlingsmetod 

För att identifiera och definiera problemet måste roten av problemet hittas, detta för att 

få en förståelse för problemets utgångspunkt, orsak och möjlig problemlösning. För att 

identifiera problemet undersöks värdföretagets uppgift (se Bilaga 1). Utifrån uppgiften 

och diskussion med uppdragsgivare definieras sedan en problembild som studien sedan 

har som grund för syftet, förslag på lösning och utvärderingsprocess. Värdföretagets 

nuvarande implementation av ärendehanteringssystemet är klientbaserat, vilket medför 

att man som användare är tvungen att kontakta DataKrafts kundtjänst för att hantera de 

ärenden man beställt eller vill beställa. Personal som berörs kan inte komma åt kundens 

interna ärenden utan ett skärmdelnings-program eller dylikt. Pyramids (affärssystemet 

som DataKraft återförsäljer) senaste uppdatering: Pyramid 4 tillhandahåller funktion-

alitet som gör det möjligt för affärssystemens rutiner att exporteras till webbaserade 

implementationer.  

4.1.2 Resultat 

De problem som framgår av problemidentifikationen är följande: 

• Stor brist på tillgänglighet då ärendehanteringssystemet är klientbaserat. 

• Som kund har man inte möjlighet att utan kontakt med återförsäljaren registrera 

och avregistrera ärenden. 

• Svårigheter angående delning av relevant information för relevanta ärenden. 
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4.1.3 Designbegränsningar 

Eftersom DataKraft återförsäljer Pyramid, som är ett affärssystem skapat av Unikum 

förväntas samtliga komponenter och rutiner följa dess standarder, vilka finns 

tillgängliga på den digitala referensmanualen för Pyramid. Detta medför att vissa av 

artefaktens designval är förutbestämda av Unikum. På motsvarande sätt har DataKraft 

egna design-standarder som artefakten också förväntas följa. 

Designen för artefaktens gränssnitt och kodstruktur görs då utifrån Unikums och 

DataKrafts standardiseringar som omfattar kodstruktur, användargränssnitt och 

databehandling. Standarderna kan till exempel påvisa vilken bredd och höjd en specifik 

typ av knapp skall ha, eller vilken praxis man skall tillämpa på sin kodstruktur. 

4.2 Förslag 

Detta avsnitt motsvarar Suggestion i Hevners DSR-ramverk och avser att utforma och 

designa en tentativ design för den artefakt som skall utvecklas i ett senare skede. Den 

tentativa designen grundas på befintlig forskning, kunskap och problembild som 

definierats i föregående steg. 

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

För att uppfylla värdföretagets krav och för att uppfylla den uppsatta problem-

definitionen skall ett förslag på lösning utifrån de förutsättningar och den 

problemdefinition som artefakten innefattar. Den befintliga implementationen är ett 

fullt fungerande system som innefattar samtlig funktionalitet som användare förväntar 

sig av just ett ärendehanteringssystem (se Figur 6), utan den önskade tillgängligheten 

och användbarheten då den enbart kan kommas åt via en datorklient. 
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Figur 6. Rutin 5660 – Konsultcentral 

4.2.2 Resultat 

Utifrån de förutsättningar och data som genererats ges ett förslag på en tentativ design. 

Samtliga förväntade användare av artefakten har dator- och pyramidvana. Det är av stor 

vikt att artefakten liknar den föregående implementationen, detta för att öka 

användarens Effort expectancy, Performance expectancy, Behaviour intention och 

Facilitating conditions (Venkatesh et al., 2003) då användarna redan har erfarenhet 

inom affärssystemet. Med detta i åtanke är den preliminära designen av artefakten en 

till synes likadan rutin, som är uppdaterad till Pyramid 4 med tillhörande funktioner och 

gränssnitt, anpassad för att bemöta problemdefinitionen. Artefakten skall sedan vara 

tillgänglig på både klient- och webbversionen av Pyramid. 

Interaktionsdesignen för artefakten är av stor vikt då det utgör användarens första 

intryck och användningsupplevelse, detta medför att denna design har undersökts med 

hjälp av konsulter på DataKrafts kontor i Värnamo. Utifrån deras synpunkter designas 

gränssnittet för ärendehanteringen:  

• Till synes likadan som den befintliga implementationen. 

• Högst tre klick för att nå samtliga beståndsdelar. 

• Enhetlig med andra rutiner som är webbaserade. 

• Följer Unikums standarder. 
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Effekten av ovanstående förslag medför att följande anpassningar krävs. En rutin 

innehållande två listor, en för befintliga ärenden av olika typer, en referenslista 

innehållande referensobjekt till markerat ärende i den första listan. Knappar med 

tillhörande funktionalitet, sökfunktion med olika filtreringar för ärenden, företag och 

datumrestriktioner. Enligt förslaget kommer artefakten att bestå av en rutin med en 

grunddialog (se Figur 7) och en underdialog (se Figur 8), vilket är en typ av dotter-rutin 

till dess grunddialog. Färg-boxarna i Figur 7 och 8 påvisar ”plattor”, som är de 

indelningar Pyramid 4 förespråkar för en dialog som i sin tur innehåller olika kontroller. 

