
   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR PÅVERKAS DU AV DINA 
KOLLEGOR? 
EN KVALITATIV STUDIE OM 
SOCIALT INFLYTANDE VID 
ACCEPTERANDE AV NY TEKNOLOGI. 
 
HOW DO YOU GET  
INFLUENCED BY YOUR  
CO-WORKERS? 
A QUALITATIVE STUDY ABOUT 
SOCIAL INFLUENCE IN 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE 

Examensarbete inom huvudområdet  
Grundnivå 30 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
Egzona Zeneli 
 
Handledare: Kajsa Nalin 
Examinator: Beatrice Alenljung 





   
 

i 
 

Sammanfattning populärvetenskaplig 
Problematiska delen som organisationer har är att veta hur man på bästa sätt ska 
implementera nya teknologier.  

Teknologiacceptans blev en känd term av den mest applicerade teoretiska modellen 
inom informationssystem Technology acceptance model – TAM. Teknologiacceptans 
innebär det positiva beslutet att använda sig av en teknologi och inom denna studie 
kommer fokus ligga på socialt inflytande inom teknologiacceptans. 
Socialt inflytande innebär mellanmänsklig övervägande faktor vid beslut, vilket tar 
hänsyn till att beslutet att acceptera ny teknologi görs oftast tillsammans i grupp eller 
hur individens beslut gör så att de passar in i gruppen eller hur beslutet påverkar andra 
personer. 

En undersökning gjordes för att undersöka följande frågeställning: 

• Hur påverkar socialt inflytande teknologiacceptansen för obligatoriska 
system? 

Frågan har undersökt genom en enkät som användes för att få en överblick i 
problemområdet vilket sedan blev grunden för intervjufrågorna. Totalt deltog 12 
stycken personer inom enkäten och 4 stycken inom intervjun.  

Sammanfattningen av resultatet bildades rekommendationer som organisationer kan 
tänka på innan de påbörjar införandet av ny teknologi inom organisationen.  
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Sammanfattning vetenskaplig 
Problematiken som organisationer har i dagens läge är att veta hur man inför nya 
system så att alla som kommer använda sig av systemet faktiskt använder sig av den.  

Utifrån Technology acceptans model – TAM och vidare utvecklingen TAM2 ligger 
fokus på individer samt den sociala interaktionen mellan kollegor som kan påverka 
beslutet att acceptera ny teknologi.  

Socialt inflytande innebär mellanmänsklig övervägande faktor vid beslut, vilket tar 
hänsyn till att beslutet att acceptera ny teknologi görs oftast tillsammans i grupp eller 
hur individens beslut gör så att de passar in i gruppen eller hur beslutet påverkar andra 
personer. 

Utifrån dessa teorier har följande frågeställning tagits fram: 

• Hur påverkar socialt inflytande teknologiacceptansen för obligatoriska 
system? 

Med hjälp av kvalitativa undersökningar genom enkäter där 12 deltog och 4 stycken 
intervjuer där deltagarna rekryterades genom ett kriteriebaserat urval i både fallen. 

Resultatet av studien blev 5 aspekter av hur socialt inflytande påverkar 
teknologiacceptansen på olika sätt. Dessa ledde sedan till rekommendationer som 
organisationer kan tänka på för att öka teknologiacceptansen hos kollegor och 
medarbetare. 
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1. Inledning 
Innovationer av IT-system har blivit vägen framåt för många organisationer och i 
stora organisationer är det särskilt viktigt att medarbetare använder sig av de nya 
teknologierna som ska implementeras. Svårigheten är att få alla medarbetare att finna 
nyttan och upptäcka fördelarna med nya teknologier (Bouwman ,2005). Detta kan ta 
tid och det bromsar organisationernas möjlighet till ett mer effektivt arbetssätt. Enligt 
Sykes, Venkatesh och Gosain (2009) kan man åstadkomma framgångsrika 
implementationer av teknologier genom att skapa förståelse för hur personerna inom 
organisationen hanterar implementationen samt hur influerade mekanismer som vi 
människor har på varandra vid sådana situationer. 

Syftet med rapporten är att undersöka hur socialt inflytande påverkar 
teknologiacceptansen för nya system som är obligatoriska att använda inom en 
organisation. Socialt inflytande handlar om mellanmänsklig övervägande vid beslut 
att acceptera ny teknologi vilket oftast görs i grupp eller med tanken på hur gruppen 
påverkar den enskilda individen medan teknologiacceptans handlar om det positiva 
beslutet att acceptera en ny teknologi. Det är även viktigt att nämna att systemets 
funktionalitet inte beaktas i denna rapport. 
 

Detta leder till frågeställningen: 
 
Hur påverkar socialt inflytande teknologiacceptansen för obligatoriska system?  

För att besvara frågeställningen används några specifika begrepp samt teorier. Dessa 
kommer förklaras mer djupgående i bakgrundsdelen av rapporten. Rapporten kommer 
börja med att presentera innebörden av begreppet teknologiacceptans samt två olika 
metoder som användes för att beskriva och förklara vad som påverkar 
teknologiacceptansen. Modellerna heter Technology acceptance model, TAM och 
Technology acceptance model 2, TAM2. Arbetet kommer som tidigare nämns ha sitt 
fokus på socialt inflytande, som förekommer i modellen TAM2. Definitionen av 
socialt inflyttande kommer att baseras på en litteraturstudie i syfte att bredda 
förståelsen för termen.  

Förhoppningen är att genom kvalitativ undersökning få fram mer djupgående 
information samt förståelse för hur socialt inflytande påverkar teknologiacceptasen, 
vilket eventuellt kan leda till riktlinjer som organisationer kan använda sig av vid 
implementering. 

Rapporten är strukturerad på följande sätt. Kapitel 2 som presenterar bakgrunden till 
arbetet genom att förklara teknologiacceptans, TAM, TAM2 och socialt inflytande. 
Vidare beskrivs metoden för arbete utifrån enkäter och intervjuer vilket sedan leder 
till presentationen av resultatet. Slutligen kommer slutsats och diskussion av arbetet. 
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2. Bakgrund 
Kapitlet innehåller termer samt teorier som används för att adressera ovanstående 
frågeställning.  

2.1 Teknologiacceptans 
Teknologiacceptans beskrivs som motsatsen till ordet vägra samt som ett positivt 
beslut att använda sig av en innovation (Taherdoost, 2018).  Begreppet används för att 
förklara vad som påverkar den individuella medlemmens beslut att använda sig av ny 
teknologi. Enligt Talukder (2014) kan teknologiacceptans påverkas av 3 
organisatoriska faktorer såsom upplärning, administrativt stöd och motivation. 
Förutom dessa tre organisatoriska faktorer påverkas även acceptansen av individuella 
faktorer så som öppenhet för nya saker, tidigare erfarenheter och uppfattad 
användbarhet. Vidare finns det två sociala faktorer som också kan påverka 
acceptansen: kamrater och sociala nätverk inom arbetsmiljön (Talukder, 2014).  
 
Talukders (2014) teori säger att införandet av den nya teknologin måste ske först 
innan acceptansen för teknologin kan börja. Talukder (2014) nämner också att 
beslutet att acceptera den nya teknologin ligger hos individen som ska använda sig av 
den för att utföra sina egna arbetsuppgifter och inte hos organisationen.  
 
Bouwman (2005) nämner problematiken som uppstår när en ny teknologi införs inom 
organisationer. Problematiken är att medlemmar inom organisationer inte inser 
fördelarna med den nya teknologin trots att de fått en introduktion avseende den nya 
teknologin. Om acceptans för en ny teknologi inte finns så kommer nyttan inte 
upptäckas vilket i sin tur kan leda till att organisationen måste överge teknologin 
(Talukder 2014). Denna aspekt belyser hur viktigt det är med teknologiacceptans för 
att nya teknologier ska lyckas inom organisationer. Teknologiacceptans kan med 
andra ord vara en bidragande faktor till att organisationen blir framgångsrika. 
Talukder (2014) tar upp en annan svårighet vilket relaterar till Bouwmans synpunkt, 
där författaren belyser att organisationer har svårt att veta hur man på bästa sätt ska 
implementera nya innovationer och att många innovationer misslyckas på grund av 
för lite acceptans för teknologier. Genom att öka förståelsen för vilka faktorer som 
påverkar den individuella medlemmens beslut att använda sig av ny teknologi utifrån 
teknologiacceptans kan organisationer åstadkomma mer lyckad implementering.  

Fortsättningsvis kommer teknologi begränsas till informationssystem som används 
inom kontorsarbete och termen system kommer användas istället för 
informationssystem.  

2.1.1 Olika modeller inom teknologiacceptans.  
Det finns många olika modeller som beskriver olika förhållande som 
teknologiacceptans förhåller sig i. Alla modeller förhåller till sig till olika perspektiv 
för att förklara vad som påverkar teknologiacceptansen. I Figur 1 nedan (se Figur 1) 
visas alla modeller som fokuserar på teknologiacceptans och vilka modeller som 
baseras på andra modeller.  