 

Figur 7. Tentativ design för 5661 – Ärendehantering 
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Figur 8. Tentativ design för underdialog till 5661 

4.3 Utveckling 

Följande avsnitt motsvarar Development i Hevners DSR-ramverk. I detta steg utvecklas 

artefakten utifrån den tentativa designen som upprättats i föregående steg. 

Det preliminära lösningsförslaget som togs fram under suggestion-fasen sätts sedan i 

utveckling efter granskning i enlighet med problemdefinitionen, UTAUT och 

designbegränsningarna. Utvecklingen av artefakten påbörjades med skapandet av en ny 

rutin, vilket görs i den Unikum-producerade rutinen för nyskapande av rutiner. 

Ärendehanteringssystemets skapas som en grunddialog med fliksystem då den struktur 

som Pyramid 4 består av är till stor del baserad på sektioner och flikar, dessa fungerar 

likadant på webben som på klienten. En dialog är en ruta som kan vara hela eller en del 

av representationen för en rutin där man som utvecklare kan programmera in olika 

kontroller, såsom knappar, listor och inmatningsfält som programmeras för att utföra 

olika uppgifter. Till grunddialogen skapades sedan en underdialog för hantering av 

påbörjan och avslutande av ärenden. Denna underdialog visas enbart om man vill 

avsluta ett ärende, där man sedan kan maila intressenter eller bifoga en ärendetext. 

Själva källkoden för påbörjan av ärenden finns i samma dialog, dock visas den aldrig 

eftersom att ingen ytterligare information krävs för påbörjan av ett ärende, utan enbart 

en meddelandebox för godkännande. 

Pyramids datalagringsform sker i formen av olika register, dessa register kan ta formen 

av antingen ett indexregister eller en tabell. Åtkomst till dessa register sker genom att 
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anropa olika typer av inladdningsfunktioner. När man laddat in ett register är det av stor 

vikt att man positionerar programmet rätt då det ofta finns ett flertal rader/poster i dessa 

register. Registerna består i sin tur av data som förekommer i formen av ett datanummer 

som kan ses som en kolumn i ett specifikt register. För att då komma åt data i ett register 

används detta datanummer, som är en flersiffrig id med ett #-tecken som prefix. 

Nummerföljden i dessa datanummer börjar nästan uteslutande med det register de 

kommer ifrån, till exempel #4801, som motsvarar kolumnen ”aktivitetsnummer” från 

register 48. Som skrivet ovan är det av stor vikt att positionera programmet rätt i dessa 

register, till exempel om man vill ha rubriken för ärendet med aktivitetsnummer 8 så är 

det imperativt att programmet är positionerat på den raden som innehåller #4801 

(aktivitetsnummer) = 8 för att säkerställa att man får ut rätt rubrik. 

Funktionaliteten som utvecklades för ärendehanteringssystemet följer nedan: 

(F1) Skapa ärende 

Eftersom en rutin för skapande av ärende redan finns tillgänglig (den som en konsult 

på DataKraft använder sig av då en kund ringer in med ett ärende) användes denna 

externt i utvecklingen av artefakten. För att använda 612 – aktiviteter (se Bilaga 2) 

implementerades en kommandoknapp, vilket är en Pyramid 4-standardiserad knapp, 

kompatibel med webbgränssnittet för Pyramid som vid knapptryckning skickar en 

begäran om att starta 612 – aktiviteter modalt. Rutinen startar sedan och tillgodoser 

användaren med möjlighet att skapa ett nytt ärende. Eftersom 612 – aktiviteter startas 

modalt pausas ärendehanteringssystemet och återupptas först när den rutin som är i 

modalt läge avstängs. Då artefaktens rutin återupptas uppdateras samtliga dynamiska 

listor och tabeller (om ändringar gjorts) för att visa användaren att affärssystemet 

reagerar på aktiviteterna som denne utför. 

(F2) Redigera ärende 

Vid behandling av befintlig registerdata krävs det av programmeraren att man i käll-

koden är noggrann med att positionera programmet rätt i de register som behandlas, 

med anledning att programmet kan oavsiktligt skriva över, ta bort eller addera data där 

det inte skall vara som kan resultera i haveri. Likt implementationen av ”skapa ärende” 

så används här 612 – aktiviteter. Denna rutin kan, med ett unikt aktivitetsnummer som 

argument redigera befintliga registerposter istället för att skapa ett nytt genom att söka 

efter matchningar i alla register som berör ärenden efter just det aktivitetsnumret och 

positionera programmet utefter matchningar. Vid lyckad matchning fylls rutin 612 med 

ärendets data och ger användaren möjlighet att utföra ändringar. Likt funktionaliteten 

för att skapa ett ärende så startas rutin 612 modalt. 