 
Inom denna studie kommer fokus ligga på Technology acceptance model (TAM) och 
Extension of Technology acceptance model där Technology acceptance model 2 
(TAM2) befinner sig då TAM2 är en vidareutveckling av TAM. Dessa två modeller 
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kommer förklaras i nästa rubrik inom denna rapport. Valet att fokusera på TAM är att 
modellen är välanvänd inom området kring teknologiacceptans vilket gör att modellen 
är mer trovärdig än andra modeller. Att använda TAM2 är av anledning att ingen 
annan modell fokuserar på socialt inflytande. Socialt inflytande kommer också 
förklaras längre ner i rapporten.  

Figur 1 - Taherdoost, H. (2018, s.962) – olika modeller inom teknologiacceptans.   

2.1.2 Technology acceptance model (TAM) 
Technology acceptance model (TAM) är enligt Lee, Kozar och Larsen (2003) samt 
Venkatesh och Bala (2008) en av de mest applicerade teoretiska modeller inom 
informationssystem-fältet. TAM används som en modell i syfte att beskriva 
teknologiacceptansen utifrån tre faktorer. Den första faktorn är perceived usefulness 
och handlar om till vilken grad den anställde (tidigare refererat som den individuella 
medlemmen av organisationen) tror att användningen av systemet förbättrar hens 
arbetspresentation (Venkatesh & Davis, 2000).  Den andra faktorn är perceived ease 
of use och handlar om till vilken grad som den anställde tror att systemet kommer 
vara lätt att använda (Venkatesh & Davis, 2000). Den sista faktorn är attityd mot 
användningen som påverkas av de två första faktorerna, perceived usefulness och 
perceived ease of use (Taherdoost, 2018).  Fortsättningsvis kommer de engelska 
begreppen perceived usefulness och perceived ease of use användas då det inte finns 
svenska ord som har samma innebörd. 

 
Figur 2 - TAM modell av Hameed, Counsell och Swift (2012 s.364) 

TAM (se Figur 2) utgår ifrån att externa variabler påverkar perceived usefulness och 
perceived ease of use. Externa variabler kan vara systemegenskaperna, 
utvecklingsprocessen och upplärning inför implementeringen (Venkatesh & Davis, 
2000). Perceived usefulness och perceived ease of use bildar sedan den anställdes 
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attityd gentemot användningen av systemet som har implementerats. Attityden 
omvandlas till beteende-avsikten den anställde får och som slutligen blir den faktiska 
användningen. Den faktiska användningen blir resultatet av beteende-avsikten vilket 
kan vara acceptans eller bortstötning av det nya systemet. 

Exempel på processen kan vara att anställda inom en organisation får upplärning om 
det nya systemet som ska implementeras där upplärningen är en extern variabel. Den 
upplärning som anställda får påverkar till vilken grad som den anställde anser att 
systemet är lätt att använda samt till vilken grad som systemet förbättrar hens 
arbetsförmåga, perceived ease of use och perceived usefulness. Dessa två faktorer gör 
att den anställde bildar en attityd gentemot användningen av systemet vilket kan vara 
positiv eller negativ. Beroende på om attityden är positiv eller negativ så bildas det en 
beteende-avsikt hos den anställde vilket leder till den faktiska användningen av 
systemet som betyder hur pass mycket den anställde väljer att acceptera det nya 
systemet och använda sig av den för att utföra sina arbetsuppgifter. 

En av fördelarna med TAM är att den är en välanvänd modell för att beskriva 
teknologiacceptansen. Enligt Lee, Kozar och Larsen (2003) finns det 74 studier som 
visar att det finns en signifikant relation mellan perceived usefulness och beteende-
avsikten som också visar på att det finns en stark koppling mellan anställdas vilja att 
använda sig av systemet och när de anser att systemet förbättrar deras 
arbetsprestation. Perceived ease of use visade däremot inte en lika stark koppling till 
beteende avsikten som perceived usefulness gjorde (Lee, Kozar & Larsen, 2003) En 
nackdel med TAM enligt Marangunić och Granić (2015) är att TAM används för att 
göra en lätt och snabb undersökning av problemet istället för att gräva djupare in på 
problemet för att komma till källan. Enligt Lee, Kozar och Larsen (2003) består denna 
nackdel för att modellen tar enbart hänsyn till få aspekter så som teknologi och 
design. En annan nackdel som Lee, Kozar och Larsen (2003) påstår är att det inte 
finns någon handlingsbar guide för praktiker som vill applicera TAM då modellen 
inte uppger information om vad som gör en teknologi lätt att använda eller användbar 
för de anställda. 

2.2 Technology acceptance model 2 (TAM2) 
Technology acceptance model 2 eller (TAM2) är en vidareutveckling av TAM. I 
denna modell väljer forskarna Venkatesh och Davis (2000) att enbart fokusera på vad 
som påverkar perceived usefulness. Valet att enbart fokusera på perceived usefulness 
baseras på att många empiriska tester på TAM har visat att perceived usefulness har 
varit en stark konstant faktor på vad som har påverkat beteende-avsikten. Detta ledde 
också till att aspekten ”attityd gentemot systemet” exkluderas i den nya modellen. I 
TAM2 väljer forskarna Venkatesh och Davis (2000) att direkt koppla perceived 
usefulness till beteende-avsikten eller avsikten för användning som de kallar det (se 
Figur 3). Forskarna väljer annorlunda termer än vad som används i TAM men den 
enda skillnaden emellan modellerna är att attityd gentemot systemet är borttaget i 
TAM2.  
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Venkatesh och Davis (2000) anser att en bättre förståelse för vad som påverkar 
perceived usefulness ger möjlighet att omstrukturera organisationens ingripande vid 
implementering-stadiet vilket kan leda till en bättre acceptans av nya systemet. TAM 
2 utgår från att perceived usefulness påverkas av två olika faktorer som innehåller 
flera aspekter. Faktorerna är socialt inflytande och kognitiva instrumentella processer. 
Socialt inflytande innehåller i sin tur fyra aspekter, subjektiv norm, erfarenhet, 
frivillighet och image vilket visas med röd markering i Figur 3 (se Figur 3). 

Kognitiva instrumentella processer består av tre aspekter vilket är jobbrelevans, 
prestationskvalité och resultat-bevisbarhet vilket är utanför den röda markeringen i 
Figur 3 (se Figur 3). Detta arbete kommer enbart fokusera på socialt inflytande för att 
se hur en aspekt som inte innefattar systemets funktionalitet kan påverkar 
technologiacceptasen. 

2.2.1 Socialt inflytande inom TAM2 
Socialt inflytande består av fyra aspekter i TAM2: 

Subjektiv norm är den första aspekten som definieras som inflytande av andra på 
användarens beslut att använda sig av systemet (Venkatesh och Davis, 2000). 
Venkatesh och Davis (2000) anser att subjektiv norm har en koppling till 
användningsavsikten då andra medarbetares åsikter om systemet kan influera 
personens beteende. Subjektiv norm kan påverka den anställdes syn på systemet 
positivt som negativt. Detta beror på hur andra medarbetarna förhåller sig till det nya 
systemet.  

Erfarenhet är en aspekt som handlar om erfarenhet kring användning av det nya 
systemet. Denna aspekt påverkar subjektiv norm. Venkatesh och Davis (2000) menar 
att subjektiv norm har större påverkan när den anställde inte har någon erfarenhet av 
systemet. Då den anställde själv inte har någon egen erfarenhet måste hen förlita sig 
på varandras åsikter och tankar om det nya systemet.  Dock avlägsnar subjektiv norm-
aspekten när anställda har skaffat sig egna erfarenheter av systemet och behöver 

Figur 3 - TAM2, Venkatesh och Davis (2000, s.188) Röd markering visar faktorer som innefattar socialt inflytande 
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därefter inte enbart förlita sig på andras åsikter för att skaffa sig en egen uppfattning 
om systemet.  

Frivillighet är en aspekt angående när valet för användningen av systemet är 
obligatorisk eller frivillig. Enligt Venkatesh och Davis (2000) har aspekten frivillighet 
en påverkan på subjektiv norm. Forskarna kom fram till att när användningen av 
systemet var obligatorisk hade subjektiv norm större påverkan än när användningen 
var frivillig.  

Image är den sista aspekten inom socialt inflytande som beskriver viljan att 
upprätthålla en bra stämning med de andra. Enligt Venkatesh och Davis (2000) 
påverkas image av subjektiv norm då en bra image går att upprätthålla om personen 
inte går utanför uppsatta kulturella normer. Till exemepel när den anställde göra som 
den blir tillsagd och reagerar på ett sätt som andra förväntar sig, skapar den anställde 
en bra stämning med de andra kollegorna.  

En fördel med TAM2 är att forskarna Venkatesh och Davis (2000) har tagit hänsyn 
till många fler aspekter som uppleves som en nackdel med TAM. Med att ta hänsyn 
till socialt inflytande har TAM2 expanderat perspektivet för vad som påverkar 
teknologiacceptansen utöver teknologi och design. Socialt inflytande är dock ett 
relativt nytt begrepp inom forskningsområdet teknologiacceptans och behöver fortsatt 
forskning för att skapa en djupare förståelse för hur och varför det påverkar 
teknologiacceptansen (Lee, Kozar och Larsen, 2003; Lorenz, Graf-Vlachy, Buhtz, & 
König, 2018). 

En nackdel med både TAM och TAM2 är att de båda har använt sig av själv-
rapportering för att samla in information om användning. Med detta menas att 
deltagarna i studien själva bedömer hur mycket tid som de har lagt ner, hur sannolik 
de skulle använda sig av det nya systemet med mera. Denna nackdel är enligt Lee, 
Kozar och Larsen (2003) och Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) en nackdel som 
många av andra studier fortsätter att göra.  

2.3 Socialt inflytande – litteraturstudie 
Inom forskning kring informationssystem förklaras socialt inflytande som en 
mellanmänsklig övervägande faktor vid beslut, vilket tar hänsyn till att beslutet att 
acceptera ny teknologi görs oftast tillsammans i grupp eller hur individens beslut gör 
så att de passar in i gruppen eller hur beslutet påverkar andra personer (Graf-Vlachy, 
Buhtz, & König, 2018). Utifrån litteraturstudien av Graf-Vlachy, Buhtz, och König 
(2018) tillämpas aspekten socialt inflytande inom alla stora teoretiska modeller som 
berör införandet av ny teknologi som till exempel TAM2.  Då studier har tillämpat 
socialt inflytande har det skapat många olika begrepp och betydelser för vad socialt 
inflytande innebär. Enligt Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) kan en bättre 
förståelse för socialt inflytande skapas genom att använda sig av flera aspekter av 
socialt inflytande. Genom en multidimensionell syn kan en breddare bild skapas vilket 
leder till en ökad kunskap för området socialt inflytande (Graf-Vlachy, Buhtz, & 
König, 2018). 

Graf-Vlachy, Buhtz, och König, (2018) har under deras litteraturstudie hittat både 
studier som instämmer på att socialt inflytande har en påverkan och studier som inte 
har hittat att socialt inflytande har någon påverkan på användningsavsikten. Forskarna 
menar att variationen på resultatet kan beror på att vissa undersökningar har haft för 
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begränsad uppfattning om socialt inflytande vid acceptans av teknologi. Forskarna 
skulle behövt en djupare förståelse kring socialt inflytande samt kopplingen till 
teknologiacceptans. Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) klassificerar och jämför 
begrepp som berör socialt inflytande utifrån 3 aspekter utifrån Herbert C Kelmans 
defintion från rapporten "Compliance, identification, and internalization three 
processes of attitude change". Aspekterna översätts till följsamhet, internalisering och 
identifiering på svenska.  

• Följsamhet är enligt Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) när den 
individuella personen accepterar inflytandet för att hen hoppas att hen kan få 
en önskvärd reaktion från en annan person eller grupp. Hen utför det önskade 
beteendet även fast hen själv inte tror på teknologin för att hen vill ha 
belöning, godkännande eller undvika bestraffning eller missnöje från andra. 
Följsamhet innebär en förändring av beteendet som svar på socialt påtryck 
utan att förändra sin attityd och övertygelsen för teknologin (Graf-Vlachy, 
Buhtz, & König, 2018).  

• Internalisering innebär när en individ intar en annan persons uppfattnings som 
sin egen för att de har samma värderingar.  

• Identifikation sker när en person upptar ett beteende eller uppfattning från 
någon annan för att hen vill skapa eller behålla ett tillfredsställande 
förhållande till en annan person eller grupp (Graf-Vlachy, Buhtz, & König, 
2018). Dessa 3 aspekter kommer vara grund-definitionen för socialt inflytande 
i detta arbete.  

Enligt Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) ingår subjektiv norm inom aspekten 
följsamhet och är den vanligaste formen av socialt inflytande som undersöks. 
Aspekten internalisering har mest undersökts som en indirekt effekt av subjektiv norm 
på användningsavsikten genom perceived usefulness samt att internalisering har visat 
ha mest effekt när systemen är frivilliga att användas. Forskarna Graf-Vlachy, Buhtz, 
och König (2018) anser att det skulle vara intressant att utforska hur internalisering 
aspekten förhåller sig i förhållanden till när systemet är obligatorisk och hur den 
interagerar med följsamhetsaspekten. Från Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) 
arbete kunde de hitta att 30 av 113 artiklar kring ämnet socialt inflytande tog hänsyn 
till aspekten identifikation. Forskarna hittade två typer av begrepp för att beskriva 
identifikation vilket är social identitet och image, image som härstammar från TAM2.   

Då litteraturstudie nämner både subjektiv norm och image som aspekter som 
inkluderas i alla tre aspekterna följsamhet, internalisering samt identifikation anser jag 
TAM2 vara tillräckligt täckande kring socialt inflytande för att användas som en 
teoretisk modell inom detta arbete. 
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3. Problemformulering 
Problematiken som organisationer har är att veta hur man på bästa sätt ska 
implementera nya teknologier. Inom stora organisationer så är det viktigt att 
implementering utförs på ett bra sätt för att få de anställda att inse fördelarna med 
systemet och börja använda sig av den. Med teknologiacceptans sätts fokus på 
individuella medlemmar inom organisationen och hur dessa individer väljer att 
använda sig av teknologin som införs. Med hjälp av TAM som är en välanvänd 
modell inom informationssystem-utvärdering har det konstaterats att perceived 
usefulness är en konstant faktor som har påverkan på teknologiacceptansen. TAM2 
har sedan breddat synen på vad som påverkar perceived usefulness och involvera fler 
aspekter som teknologiacceptans berör så som socialt inflytande. Då TAM2 är en 
modell som kom under 2000-talet innebär det att forskning kring ämnet har utvecklats 
vidare. Utifrån en litteratursökning breddas perspektivet av socialt inflytande vilket 
blir definieringen för socialt inflytande inom detta arbete. De olika aspekterna ger ett 
breddare perspektiv av socialt inflytande vilket kan leda till ökad förståelse för hur 
socialt inflytande påverkar teknologiacceptansen.  

Att enbart fokusera på socialt inflytande är med anledningen att undersöka hur 
aspekter som inte har med systemets funktionellt att göra kan påverka hur användare 
accepterar systemet. TAM2 visar på att kopplingen finns men går inte djupare in på 
varför kopplingen finns. 

Utifrån TAM, TAM2 och socialt inflytande så blir frågeställningen för denna studie 
följande: 

• Hur påverkar socialt inflytande teknologiacceptansen för obligatoriska 
system? 

Förhoppningen är att genom kvalitativ undersökning och få fram mer djupgående 
information om hur socialt inflytande påverkar teknologiacceptasen vilket eventuellt 
kan leda till önskan av vidare studier kring ämnet vilket kan leda till riktlinjer som 
organisationer kan använda sig av vid implementering. Med den bredda perspektiv på 
socialt inflytande kan eventuellt nya kopplingar och nya begrepp skapas vilket kan 
öka förståelse för hur socialt inflytande förhåller sig till teknologiacceptans.  
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4. Metod 
Här nedan presenteras metoden för studien samt genomförande av metoden. 
Först beskrivs kvalitativ undersökning och vad den medför sedan kommer 
fallbeskrivningen för studien och sist beskrivs och förklaras de valda metoderna som 
har använts för att utföra studien. 

4.1 Kvalitativ undersökning 
För att få fram djupgående information om hur socialt inflytande påverkar 
teknologiacceptans krävs kvalitativ undersökning. TAM2 visar att det finns ett 
samband mellan socialt inflytande och avsikten att använda systemet men ingen 
information kring hur det är ett samband. För att organisationer ska veta vad som får 
medarbetarna att använda sig av ett system krävs det djupgående kvalitativa 
undersökningar. 

4.2 Fallbeskrivning 
För att söka svar på frågeställningen genomförs studien på en medelstor politiskt styrd 
organisation med ungefär 55 000 anställda som ansvarar för hälso- och sjukvård, 
tillväxt och utveckling.  

Det nya systemet är ett program som gör det möjligt för anställda att dela med sig 
dokument mellan medarbetare och omvärlden. Systemet ska användas av medarbetare 
för att hantering av dokument inom arbetet utifrån lagar om dokumenthantering. 
Systemet syfte är att underlätta för användare att hantera dokument som ska sparas i 
ett dokumentarkiv samt att det ska underlätta för användare att kunna hitta gamla 
dokument då alla dokument blir samlade på samma ställe. 