(F3) Avsluta ärende 

Vid avslutning av ett ärende vill användaren ha möjlighet att e-posta intressenter för 

ärendet. Dessa intressenter innefattar kund, intern beställare, ansvarig och delegerad. 
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Eftersom att ärendehanteringssystemet, enligt den tentativa designen inte 

tillhandahåller e-postfunktionalitet för mer än avsluta ärende så är det här passande att 

använda sig av en underdialog som tillhandahåller e-post utöver funktionaliteten för att 

avsluta ett ärende. För att starta en underdialog används funktionen lvDsStartDialog() 

från biblioteket DSSTD, som tillhandahåller standardfunktioner för en stor del olika 

användningsfall, enligt Figur 9. 

 

Figur 9. Funktion för att starta en underdialog för ärendeavslutning 

Figuren ovan visar funktionen ”fvAvslutaArende()” som först och främst säkerställer 

att användaren markerat en post genom att utföra en IF-sats med ”fvPostMarkerad()” 

som parameter. fvPostMarkerad() returnerar TRUE om användaren markerat en rad, 

FALSE annars. Om användaren markerat en rad körs nedanstående funktion. 

lvDsStartDialog(dialognamn, startläge, argument(a1,a2, …, aX)),  

Funktionen startar en dialog, i detta fall underdialogen ”UDWAVSLUTAARENDE.d” 

som är ärendehanteringssystemets underdialog i modalt läget (värde = 0) med tre 

argument: aktivitetsnummer, signatur och en flagga som avgör vilken funktionalitet 

som underdialogen skall tillhandahålla. 

Vid användning av en extern dialog måste denna positionera sig i relevanta register, 

initialisera tabeller och register samt hitta de poster som programmet söker. Genom att 

använda sig av en underdialog kan funktionen nedan användas. 

lbDSLoadParentLu(register-id)  

Med ovanstående funktion laddas det register som argumentet representerar med 

grunddialogens nuvarande position i registret. Den lösning som implementerades för 

att avsluta ärende innefattar lbDSLoadParentLu tillsammans med det aktivitetsnummer 

till ärendet som användaren vill avsluta har. Med aktivitetsnumret och de register som 

är laddade nyttjas biblioteket DSACRM1 som tillhandahåller funktioner för aktivitets-

behandling. Funktionen nedan sätter statusen på ärendet till avslutad av signatur. 

lbDSActivityClose(alternativ, signatur)   
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(F4) Påbörja ärende 

Som skrivet ovan består ett ärende av flera datanummer, ett av dessa datanummer är 

Påbörjat Sign. Datanumret innehåller signaturen för personen som startat ärendet i 

fråga. Är detta datanummer tomt för ett ärende påvisar det att det inte är påbörjat. Detta 

medför att implementationen för funktionaliteten att påbörja ett ärende är att vid behov 

ändra de datanummer som berör start av ärende. För att säkerställa att man inte kan 

påbörja ett redan påbörjat ärende implementeras en ”check” vid önskad start av ärende. 

Denna ”check” söker efter en matchning med hjälp av aktivitetsnumret för valt ärende, 

kontrollerar att den existerar och kontrollerar sedan värdet på Påbörjat Sign, ger TRUE 

vid tomt datanummer, och FALSE annars. Vid TRUE startas underdialogen 

(användaren ser ej denna, utan underdialogens programkod exekveras och stängs av 

innan dialogens gränssnitt visas) och skriver signaturen vars inloggning är aktiv på 

Pyramiden till Påbörjat Sign och därmed sätter ärendets status till påbörjat.  

(F5) Ärendeöversikt 

För att utöka användarens användbarhet implementeras en lista för de ärenden som 

användaren har tillgång till, detta för att ge denne en översikt över sina ärenden, både 

interna och externa. Listan utgörs av en listkontroll som kopplas med register som 

innehåller data för ett ärende som är av intresse för både kund och återförsäljare. Dessa 

register är 48 - aktiviteter som innehåller datanummer angående aktiviteter (inkluderat 

ärenden) och register 20 – företag, som innehåller systemdata för företag. De 

datanummer som är av intresse för ärendelistan är Åtgärd, Ansvarig, Intern beställare, 

Delegerad, Referenskod, Aktivitetsnummer, Företag(kund/beställare) och Rubrik, vilka 

finns tillhandahållna i ovanstående register och utgör ärendelistans kolumner. 

Representationen av ett ärende blir då en post i denna lista, tillsammans med 

ovanstående datanummer som ger en användare en god översikt på samtliga ärenden, 

och vad de medför. För att koppla ett Pyramid-register till en listkontroll används 

funktionen nedan. 

add_formfile(listkontroll, register, flagga, beskrivning),  

Funktionen adderar dynamiskt till ”FORMFILES”-strukturen i Pyramid. FORMFILES 

omfattar det som användaren får infoga i en listkontroll. Användaren i detta fall är både 

programmerare, kund och återförsäljare. FORMFILES medför att ärendelistans 

kolumner kan anpassas av en användare för att bättre passa dess situation.  

Nedanstående funktion används för att addera en ärende-rad till listkontrollen. 

lc_add_data(listkontroll),  

Funktionen adderar samtliga värden från alla inlästa datanummer till listkontroll. Vid 

användning av lc_add_data är det nödvändigt av programmet att vara korrekt 

positionerat i samtliga register som listkontrollen tar data ifrån. För att säkerställa 
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korrekt positionering i register och sökning med rätt filter utvecklas funktionen för att 

uppdatera listan enligt Bilaga 3. 

(F6) Sökfilter 

För att göra det enklare för användaren att sortera och hitta alla ärenden av en viss typ 

utvecklas en sökfunktion med tillhörande filter. Dessa filter är: 

• Typer av ansvar 

o Ansvarig 

o Intern beställare 

o Delegerad 

• Status 

o Öppna 

o Ej påbörjade 

• Prioritet 

o Akut 

o Hög 

o Normal 

o Låg 

• Datum 

o Senaste året 

För att applicera filter vid sökning av ärenden används ett specialfall av findmatch-

funktionerna. 

lbDsFindFirstEx(register, aktivitetsnummer, index, filter, data-

nummerlista) 

Funktionen ovan har ett filter som argument, vilket skrivs som en typ av reguljärt 

uttryck utifrån en sammanställning regler (se Figur 11). 
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Figur 11. Regler för filterstruktur 

Filtret för sökning blir då, om man exempelvis vill filtrera att enbart visa ej påbörjade 

ärenden med akut prioritet där användaren är ansvarig enligt nedanstående uttryck. 

#4809=’#801’&&#18480=”’’”&&#18562=’J’,  

Uttrycket betyder: ”ansvarig är densamma som signaturen OCH signaturen för 

påbörjade ärenden är <tom> OCH värdet för akut är J”. Dessvärre kan inte dessa uttryck 

hantera mer komplicerade uttryck som till exempel innehåller och-operatorer 

tillsammans med eller-operatorer. Detta medför att om användaren vill söka på mer än 

en prioritet klarar inte filtret av detta. Detta problem löses genom att bryta ut 

prioritetshanteringen ur filtret enligt Figur 12. 

 

Figur 12. kod-snippet ur Bilaga 3 som visar prioritetsfiltrering 

lsPrioLista är en sträng innehållande upp till tre bokstäver som representerar hög, 

normal och låg prioritet. Programmet använder sig av denna sträng för att jämföra 

samtliga bokstäver mot det aktuella ärendets prioritet (db48Prioritet) och addera det till 

listan för ärenden om en jämlikhet hittas. 

(F7) Dokument 

För att tillhandahålla möjlighet att dela information i form av dokument skapas en så 

kallad ”referenslista”. Denna lista innehåller samtlig information om det ärende man 

valt i ärendelistan. Genom referenslistan kan man både öppna, redigera, och lägga till 

dokument till ett ärende och addera delaktiveter till ett ärende, en ”referensaktivitet”, 

som kan vara ett helt ärende i sig, eller bara en specifik uppgift. 
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4.3.1 Resultat 

Artefaktens resultat är bestående av tre dialoger, varav en av dessa är en för-

programmerad unikum-rutin (612 – aktiviteter) (se Bilaga 2). Grunddialogens (5661 – 

webKonsultcentral) gränssnittsdesign ser ut enligt Figur 12, och dess underdialog enligt 

Figur 13. 

 

Figur 12. Webbaserat ärendehanteringssystem 
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Figur 13. Underdialog till webbaserat ärendehanteringssystem 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel redogörs det sista, viktigaste steget i Hevners DSR-ramverk (Hevner & 

Chatterjee, 2010): Evaluation. Detta steg avser att utifrån fördefinierade parametrar 

utvärdera den utvecklade artefakten för att resultera i en slutsats. 

5.1 Datainsamlingsmetod 

Då studien ämnar utvärdera den utvecklade artefaktens användbarhet för personal på 

DataKraft krävs det en klar definition på vad just användbarhet är i det område som 

studien berör. För att få en passande definition av användbarhet används Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 2003). 

Beståndsdelarna i UTAUT som studien främst intresserar sig av är Performance 

Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence (SI), Facilitating Conditions 

(FC) (se avsnitt 2.3). 

För att samla in data angående användares ställning för den artefakten som utvecklats 

skickades en enkät ut till DataKrafts kontor i Värnamo och Gnosjö. Enkäten beskriver 

artefakten genom text och skärmklipp och dess frågor är utformade enligt UTAUT 

(Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence och Facilitating 

Conditions) (se Bilaga 4). Enkäten initieras med två frågor som frågar efter användarens 

ålder och erfarenhet inom Pyramid, detta för att sedan avgöra om ålder/erfarenhet har 

någon inverkan på ovanstående UTAUT-delar, kön tas inte i räkning då anonymiteten 

kan äventyras.  