Projektet för implementering av systemet befinner sig nuläget i införandestadiet där 
organisationen använder sig av 3 olika arbetsgrupper som är först ut med att testa det 
nya systemet. Arbetsgruppen som medverkade i studien hade under slutet av januari 
fått en introduktion av systemet där även jag deltog. Tanken med att involvera tre 
arbetsgrupper innan införande för att dessa tre grupper skulle testa systemet och ge 
inblick för hur systemet fungerar och ge inblick i vad som kan förbättras innan 
systemet ska införas i hela organisationen. 

Utifrån slutrapporten för projektet bemärktes det att det var låg acceptans till projektet 
samt en låg förståelse för varför projektet finns till. Organisationen anser att det beror 
på att många anställda inte har tillräcklig kunskap att förstå varför projektet är 
betydelsefull. Organisationen har specificerat att de behöver öka acceptansen för det 
nya systemet som ska införas och göra det tydligare för alla vad projektet innebär och 
hur den enskilde individen kan få nytta av det nya systemet.  

4.3 Metodval 
Studiens målgrupp kommer vara individer inom en organisation som genomgår en 
implementering av ett nytt system. Mer specifik fokus på kollegor, människor som 
jobbar inom samma organisationsstruktur och deras upplevelser kring införandet av 
det nya systemet samt hur socialt inflytande från deras kollegor påverkar deras 
acceptans. I detta fall sitter inte kollegorna på samma geografiska plats i vilket gör att 
platsen inte har så stor betydelse för studien. Dock är det viktigt att nämna att hela 
arbetsgruppen har gemensamma möten flera gånger per månad. Insamlingen av data 
kommer enbart ske en gång vilket gör denna studie till en tvärsnittsstudie. 
Datainsamlingstekniker som används för denna studie är enkäter och intervjuer. Dessa 
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beskrivs mer utförligt längre ner i rapporten. (Se rubrik 5. Enkät och 6. Intervju) Valet 
börja med enkäter var för att få en översikt kring organisationen samt problemet innan 
en djupgående intervju som kan gräva mer specifikt inom socialt inflytande. Genom 
att börja med enkäter får man en guidning vart man kan fokusera in mer energi på 
istället för att börja med intervjuer som tar mycket mer planering och resurser än 
enkäter. På detta sätt kan man med mindre resurser skaffa information om hur man 
ska gå tillväga i intervjun och ta ställa frågor med kunskap bakom kring 
problemområdet. 

4.4 Urvalsstorlek 
Antalet personer som ska delta i studien begränsas mycket av tillgängligheten av 
arbetsgrupperna vilket blev en arbetsgrupp med 13 personer. Önskvärt hade varit om 
två eller alla tre arbetsgrupperna var med i undersökningen för att öka antalet personer 
som medverkar inom studien samt att använda sig av olika typer av arbetsgruppen 
inom samma organisation då de olika arbetsgrupperna har annorlunda 
ansvarsområden. Dock fick studien enbart tillgång till en grupp som kommer ligga till 
grund för enkätsvaren. För intervjuerna är urvalsstorleken ungefär 4–6 personer för att 
studien använder sig av en strukturerad intervjumetod vilket anses vara mindre 
komplex att analysera informationen till skillnad från en icke strukturerad intervju 
(Bernard, Wutich & Ryan, 2016). Storleken för intervjuerna kan variera beroende på 
om den insamlade informationen känns mättad eller med andra ord att ingen ny 
information har framkommit. Samt att urvalsstorleken begränsas på grund av tid och 
resurser. 

5. Enkäter 
Enligt Fink (2015) är enkäter en informationsinsamlingsmetod som används för att 
beskriva, jämföra eller förklara individuell eller samhället kunskap, känslor, 
värderingar, preferenser och beteenden. Enkäter är ett bra sätt att få information av 
många personer samtidigt då metoden inte kräver fysisk närvaro av forskaren. Enligt 
Rog och Bickman (2009) kan enkäter utgå ifrån två olika perspektiv vid val av grupp 
vilket är, sannolikheten eller icke sannolikhet. Sannolikhet av val av grupp innebär att 
man inte låter det mänskliga omdömet styr vem som ska delta i enkätundersökningen 
utan låter sannolikheten själv bestämma genom en slumpmässig process.  Icke 
sannolikhet är när forskaren mer specifikt bestämmer typen av deltagare utifrån 
omdömet som vi människor har. I denna studie används osannolikhet av grupp då 
enbart arbetsgruppen kunde delta inom studien samt att det är kriteriebaserat urval av 
deltagare. (Se kriterierna längre ner på sidan) Den största anledning att enkäter 
användes inom denna studie är för att få en bred överblick över problemområdet. 
Överblicken blir sedan en guide för var det finns möjlighet att gräva djupare inom 
problemområdet. Enkätsvaren bildar sedan ett underlag för vad för typ av frågor som 
intervju ska ha vilket Patton (2015) säger kan vara ett bra sätt att skapa ännu mer 
förståelse genom bekräftelse och klargörande. 

5.1 Urvalsstrategier Enkät 
Personerna som medverkade inom denna studien jobbar med IT-relaterade jobb. Alla 
jobbar med olika typer av yrken och områden men det enda som är gemensamt är att 
de jobbar med informationsteknologi på något sätt och vis och att de jobbar inom 
samma arbetsgrupp. Fördelningen av kön, yrkesroll och ålder är inte relevant för 
studien vilket gör att dessa inte kommer benämnas samt att eftersom arbetsgruppen är 
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så pass liten kan ytterligare information som yrke och kön kan göra att personen som 
medverkar kan urskiljas av andra vilket ska undvikas.  

Studien kommer baseras på personer för enkäten som möter upp mot kriterierna som 
finns här nedan. 

Deltagarna ska: 

• Vara involverade inom det nya implementering av systemet. 
o Detta för att ha koppling till en implementeringsprocess då TAM anser 

att teknologiacceptans sker i början av implementering av ett nytt 
system. 

• Ha grundläggande förståelse om systemet. 
o Kriteriet innebär att deltagarna ska veta att systemet är nytt och ha en 

grundläggande förståelse då hen ska kunna prata om systemet.  
• Jobba inom samma arbetsgrupp som ska testa systemet. 

o Eftersom enbart en specifik arbetsgrupp har valt ut för att vara de 
första som testar systemet.  

• Inte vara involverade i systemets projektstyrgrupp. 
o Valet att exkludera personer som är med i styrgruppen av det nya 

systemet är för att de kan anses vara partiska angående 
implementeringen och resultatet.  

• Ej vara handledare i organisationen då dessa är för insatta inom ämnet.  
o För att inte riskera att vara partisk 

5.2 Enkätfrågor 
Utifrån perspektiven av socialt inflytande, följsamhet, internalisering och 
identifikation bildades frågorna för enkäten. Frågorna grundades utifrån fiktivt 
scenarion för att deltagaren skulle känna sig trygga att svara utan att baserade svaret 
helt ifrån sina egna erfarenheter.  Valet att basera frågorna på perspektivet av socialt 
inflytande samt scenarios är för att se när följsamhet, internalisering och identifikation 
sker mer djupgående och i vilka typ av situationer dessa socialt inflytande 
förekommer. Scenarierna var uppbygga efter typiska scenarios som är kopplade till 
införande av ny teknologi.  

Exempel fråga:  

- Du får precis höra från din chef att er arbetsgrupp ska få ett nytt system. Vad blir 
din reaktion? 
• Du accepterar valet som ledningen har gjort även fast du själv inte gillar det. 

(Följsamhet) 
• Du accepterar valet som ledningen har gjort för att du litar på deras beslut. 

(Internalisering) 
• Du accepterar valet för att du vill skapa eller behålla ett bra förhållande med 

ledningen. (Identifikation) 
• Övrigt (Fri svar) 

Denna typ av fråga valdes för att se vilken av följsamhet, internalisering och 
identifikation som deltagarna tycker passar in bäst med deras reaktion utifrån 
scenariot. Detta ger en indikation på vad för typ av frågor som ska ställas i intervjun 
för att ta reda på varför den typen av reaktion sker. Efter denna typ av fråga kom en 
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fråga som bad deltagaren att motivera sitt val. Detta valdes för att skapa förståelse 
utifrån användarens egna ord om varför personen reaktion blev på följande sätt.  

Förutom scenarios utifrån socialt inflytande så hade enkäten även frågor kring 
företagskultur för att se hur synen på företaget är från kollegornas synvinkel. Dessa 
togs med för att bredda perspektivet av vad som påverkar socialt inflytande eftersom 
Graf-Vlachy, Buhtz, och König, (2018) nämner att socialt inflytande inte kan 
upptäckas om man har en för begränsad uppfattning av socialt inflytande vid 
accepterande av ny teknologi.   

Exempel fråga på detta:  

- Hur skulle du beskriva er företagskultur? 