Efter dessa första ingångsfrågor följer enkätens frågor i kronologisk ordning nedan, och 

avslutas med tre kvalitativa frågor: 

Performance Expectancy 

• [PE1] Min produktivitet som anställd ökar 

• [PE2] Jag får bättre möjlighet att utföra registrering/avregistrering av ärenden 

• [PE3] Jag får bättre möjlighet att dela information angående olika ärenden 

PE1 motsvarar användarens generella känsla inför ärendehanteringssystemet genom att 

fråga efter användarens förväntade produktivitetsökning. PE2 och PE3 avser att mer 

ingående undersöka användarens Performance expectancy på den befintliga 

funktionaliteten.  
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Effort Expectancy 

• [EE1] Användningen av det webbaserade ärendehanteringssystemet verkar vara 

minst lika lättbegripligt som det befintliga systemet 

• [EE2] Att lära mig, eller någon annan att använda det webbaserade systemet 

verkar vara lätt 

• [EE3] Jag vet vad det webbaserade ärendehanteringssystemet förväntar av mig 

om jag skulle vilja nyttja det 

För att undersöka användarens Effort expectancy används frågor som avgör 

användarens uppfattning av systemets begriplighet genom att fråga användaren om dess 

uppfattning om ärendehanteringssystemets begriplighet (EE1), inlärningssvårighet 

(EE2) och kunskapskrav (EE3). 

Social influence 

• [SI1] Människor jag ser upp till tycker att ärendehanteringssystemet verkar som 

en bra anpassning 

• [SI2] Ledningen på mitt företag tycker att ärendehanteringssystemet verkar vara 

en bra anpassning 

Frågorna som berör Social influence avser att undersöka om det finns sociala inflytande 

som påverkar en användares syn på systemets användbarhet. SI2 undersöker om det 

finns en aktuell påverkan från företagets ledning, medan SI1 undersöker om påverkan 

också kommer från en inofficiell ledning, alltså personer som en användare ser upp till. 

Facilitating conditions 

• [FC1] Jag har nog med kunskap/erfarenhet för att använda systemet 

• [FC2] Om jag får problem med systemet vet jag vem/vilka jag ska kontakta 

• [FC3] Jag hade kunnat tänka mig börja använda ärendehanteringssystemet 

inom... 

FC1 undersöker användarens egna kunskaper gentemot dess uppfattning på 

ärendehanteringssystemets förväntade svårighetsgrad. För att få en uppfattning om 

användarens syn på möjlig hjälp från externa källor vid behov ställs FC2. FC3 

undersöker användarens villighet att använda systemet, denna fråga ger studien en 

översiktlig blick om användarens generella benägenhet att mottaga systemet.   
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Kvalitativa enkätfrågor 

• [K1] Vilka faktorer tror du skulle påverka dig att inte använda systemet? 

• [K2] Finns det några funktioner som du skulle vilja ha i ett webbaserat 

ärendehanteringssystem utöver de befintliga? 

• [K3] Vilka faktorer tror du skulle påverka dig att använda systemet? 

Ovanstående kvalitativa enkätfrågor finns med i enkäten för att tillhandahålla 

ytterligare faktorer som kan påverka användandet av systemet. Dessa frågor undersöker 

användarens möjliga faktorer som skulle få dem att antingen använda, eller inte 

använda systemet och därmed påverkar användandet av systemet. Utöver dessa faktorer 

frågas användaren om de saknar annan funktionalitet, detta för att få en bild över möjlig 

vidareutveckling. 

5.2 Resultat 

Enkäten består av åtta svar, och utav dessa är 87 % generellt positiva gentemot 

ärendehanteringssystemet, och 71,4 % tror att systemet kommer att på ett bra sätt 

påverka dennes arbetsliv genom att utföra dess förväntade uppgift väl och troligen är 

minst lika lätt som det system de har för närvarande. Figur 14 representerar enkätens 

åldersfördelning i procent, som klart visar att majoriteten av respondenterna är i 

åldersspannet 21 – 35. 

 

 

Figur 14. Enkätens åldersfördelning 

 

Detta resultat påvisar att dessa respondenter är i rätt ålder för att ha en god kunskapsbas 

angående generell teknologi utöver befintlig pyramiderfarenhet, som visas i Figur 15. 

 



 

32 

 

Figur 15. Enkätens erfarenhetsfördelning 

 

25 % av respondenterna har 1 – 5 års erfarenhet av Pyramid medan 62,5 % har mer än 

5 år. Detta medför att nästan samtliga (87,5 %) svaranden har mer än ett års erfarenhet 

som antas vara nog med tid för att få en god förståelse för Pyramid. 

5.2.1 Performance Expectancy 

Resultatet för enkätfrågorna som berör performance expectancy (PE1, PE2, PE3) visas 

i Figuren nedan. 

 

 

 

Figur 16. Resultat för PE-frågor 
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PE1 

62,5 % anser att produktiviteten kommer att i viss mån öka då artefakten sätts i bruk 

vilket visar på att användbarheten kan antas vara minst lika hög som med den befintliga 

klientbaserade implementationen. 

PE2 

85,7 % tror att, med hjälp av artefakten, kunna utföra användarens förväntningar på ett 

ärendehanteringssystems funktionalitet vilket innebär hantering av ärenden i form av 

registrering, avregistrering och anpassning. 