De två sista frågorna i enkäten var om de aktivt hade börjat använda sig av det nya 
systemet vilket ger en överblick över hur många som har börjat med systemet och 
motivering till hur de upplever det hittills eller varför de inte har de har börjat. Detta 
ger också en inblick i vilka typer av frågor som kan ställas på intervju för att skapa 
djupare förståelse. 

5.3 Enkäter Genomförande  
Insamlingen av data börjar med introduktionsdagen som arbetsgruppen hade inför 
införandet av den nya teknologin. Då det hade gått en och en halv månad emellan 
introduktionen och utskickandet av enkäter visades en video för alla potentiella 
deltagare under ett möte som gruppen hade gemensamt. Videon presenterade studiens 
syfte samt information om hur enkäten skulle gå till och att deltagandet var valfritt 
samt kontaktinformation om de hade några frågor. I videon nämndes även att 
intervjuer skulle göras i efterhand vilket de själva fick välja om de ville delta.  
Information om att enkäten var relativt kort och tar ungefär 5 minuter att göra. Valet 
att specificera hur lång tid det tar för att utföra en enkät var på grund av att personen 
skulle skapa sig en förståelse för hur lång enkäten och därefter planera när de har tid 
att svara på den.  
Videon skickades ut för att ha en koppling till personen som har hand om studien som 
deltagarna ska medverka i. Efter skickades en länk med enkäten ut till alla personer 
inom arbetsgruppen. Av 13 personer som mailet om enkäten skickades ut svarade 12 
personer. För att undvika att analysera i förtid kontrollades inte svaren igenom tills 
majoriteten av svaren hade kommit in. Detta gjordes med anledningen att inte skaffa 
förutfattade meningar innan alla svaren har kommit in då analys av information kan 
ske per automatik för oss människor (SEH och Shannon ,2005). 

5.4 Analys av enkäter 
För att analysera enkäterna gjordes en innehållsanalys för att identifiera kategorier, 
vilka skulle ligga till grund för intervjufrågorna (Hsieh & Shannon, 2005). 
Innehållsanalys innebär att de som analyserar materialet från insamlade data läser 
igenom detta och letar efter fraser och citat som går att sätta under en och samma 
kategori så kallad kod. En innehållsanalys görs för att identifiera mönster i datan. 
Enligt SEH och Shannon (2005) är det slutliga målet med innehållsanalys är att förse 
oss med kunskap och förståelse för fenomenet som undersöks. Innehållet analyseras 
under flera tillfällen då det går att kategorisera samma svar på flera olika sätt och detta 
görs tills alla svaren kan inte kategoriseras på något annat sätt. Då kategorierna inte 
baserades på något utom trädde fram utifrån själva datan kallas denna metod för 
induktiv innehållsanalys (Zhang & Wildemuth, 2009). 
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En innehållsanalys gjordes för alla svaren på alla enskilda frågorna inom enkäten 
vilket ses i resultatdelen av denna rapport. Då tanken med enkäten var att skapa en 
överblick av problemområdet bildade innehållsanalysen av enkäten 4 övergripande 
kategorier som blir som en guide för intervjufrågorna som sedan gräver djupare inom 
detta problemområde. 

• Demografiska frågor 
• Uppföljningsfrågor utifrån enkäten 
• Mer specifika frågor kring det nya systemet  
• Frågor specifikt om socialt inflytande utifrån följsamhet, internalisering samt 

identifikation. 

Resultaten som blev av enkäten är en sammanställning av alla svar som mottogs och 
det är inga direkta citat som används. Detta med anledning att skydda individerna som 
medverkade i studien. 

6. Intervju 
För denna studie användes även intervjuer som datainsamlingsmetod. Mer specifikt 
användes en strukturerad intervjumetod med öppna frågor. Med strukturerad 
intervjumetod menas att intervjuaren har bestämt redan innan vad som ska frågas och 
i vilken ordning frågorna ska komma. Metoden användes för att minimera risken att 
intervjuerna inte har samma förutsättningar vilket kan leda till helt olika svar från 
deltagarna. Patton (2015) nämner även att en strukturerad intervju inte behöver förlita 
sig på intervjuaren lika mycket då frågorna är redan är satta. Med samma frågor i 
varje intervju kan det vara lättare att jämföra mellan svaren som deltagarna har svarat. 
Öppna frågor innebär att deltagararen av intervju får beskriva och berätta med sina 
egna ord. Bernard, Wutich och Ryan (2016) nämner att det är rekommenderat att 
använda sig av öppna frågor när studien handlar om att förstå personer attityder, 
förhoppningar och förutfattade meningar som gör att någon skapar sig en åsikt.  

6.1 Urvalsstrategier Intervju 
Studien utgår ifrån kriteriebaserat urval för alla deltagare för intervju. Dessa kriterier 
måste vara uppfyllda för att deltagare ska kunna medverka in studien. 

Deltagarna ska: 

• Ha tackat ja för intervju. 
o Utifrån enkäten fick deltagarna själva välja om de ville delta i 

intervjun. För att delta inom studien var deltagarna tvungna att tacka ja 
i enkäten att delta för intervju. 

• Har intressanta svar. 
o Personerna som valdes för intervju valdes utifrån jämförelse fokuserad 

fall. Till exempel deltagare som medger att de påverkas samt personer 
som medger att de inte påverkas av socialt inflytande. För att kunna få 
en förståelse för liknelse och skillnader. Personer som nämner 
nyckelord i enkäten som förekom i många andra svar. Dessa personer 
valdes för att kunna få en förklaring till påståendet.  

• Som bekräftar eller motsäger sig utifrån enkätens resultat  
o Detta ger en ökad förståelse för det slutliga resultat vilket kan anses 

som en sort av triangulering av datainsamling. 
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6.2 Intervjufrågor 
• Demografiska frågor 

o Hur länge har du jobbat där? 
o Hur många personer är i gruppen i er? 
o Hur skulle du beskriva er gruppdynamik? 
o Nämn en stor förändring som gjorts inom ditt jobb som har påverkat 

dig? 
o Utifrån din roll i er arbetsgrupp, är det någon/eller något som kan 

influera dig vid tagning av beslut? 
o Kan du ge mig ett exempel där du känner att du har blivit influerad av 

dina medarbetare? 
o När anser du att du blir mest influerad av vad dina medarbetare? 

Valet att fråga demografiska frågor var utav anledningen att personen skulle kunna 
slappna av genom att fråga frågor om saker som de lättare kan svara på. Demografiska 
frågor ger en bakgrund till personen som intervjuas. Denna bakgrund kan stå för 
många av de valen som personen gör i sin vardag. Till exempel att fråga en person hur 
länge en person har varit anställd kan ge en inblick i insikt i vanor på arbetsplats, 
uppfattning av arbetskultur samt arbetssätt som organisationer. 

• Uppföljningsfrågor utifrån enkäten 
o Utifrån enkäten var det många som sa att de fortsätter att använda 

systemet på grund av lojalitet? 
Vad tror du lojalitet betyder i detta fallet? 

o En del ansåg att accepterade att ny teknologi har med tidigare 
erfarenhet att göra?  
Vad är din syn på detta? 

o Många ansåg att man lyssnar på sina kollegor när det gäller nya system 
men man vill ändå testa själv också? 
Varför tror du att det är så? 

o De flesta av alla har svarat att de inte har aktivt börjat använda sig av 
SYSTEMET ännu? 
Vad tror du det kan bero på? 

Uppföljningsfrågorna som baseras på enkäten är till för att gräva djupare inom 
problemområdet samt att få ytterligare förståelse för resultatet som kom fram i 
enkäten. Frågorna är formulerade på ett mindre specifikt till exempel genom att inte 
använda sig av antal.  

• Mer specifika frågor kring det nya systemet  
o Kan du beskriva ditt första intryck du fick av systemet? 
o Reflekterade du på dina kollegors intryck av SYSTEMET? 
o Hur anser du att implementeringsprocessen för SYSTEMET har gått? 
o Vad skulle du vilja ändra i processen och varför? 

De specifika frågorna kring systemet är tänkta att svara på frågor kring systemet. 
Detta för att direkt koppla till upplevelsen som deltagarna har haft med systemet och 
koppla deras upplevelse till socialt inflytande.  

• Frågor specifikt om socialt inflytande utifrån följsamhet, internalisering samt 
identifikation. 
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o Har du upplevt följsamhet inom din arbetsplats? 
o Har du upplevt internalisering inom din arbetsplats? 
o Har du upplevt identifikation inom din arbetsplats? 

Valet att inkludera specifika frågor kring sociala inflytande handlar om att få 
deltagarna uppfattning kring dessa perspektiv. Genom att be deltagarna att återkoppla 
till deras egna erfarenheter kan man skapa förståelse för när det sker och varför socialt 
inflytande har en påverkan eller inte har en påverkan.  

6.3 Intervju genomförande 
Majoriteten av personerna som deltog i enkäten tackade ja till att vara med på intervju 
vilket gjorde att valet att välja ut 4–5 personer baserades på deras svar. Valet 
baserades alltså på deltagare som hade intressanta svar. Både rika svar men också svar 
som stack ut från mängden. Detta ger en variation av synvinklar då socialt inflytande 
kan vara en aspekt som anses olika för olika personer. Personerna som passade in i 
kriterierna för jämförelsefall kontaktades via separata mail för att skydda deras val att 
medverka i studien. I mailet fick även deltagarna de tre olika perspektiven av socialt 
inflytande som är centrala för rapporten som nämns här nedan. Detta gjordes för att 
deltagarna skulle få tid och läsa igenom materialet och samt förbereda sig för frågor 
omkring dessa perspektiv: 

Mailen såg ut på följande sätt: 

Intervju kommer som du vet handla om socialt inflytande som är mellanmänsklig 
övervägande vid beslut att acceptera ny teknologi vilket oftast görs i grupp eller med 
tanken på hur enskilda individen påverkar gruppen samt teknologiacceptans som 
handlar om det positiva beslutet att acceptera en ny teknologi. 

För att du ska ha en bättre förståelse för socialt inflytande har jag valt ut tre termer 
som jag kommer fråga om. Det jag kommer fråga är om du har upplevt dessa tre 
sociala inflytanden inom er arbetsplats.   

Första termen är följsamhet vilket innebär att man acceptera inflytandet för att få en 
önskvärd reaktion från en annan person eller grupp. Personen utför det önskande 
beteende även om personen inte själv tror på teknologi få hen vill h belöning 
godkännande eller undvika bestraffning eller missnöje från andra.  

Den andra termen är internalisering vilket innebär att man som person intar en 
annan persons uppfattningar som sin egna för att de har samma värderingar.  

Den sista termen är identifikation som är när en person upptar ett beteende eller 
uppfattning för att de vill skapa eller bibehålla ett tillfredställande förhållande till en 
annan person eller grupp.  

Med vänliga hälsningar,  
Egzona Zeneli 

Utifrån rådgivning av min handledare på organisationen antogs att deltagarna skulle 
vara mer vilja att ställa upp på intervju om det var Skype-intervjuer. Detta var också 
mer lämpligt för mig då alla deltagare befinner sig på olika geografiska platser. 
Intervjuerna tog ungefär 30–45 minuter och med strukturerat upplägg. I början av 
intervju informerades deltagarna om hur datan skulle hanteras samt att de kunde säga 
till om de inte ville svara på någon fråga eller avbryta intervjun. Deltagarna blev 
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informerade att hålla deras åtanke de kollegor som de jobbar dagligen med och de 
system som de gemensamt använder. Detta gjordes för att sätta ramen för socialt 
inflytande. För att behålla deltagaren anonym intog ingen information som kan anses 
vara känslig som personuppgifter eller likande. Slutligen frågades det om tillstånd att 
spela in intervjun för att kunna vara aktiv i intervju och för att slippa anteckna. Detta 
gavs sedan också en muntligt godkännande i intervju.  

6.4 Analys av intervjuer 
Analysen för intervju gjordes genom en induktiv innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 
2005). Då intervjun gjordes genom med strukturerad intervjumetod kunde frågorna 
analyseras separat på samma sätt som i enkäter. På detta sätt kan man se vad de olika 
personer har svarat och göra jämförelser mellan svaren. Detta bildade sedan till 
övergripande kategorier som visas inom ”Resultat för intervju”. För att stärka 
kategorierna användes citat, dock inte direkt citat för att skydda deltagarna som deltog 
i intervjuerna. En sammanställning av påstående gjordes till ett enda citat.  

6.5 Analys av enkäter och intervjuer 
Sammanställning av enkät och intervju gjordes genom en innehållsanalys. Detta 
menas att innehållet från både enkäterna och intervjuerna analyserades samtidigt 
vilket ledde till att den enkäten stod för den kvantitativa delen av resultat och 
intervjuerna stod för den kvalitativa delen. Med andra ord stod enkäten för hur många 
personer som hade svarat ett visst sätt på frågan medan intervjuerna gav eventuell 
förklaring till området. Dock har enbart aspekter som är liknade mellan enkäten och 
intervjun tagits med i denna sammanställning. Detta skapar att vissa aspekter som inte 
stöds av varandra utlämnas med anledningen att triangulering av data ska vara tydligt 
måste kopplingen mellan de olika typer vara tydligt. På detta sätt får man en mer 
helhetssyn på resultatet och hur det kopplas samman mellan enkät och intervju. 
Enkäten ger helhetsbild över antalet personer som har svarat och intervjuerna ger 
sammanställda svar som i form av citat vilket tillsammans ger en breddare synvinkel. 
 
6.6 Forskningsetiska aspekter 
Att förhålla sig mot forskningsetiska aspekter är väldigt viktigt då deltagarna inom 
studien ska känna sig bekväma för att kunna delta samt för att deras identitet ska 
skyddas. Inom denna studie är det särskilt viktigt att förhålla sig mot forskningsetik då 
området socialt inflytande kan anses vara lite känslig information då den innefattar 
samspelet mellan kollegor och deras påverkan. Inom denna studie gjordes många 
olika steg för att skydda identiteten på deltagarna. 

Videon som spelades upp innan enkäten skickades ut förklarade att ingen personlig 
information behövdes samlas in förutom en mailadress så att länken till enkäten kan 
skickas ut.  Samt att de fick information om att deltagandet var valfritt och att de 
kunde avbryta när de vill. Utskickade av länken till enkäten skickades till alla inom 
arbetsgruppen så att ingen exkludering gjordes för att de inte ska veta vem som deltar 
och vem som inte gör det samt att mailen skickades ut separat till var och en. Inom 
enkäten hade deltagarna valmöjligheten att skippa frågor vilket är deras rätt som 
deltagare av en studie. Vid rekrytering av deltagare till intervju skickades ett separat 
mail till personerna så att ingen annan inom gruppen skulle veta att just de deltar inom 
studien. Innan intervjun fick deltagarna veta om vad som ska undersökas och varför 
undersökning görs samt att det även här kunde avbryta när de ville och att de kunde 
bara säga till om de ville hoppa över en fråga. Information om att inga direkta citat 
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skulle användas utan en sammanställning av historian används istället för att de skulle 
känna tryggheten att dela med sig av historier och information.  

Innan frågades det tillåtelse för att spela in och anledningen till varför inspelning sker 
samt att de skulle muntligt i inspelningen godkänna att de fick bli inspelade. Sist gavs 
information om att de inte ska nämna namn eller säga sitt egna efter inspelningen 
startar. Inspelningen sparades av båda parterna och inspelningarna namngav med 
Intervju1,2,3,4.  

7. Resultat 
Utifrån enkäterna och intervjuerna kunde en sammanställning tas fram genom en 
innehållsanalys. Resultatet av sammanställningen är att både enkäten och intervjuerna 
hjälper till att skapa en bättre förståelse för hur socialt inflytande kan ha en påverkan 
på teknologiacceptansen (Se Tabell 1). 

Kunskapsnivå på 
personen som prata 
påverkar. 

- Internalisering (Graf-
Vlachy, Buhtz, & 
König, 2018). 

• 3/12 svarade deras syn på system förändrades när deras 
kollegor klagar på systemet  

• 8/12 svarade för att de har tillit för kollegorna.  
• ”Jag blir påverkad när jag jobbar med folk som kan 

mycket mer om ämnet än vad jag kan” 
• ”Om jag har samma värdering som en person och 

personen säger att systemet är dåligt så skulle jag tro på 
det.” 

• ”Mitt beslut blev annorlunda än vad jag hade i början efter 
diskussion med kollega som kan mer om ämnet” 

Syftet med systemet till 
specifika personen har 
betydelse för hur man 
accepterar. 

- Perceived usefulness 
(Lee, Kozar & 
Larsen, 2003) 

- Job Relevance 
(Venkatesh & Davis, 
2000) 

 

 
• 3/12 anser att nyttan av systemet påverkar deras reaktion.  
• ”Jag fattar inte vad jag ska ha den till.” 
• ”Jag förstår att det ska vara bättre men jag fattar inte hur 

jag ska använda den” 
• ”Jag har inte tiden för att sätta mig ner med den.” 

Tidigare erfarenhet av 
andra system påverkar 
teknologiacceptansen.  

- Tidigare erfarenhet 
(Talukder, 2014) 

• 4/12 anser att tidigare erfarenheter har en påverkar hur 
deras reaktion gentemot nya systemet blir. 

• 3/12 svara att man kommer vara färgad från innan när man 
väll testar det och vilket påverkar inställningen.  

• ”Det har blivit som en kultur att säga att system är dåliga 
för att vi har haft så många system innan som är dåliga.” 