PE3 

75 % tror att, med hjälp av artefakten, kunna utföra användarens förväntningar på 

ärendehanteringssystemets möjlighet att kunna dela information för ärenden genom 

referensaktiviteter och bifogade dokument. 

5.2.2 Effort Expectancy 

Resultatet för enkätfrågorna som berör effort expectancy (EE1, EE2, EE3) visas i 

Figuren nedan. 

 

 

Figur 17. Resultat för EE-frågor 
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EE1 

Nästan 100 % (87,5 % positiva, 12,5 % neutrala) av respondenterna gav max-poäng för 

EE1, som då påvisar att den större delen av de tillfrågade användarna tror att artefakten 

är minst lika lätt att använda som det befintliga systemet. Resultatet redogör att 

användarens effort expectancy är i enlighet med det nuvarande systemet, som då är en 

indikator på att artefaktens svårighetsgrad inte är ett problem för användbarheten.  

EE2 

Resultatet för EE2 är något mer spritt, dock är samtliga svar antingen neutrala eller 

positiva, viket också medför att användaren förväntas förstå sig på systemet med relativ 

lätthet.  

EE3 

75 % av svaren för EE3 var neutrala, alltså ”vet ej” som medför att denna fråga kan 

bortses. 

5.2.3 Social Influence 

Resultatet för enkätfrågorna som berör social influence (SI1, SI2) visas i Figuren nedan. 

 

 

Figur 18. Resultat för SI-frågor 

 

SI1 

50 % av respondenterna tror att ledningen på dess företag tycker att artefakten är en bra 

implementation, och som då kan influera deras syn på artefakten. 37,5 % av 

respondenterna svarade neutralt, som visar på att en del av respondenter in vet vad deras 

ledning tycker om ett ärendehanteringssystem.  
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SI2 

50 % av respondenterna tror att individer som de ser upp till är positivt inställda till att 

implementera ärendehanteringssystemet, som då också kan influera respondentens syn 

på artefakten. 37,5 % av respondenterna svarade neutralt, vilket visar på att en del av 

respondenterna inte vet vad personer de ser upp till tycket om systemet, eller inte har 

någon de ser upp till i detta sammanhang. 

5.2.4 Facilitating Conditions 

Resultatet för enkätfrågorna som berör Facilitating conditions (FC1, FC2) visas i 

Figuren nedan. 

 

 

Figur 19. Resultat för FC1 och FC2 

 

FC1 

87,5 av respondenterna tror sig ha god kunskap beträffande artefakten och kan då antas 

ha god förståelse kring artefaktens funktionalitet och användningsområde. 

FC2 

75 % av respondenterna tror sig ha god kunskap om vem/vilka som kan assistera om 

problem angående artefakten skulle uppstå.  

FC3 

Resultatet för FC3 visas i Figur 20 och påvisar att 57,1 % av respondenterna känner sig 

så pass bekväma med systemet så att de hade kunnat börja använda det inom 0 – 3 

dagar, medan 42,9 % inte riktigt känner samma tillit och hade velat vänta längre med 

att använda systemet. 
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Figur 20. Enkätens svar på förväntad användningsstart 

 

Fråga K1 besvarades mestadels av korta svar, ofta med några enstaka ord eller punkter. 

Respondenternas generella faktorer som skulle påverka dem att inte använda systemet 

var om systemet var långsamt eller osmidigt. Resultatet för K2 påvisar att i överlag 

saknas ingen funktionalitet utöver de som redogörs i hjälpdokumentet. Svaren för K3 

berör främst det faktum att genom ett webbaserat ärendehanteringssystem kan man få 

åtkomst till systemet på en mobil nivå, vilket visar sig vara en viktig faktor som 

påverkar artefaktens användbarhet. 

5.3 Resultatanalys 

De resultat som beskrives i avsnitt 5.2 visar på att den förväntade användbarheten för 

artefakten, utifrån perspektivet hos en DataKraft-användare enligt UTAUT är positiv. 

80 % av respondenterna tror att ärendehanteringssystemet kommer att helt och hållet 

uppfylla dess syfte, och 81 % tror att systemet är minst lika lätt att använda som den 

befintliga klientbaserade implementationen. Majoriteten av respondenterna svarade 

positivt för Performance Expectancy, Effort Expectancy och Facilitating Conditions. 

Däremot var resultaten för Social Influence blandade, vilket kan bero på antingen 

missuppfattning av frågorna, eller att användarna inte har kunskap huruvida dess 

omgivning tycker angående ett ärendehanteringssystem.  

Alltså är användarna positivt inställda angående användbarheten för ett webbaserat 

ärendehanteringssystem då de ej har bekymmer för att systemet är för svårt för dem 

eller inte uppfyller den funktionalitet som ett sådant system förväntas tillhandahålla.
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Syftet med denna studie har varit att utveckla och implementera ett webbaserat 

ärendehanteringssystem utifrån ett befintligt klientbaserat, och utvärdera systemets 

användbarhet enligt Unified theory of acceptance and use of technology. För att 

uppfylla detta syfte bröts det ned i två delmål: 

[1] Utveckla och implementera ett webbaserat ärendehanteringssystem för affärs-

systemet, som minimerar problemen med tillgänglighet, registrering/avregistrering av 

ärenden, samt delning av information för relevanta ärenden. 

[2] Utvärdera det ovanstående ärendehanteringssystemets användbarhet utifrån Unified 

theory of acceptance and use of technology. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens problembild var främst det faktum att klientbaserade affärssystem och 

tillhörande rutiner/funktionalitet var mycket begränsade då tillgängligheten för dessa ej 

bemötte användarnas önskemål/krav. Genom att utveckla och implementera en web-

baserad artefakt för ovanstående problem minimeras problemet och tillgängligheten 

ökar, givet att användbarheten för artefakten är minst lika hög som den befintliga 

implementationen.  

Utvärderingsresultatet som studiens resultat påvisar är att ett webbaserat ärende-

hanteringssystem är användbart eftersom den upplevs vara minst lika lätthanterlig, 

funktionell och användbar som den befintliga klientbaserade implementationen. Detta 

medför att användarna tror sig lätt kunna lära sig och använda systemet, samt att 

artefakten innefattar all funktionalitet som förväntas av den typen av system. 

Det förväntade resultatet för Performance Expectancy var i enlighet med det aktuella 

resultatet då artefaktens designval till störst del bestäms av olika standarder. Alltså är 

det förutsatt att viss funktionalitet är implementerad som då ger användaren en positiv 

förväntan på användbarhet. Resultatet för Effort Expectancy skiljer sig däremot från det 

resultat som förväntades, vilket var att majoriteten av respondenterna skulle vara lite 

mer osäkra angående artefaktens svårighetsgrad då webbasering inom affärssystem inte 

är lika vedertaget som klientbasering (Tarantilis et al., 2008). På samma sätt för 

respondenternas upplevelse av de förväntade kunskapsförutsättningarna så förväntades 

resultatet vara mer åt det negativa hållet, med samma anledning. 
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En logisk förklaring på det aktuella resultatet för Performance expectancy och Effort 

expectancy kan vara att Unikum har designat Pyramid 4 och dess webbaserade 

gränssnitt så pass likt som det klientbaserade gränssnittet som medför att den erfarenhet 

och kunskap en användare ackumulerat för klienten är direkt överförbar till webben. 

Utifrån ovanstående förklaring är även användarens erfarenhet inom klientbaserade 

ärendehanteringssystem överförbara till webbaserade, vilket resulterar i en god 

förståelse för vad ett sådant system omfattar. 

De tolkningar på praktiska konsekvenser som resultatet kan ha på affärssystem, är att 

webbaserade rutiner för affärssystem är en implementation som enligt användare är 

användbart och kan substituera dess klientbaserade motpart och då tillhandahålla en 

mer tillgänglig rutin. Utifrån denna tolkning kan studien kan ligga som grund för 

ytterligare webbasering av andra funktionaliteter inom affärssystem. 

6.2 Metoddiskussion 

Den forskningsmetod som studien har anammat är Design Science Research, som är en 

datateknisk forskningsmetod, fokuserad kring utvecklande och utvärderande av en 

artefakt. DSR har fungerat mycket väl för denna typ av studie. Tillsammans med 

Hevners (2010) ramverk och Wieringas (2012) riktlinjer att utgå ifrån har en god 

struktur följts samt en god känsla kring hela studiens fortskridning uppnåtts. Dessvärre 

hade denna studie ej möjlighet att genomföra flera iterationer av de cykler som DSR 

byggs upp av (Relevance, Design och Rigor). Studien har ej genomgått en Relevance-

cykel då artefakten inte haft möjlighet att testas i skarpt läge. Dessutom har studien 

enbart itererat genom Rigor-cykeln på ett enklare sätt för att finna grunder för 

artefaktens design och behov samt genom att generera tillskott till kunskapsbasen inom 

studiens område. Design-cykeln för studien har varit till största del i fokus då delmålen 

främst grundades i denna cykel. 

Studiens validitet kan ha påverkats av datainsamlingsmetoden för utvärderingen, vilket 

i denna studies fall var en enkät med skal- och fritextfrågor. Konsekvenserna av denna 

påverkan kan vara att möjliga feltolkningar om ärendehanteringssystemet kan ha gjorts 

då enkätens respondenter enbart försågs med en kort förklaring och skärm dumpar av 

artefakten för att bekanta sig med systemet, på grund av begränsningar angående 

distribuering av systemet samt tidsbrist. 87,5 % av respondenterna hade mer än ett års 

erfarenhet av Pyramid, vilket stärker studiens reliabilitet då resultatet påvisar att 

majoriteten av respondenterna kan antas ha god erfarenhet av Pyramid och inom 

området som enkäten berör. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen för utvärdering på artefaktens användbarhet utifrån interna användare på 

DataKraft i Småland AB är då, i enlighet med UTAUT, följande:  
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• Performance Expectancy 

o Artefakten upplevs tillhandahålla samtlig funktionalitet som förväntas 

av ett ärendehanteringssystem. 