Tabell 1- En sammanställning av resultat för enkäter och intervjusvaren. 
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Resultatet från enkäter och intervjuerna presenteras i tabellen där alla sammanställda 
svar från enkäten och alla ”citat” från intervjuerna har kategoriserats utifrån kategorier 
som framstod utifrån analysen. I tabellen (se Tabell 1) kan man se vart de olika 
fynden förhåller sig inom litteraturen.  

• Kunskapsnivån på personen du pratar med – Denna kategorin handlar om 
att om den person du har en social interaktion med verkar ha stor kunskap 
inom området så påverkas du mer av den social inflytandet.  Citatet:  
”Om jag har samma värdering som en person och personen säger att systemet 
är dåligt så skulle jag tro på det” visar tydlig koppling till internalisering av 
Graf-Vlachy, Buhtz och König (2018). Där kunskapsnivån inom området 
anses vara hög ökar tilliten för kollegornas antagande om systemet vilket i sin 
tur påverkar deras egna syn.  
  

 • ”Oh nej inte ett sånt system till!” 
• ”Många säger att det är skitsystem innan de har ens 

provat!” 
• ”Historian säger att det inte brukar bli bra, man är van att 

det blir dåligt” 

Auktoritet på personen 
som du pratar med. 

- Identifikation (Graf-
Vlachy, Buhtz, & 
König, 2018) 

- Image (Venkatesh & 
Davis, 2000) 

 

• 5/12 har svarat att de lyssnar på deras kollegor men 
förhåller sig skeptiska mot kollegornas ord innan de själva 
testar systemet för att göra en bedömning.  

• 8/12 svarar att det är lojaliteten mot chefen som gör att de 
fortsätter att använda sig av systemet även fast de själva 
inte hittar fördelarna med systemet.  

• ”Jag litar på min chefs omdöme och då har jag inget att 
tillägga i hans beslut” 

• ”Man är mer vaksam mot auktoriteter eller positioner man 
vill åt.” 

Lojalitet. 

- Följsamhet (Graf-
Vlachy, Buhtz, & 
König, 2018) 

 

• 5/12 svara att det har med att lojaliteten emot ledningen 
beslut att acceptera beslutet.  

• ”Det är inte lojalitet utan mer som ett måste. Det är det 
som blir tillsagt och då är man tvungen” 

• ”Antigen använda det eller strunta vilket kan vara svårt om 
man vill ha kvar sitt jobb.” 

• ”Man tror inte man har någon inflytande i såna beslut så 
det är bara att spela med.” 

• ”Det är en stor process att ta fram ett nytt system så om det 
inte blir rätt så kan det vara svårt att göra om det, man är 
lojal till processen.” 

• 8/12 svarar att det är lojaliteten mot chefen som gör att de 
fortsätter att använda sig av systemet även fast de själva 
inte hittar fördelarna med systemet.  
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• Syftet med systemet till specifika personen har betydelse för hur man 
accepterar - Denna kategori innebär att användaren av systemet måste känna 
att det finns ett syfte med använda sig av systemet annars minskas 
teknologiacceptansen. Detta har koppling till ”Perceived usefulness” inom 
TAM (Lee, Kozar & Larsen, 2003) då 3/12 svarade att nyttan av systemet 
påverkar deras reaktion mot det nya systemet. ”Job Relevance” inom TAM2 
(Venkatesh & Davis, 2000) har koppling till studiens resultat fast aspekten har 
inte tagits in så detta en påverkan på teknologiacceptansen. Citatet ”Jag 
förstår att det ska vara bättre men jag fattar inte hur jag ska använda den” 
visar på hur jobbrelevans har en påverkan på teknologiacceptansen.  
 

• Tidigare erfarenhet av andra system påverkar teknologiacceptansen - 
Denna aspekt är en aspekt som Talukder (2014) nämner som påverkar 
teknologiacceptansen för nya system. Detta är en aspekt som mer än hälften av 
deltagarna inom enkäten säger påverkar deras syn av systemet. Det intressanta 
fyndet inom denna kategori är citatet ”Det har blivit som en kultur att säga att 
system är dåliga för att vi har haft så många system innan som är dåliga.” 
vilket kan visa på att flertal av dåliga erfarenheter kan ha en mycket stor 
påverkan då effekten blir att en kultur skapas inom organisationen. Denna 
negativa inställningen som blir som en typ av kultur kan minska motivationen 
för att använda sig av teknologier vilket Talukder (2014) också nämner som en 
del som påverkar teknologiacceptansen.  
 

• Auktoritet på personen som du pratar med – Aspekten handlar om att 
personer som har mer auktoritet har mer påverkan när det gäller socialt 
inflytande. Detta kan speglas av det höga antalet personer som har svarat att 
det är lojalitet mot chefen som gör att de använder sig av det nya systemet 
även fast de anser att den är dålig. Medan 5/12 sa att de skulle förhålla sig 
skeptiska för kollegornas åsikter kring det nya systemet. Detta kan visa på att 
auktoritet inom socialt inflytande har betydelse för till vilken grad man 
påverkas. Utifrån identifikation (Graf-Vlachy, Buhtz, & König, 2018) som är 
att personen vill skapa eller behålla en bra relation till en person eller grupp 
kan stödja detta fynd. Image (Venkatesh & Davis, 2000) visar också att 
anställde göra som den blir tillsagd och reagerar på ett sätt som andra förväntar 
sig för att skapa en bra stämning med de andra kollegorna vilket citatet ”Man 
är mer vaksam mot auktoriteter eller positioner man vill åt.” tydligt kan visa. 
Detta betyder att personer inom organisationen påverkas av auktoritet vilket 
kopplat till nya system innebär att auktoriteter kan vara en drivande kraft när 
det kommer till att få personer att acceptera ny teknologi.  
 

• Lojalitet – Denna aspekt är kopplad till socialt inflytande då följsamhet (Graf-
Vlachy, Buhtz, & König, 2018) innebär en förändring av beteendet som svar 
på socialt påtryck utan att förändra sin attityd och övertygelsen för teknologin. 
Detta visas på att 5/12 svara att det har med att lojaliteten emot ledningen 
beslut att acceptera beslutet. Samt att 8/12 svarar att det är lojaliteten mot 
chefen som gör att de fortsätter att använda sig av systemet även fast de själva 
inte hittar fördelarna med systemet.  
Dock visar sig lojalitet på två sätt inom detta arbete. Lojalitet är att personer 
gör/ accepterar beslut som görs för att det har förståelse för processen vilket 
citatet ”Det är en stor process att ta fram ett nytt system så om det inte blir 
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rätt så kan det vara svårt att göra om det, man är lojal till processen.”  visar 
på. Den andra variationen av lojalitet är mer som ett måste då följande citat 
visar på  
- ”Det är inte lojalitet utan mer som ett måste. Det är det som blir tillsagt och 
då är man tvungen” 
- ”Antigen använda det eller strunta vilket kan vara svårt om man vill ha kvar 
sitt jobb.” 
- ”Man tror inte man har någon inflytande i såna beslut så det är bara att 
spela med.” 

För att återkopplat till frågeställningen vilket är:  
Hur påverkar socialt inflytande teknologiacceptansen för obligatoriska system?  
Detta arbete har gett inblick i hur Kunskapsnivå på personen som prata påverkar, 
Auktoritet på personen som du pratar med och Lojalitet är sätt som socialt 
inflytande påverkar teknologiacceptansen. Dessa fynd har på olika sätt kopplas med 
litteraturen men dessa fynd visar mer specifika aspekter av socialt inflytande vilket 
kan göra detta området mer greppbart för organisationer. Dessa tre fynd kan 
organisationer ha mer fokus på att få högre teknologiacceptans genom att möta upp 
med aspekterna inom socialt inflytande.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOGIACCEPTANS 

Jobbrelevans 

Tidigare erfarenheter 

Följsamhet 

Socialt inflytande 
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Figur 4 – Sammanställning av alla aspekter som har hittats inom detta arbete. 
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Figur 4 (se Figur4) visar hur de olika aspekterna kopplas till varandra. Socialt 
inflytande innefattar de tre aspekterna som litteraturen hänvisade. Detta innebär att 
socialt inflytande innefattar följsamhet, identifikation och internalisering. De olika 
fynden har placerat inom figuren som en del av de olika påståendena inom socialt 
inflytande. Lojalitet är inom följsamhet, kunskapsnivån är inom identifikation samt att 
auktoritet är inom internalisering. Då andra fynd som gjordes i denna studie är inte 
direkt kopplade till socialt inflytande utan har koppling till teknologiacceptans. Dessa 
två är tidigare erfarenhet och jobbrelevans som har visas i Figur 4.  