 

o Artefakten kommer inte att negativt påverka en användares 

produktivitet. 

 

• Effort Expectancy 

o Artefakten upplevs vara minst lika lätthanterlig som den befintliga 

klientbaserade implementationen, vilket medför att användarna tror sig 

lätt kunna lära sig och använda systemet. 

 

o Artefaktens inlärningskurva upplevs vara mycket enkel och det finns 

till synes inga problem för introduktion av systemet. 

 

• Social Influence 

o Ledningen på värdföretaget uppfattas vara främst positivt inställda till 

implementation av artefakten. 

 

o En användare är ej säkert medveten om vad omgivningen tycker om 

artefakten som implementation. 

 

• Facilitating Conditions 

o Den kunskap och erfarenhet som en användare besitter upplevs vara 

tillräcklig för att använda artefakten. 

 

o En god förståelse kring vem/vilka som finns disponibla för assistans 

och rådgivning vid problem angående artefakten finns. 

Artefaktens användbarhet kan då förväntas vara minst lika användbar för användare av 

Pyramid då den, enligt resultatet för studien, förespråkar en god design angående 

artefaktens svårighetsgrad och funktionalitet, givet att användaren har befintlig kunskap 

inom affärssystem. Ett bidrag denna studie tillför området är ett lyckat fall för 

konvertering av klientbaserade ärendehanteringssystem till webbaserade, som kan 

replikeras i liknande fall för andra typer av rutiner för affärssystem. 
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6.4 Vidare forskning 

Om denna studie skulle upprepas kan metoden för datainsamling förbättras genom att 

istället för enbart en enkät tillhandahålla en version av artefakten tillsammans med 

antingen ett par uppgifter att utföra, som respondenterna sedan beskriver dess 

uppfattning om, eller en enkät där de får bekanta sig med artefakten i realtid istället för 

en beskrivning och skärmklipp. En annan möjlig datainsamlingsmetod för studien hade 

kunnat vara kvalitativa intervjuer där forskaren, tillsammans med respondenten 

utforskar artefakten och tillhandahåller uppgifter, för att därefter ställa följdfrågor kring 

dess funktionalitet och användbarhet. 



 

41 

 

7 Referenser 

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 

Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 319-340. 

Deutsch, C. H. (den 8 11 1998). Software That Can Make A Grown Company Cry. 

The New York Time. 

Ferrence, E. (2000). ACTION RESEARCH. Providence, RI: Brown University. 

Haddara, M., & Ondrej, Z. (2012). ERP systems in SME:s: An Extended Literature 

Review. International Journal of Information Science, 106-116. 

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). DESIGN SCIENCE IN 

INFORMATION SYSTEMS RESEARCH. Design Science in IS Research, 

75-105. 

Hevner, A., & Chatterjee, S. (2010). Chapter 2. i A. Hevner, & S. Chatterjee, Design 

Research in Information Systems (ss. 9-19). Springer Science Business Media. 

Johansson, B., & Ruivo, P. (2013). Exploring Factors for Adopting ERP as SaaS. 

Procedia Technology, 94-99. 

Lee, Y., Kozar, K. A., & Larsen, K. R. (2003). The Technology Acceptance Model: 

Past, Present, and Future. Communications of the Association for Information 

Systems. 

Mahmud, I., Ramayah, T., & Kurnia, S. (2017). To use or not to use: Modelling end 

user grumbling as user resistance in pre-implementation stage of enterprise 

resource planning system. Information Systems, 164-179. 

Seethamraju, R. (2014). Adoption of Software as a Service (SaaS) Enterprise 

Resource. Information Systems Frontiers, 475-492. 

Susman, G. I., & Evered, R. D. (1978). An Assessment of the Scientific Merits of 

Action Research. Administrative Science Quarterly, 582-603. 

Tarantilis, C. D., Kiranoudis, C. T., & Theodorakopoulos, N. D. (2008). A Web-based 

ERP system for business services and supply chain management: Application 

to real-world process scheduling. European Journal of Operational Research, 

1310-1326. 

Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology 

acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 186-

204. 

Yen, D. C., Chou, D. C., & Chang, J. (2002). A synergic analysis for Web-based 

enterprise resources planning systems. Computer Standards & Interfaces, 337-

346. 

 



 

42 

8 Bilagor 

Bilaga 1  DataKrafts uppdrag 

Bilaga 2  Unikum-rutin som används för ärende-behandling 

Bilaga 3  Funktion för uppdatering av listkontroll 

Bilaga 4  Enkät  



 

43 

Bilaga 1: DataKrafts uppdrag 
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Bilaga 2: Unikum-rutin som används för ärende-behandling 
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Bilaga 3: Funktion för uppdatering av listkontroll 
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Bilaga 4: Enkätfrågor 
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