8. Slutsats 
Studiens resultat visar på att det behövs mer underlag för att kunna säga att dessa 
aspekter bevisar för hur socialt inflytande påverkar teknologiacceptansen. Denna 
studie skulle kunna visa på hur socialt inflytande har mer nyanser av påverkan även 
fast många av de fynden som har upptäckts har koppling till teorier som ligger till 
grund för TAM, TAM2 och socialt inflytande. Tidigare erfarenhet och syftet med 
systemet till den specifika personen är aspekter som härstammar från TAM och 
TAM2 vilket redan är spikade faktorer inom teknologiacceptans. Dock ger denna 
studien en inblick i hur socialt inflytande har påverkan då som i detta fallet med att 
det har blivit som en kultur hos organisationen att säga att system är dåliga som visas 
tydligt i citatet ”Det har blivit som en kultur att säga att system är dåliga för att vi har 
haft så många system innan som är dåliga.” som togs fram utifrån intervjuerna. Detta 
skulle kunna visa på att människors påtryck från varandra har betydelse för vad för 
inställning som personerna inom organisationen har.  

En annan aspekt som har koppling till litteraturen är lojalitet. Lojalitet var ett ord som 
ofta framkom inom enkäter vilket gjorde att mycket fokus lades på att förstå vad 
lojalitet betyder i intervjun. Koppling från lojalitet kan göras till följsamhet som enligt 
Graf-Vlachy, Buhtz, och König (2018) är när den individuella personen accepterar 
inflytandet för att hen hoppas att hen kan få en önskvärd reaktion från en annan 
person eller grupp (se sidan 7). I vissa fall antogs lojalitet direkt som följsamhet då 
personen använde sig av systemet även fast de inte själv inte tyckte om systemet 
vilket framkom tydligt i enkäten där 5/12 svarade att det har med lojaliteten mot 
ledningens beslut att man accepterar beslutet (se sidan 17). Den andra nyansen av 
detta var att lojalitet kan uppfattas som ett tvång för att personen anser att det inte 
finns något annat val vilket syns väldigt väl inom citatet från intervjun: ”Antigen 
använda det eller strunta i det vilket kan vara svårt om man vill ha kvar sitt jobb.” 
samt citatet ”Det är inte lojalitet utan mer som ett måste. Det är det som blir tillsagt 
och då är man tvungen”.  

Området ”Kunskapsnivån på personen” handlar om till vilken grad som man förlitar 
sig på sina kollegor så pass mycket att deras åsikter om nya system förändrar ens egna 
åsikter. Denna aspekt framkom när frågan om när personen tror att de påverkas mest 
av sina kollegor. I enkäten var det ungefär hälften som svarade att de påverkas av 
deras kollegor och hälften som svarade att de lyssnar på deras kollegor men förhåller 
sig skeptiska mot kollegornas ord innan de själva testar systemet för att göra en 
bedömning (se sidan 17). Utifrån intervju framkom det att kunskapsnivån på personen 
kan ha betydelse för hur mycket man påverkas av personen man pratar med. Detta 
syns också väldigt väll inom citatet ”Jag blir påverkad när jag jobbar med folk som 
kan mycket mer om ämnet än vad jag kan” vilket kan visa på att om personen man 
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pratar med anses vara kunnig kan det sociala inflytande påverkas mer än av en person 
som inte har hög kunskap.  

Auktoritet på personen man pratar med har betydelse för hur mycket man påverkas av 
det sociala påtrycket. Denna aspekt skulle behöva mycket mer underlag för att kunna 
säga att detta faktiskt är en faktor av socialt inflytande. Dock sätter aspekten fokus på 
att auktoriteten på personen har betydelse för hur pass mycket inflytande som görs. I 
frågan om vad kollegorna skulle göra om chefen nämner fördelarna med ett system 
men att ni själva inom arbetsgruppen inte har upptäckte dem ännu. Där var det 8/12 
som svarar att det är lojaliteten mot chefen som gör att de fortsätter att använda sig av 
systemet även fast de själva inte hittar fördelarna med systemet. Detta bevisar att 
lojaliteten samt auktoriteten som chefen har kan ha betydelse för varför medarbetarna 
väljer att fortsätta att använda sig av systemet. Detta kan som sagt även kopplas till 
lojalitet dock är det intressanta att 5/12 har svarat att de lyssnar på deras kollegor men 
förhåller sig skeptiska mot kollegornas ord innan de själva testar systemet för att göra 
en bedömning. Det är kopplingen mellan dessa två svar som gör att auktoritet 
framkommer som en eventuell faktor av socialt inflytande. 

8.1 Rekommendationer till organisationer: 
Rekommendationer görs utifrån resultatet som har kommit fram i denna studie. Detta 
betyder inte att dessa är för alla organisationer eller för att införande av alla system. 
Dessa kan vara värda att tänka på innan införandet av ett nytt system och att fokus ska 
ligga på den enskilde individen som ska använda sig av systemet.   

• Vid presentation av nya system ha en person som har kunskap om system så 
att kollegorna anser att personen är kunnig inom området vilket kommer öka 
teknologiacceptansen. 

• En person med auktoritet ska alltid vara positivt inställd till det nya systemet 
då personer med auktoritet kan ha en större social påverkan än personer utan 
auktoritet.  

• Tidigare erfarenheter av system påverkar synen på det nya systemet vilket gör 
det extra viktigt att vara tydlig med vad som är fördelen med det nya systemet 
och varför detta systemet är bättre än det gamla vilket är kopplat till syftet till 
systemet.  

• Lojalitet från sina medarbetare är något som är värdefullt att uppnå men som 
inte sker per automatiskt. Detta kan göra att personer inom organisationen är 
mer villiga att göra saker som de egentligen inte tror på.  

 

9. Diskussion 
Teknologiacceptans är en aspekt som har under lång tid undersökts av många olika 
forskare där olika aspekter har tagits hänsyn till vilket vi ser utifrån de många 
modifieringarna av TAM som nämns i början av rapporten. På grund av detta kan 
denna teorin om teknologiacceptans anses vara gammal och utdaterad då vi har 
mycket mer kunskap nu än vad vi hade då inom många olika fält som till exempel 
psykologi, behovsanalys, organisationsteorier, user experience design eller UXD, 
Service design och många andra fält som är kopplade till människa inom 
organisationen. Men utifrån studien deltagargrupp verkar detta problem kvarstå inom 
stora organisationer som denna vilket visar på att det fortfarande finns problem inom 
organisationer och att det behövs forskning kring området för att lösa det. Många 
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frågor om teknologi och hur man får personer att använda sig av dem fångar UXD 
fältet upp. Inom UXD-fältet är fokus på användarna och att skapa förståelse för vilka 
behov användarna har för att sedan möta på dessa behov med hjälp av designen av 
systemet. Genom att utgå från användarnas behov för att skapa en teknologi kan 
teknologiacceptansen öka då systemet är enkelt att använda utifrån användarens ögon. 
Dock brukar UXD inte följa med hela sträckan till införande av den nya teknologin då 
UXD hade som fokus att skapa en ny teknologi som är så lätt och anpassad så möjligt. 
Praktiker inom området brukar avta när den nya teknologin är helt klar för 
implementering på grund av olika skäl som resurser. Detta kan orsaka att aspekter 
som socialt inflytande inte tas hänsyn till då socialt inflytande börjar bemärkas när 
den nya teknologin ska implementeras och användas inom organisationen. Detta 
arbete kan vara en början på att sammankoppla UXD fältet med teknologiacceptans 
fältet då målet för båda fälten är att få kopplingen mellan teknologin och människa 
optimerad. Praktiker inom UXD-fältet kan på detta vis ha uppriktiga skäl till att följa 
processen från början till slut tills alla inom organisationen använder sig av systemet 
för att säkerhetsställa att den nya teknologin mottas av de potentiella användarna.  

9.1 Metod och Resultatdiskussion 
Då deltagarna av studien sitter på olika platser kan detta ha påverkat på hur mycket de 
anser att de påverkas just inom det nya implementerade system. Men då deltagarna 
fick hämta minnen från andra system som de använder med arbetskollegor i närhet 
kan denna aspekt minskat. Dock är medför det att fokus inte enbart har varit på det 
nya systemet som ska implementeras vilket kan anses som en svaghet för studien och 
anse resultat som mindre trovärdigt. 

Arbetsgruppen anser sig själva mycket mer teknologiskt kunniga än vad andra 
grupper som ska testa det nya systemet så de anser sig själva inte vara den generella 
gruppen inom organisationen. Men på grund av tillgänglighet och brist på tid från 
organisationens andra två grupper kunde inte de andra grupperna ställa upp för 
studien. Fördelen med sannolikhets är enligt Rog och Bickman (2009) att genom att 
inte exkludera personer får studien en mer nyanserad bild som går att generalisera 
med samhället i stort. En annan omständighet vilket skedde på grund av tidsbrist från 
båda parterna lyckades inte information om hur införande av nytt system ser ut för 
just denna organisationen. Detta skulle mer konkret kunna ge oss information om hur 
man kan anpassa processen för att teknologiacceptansen skulle öka. Förslagsvis 
behövs fortsatt undersökning kring ämnet för att klargöra hur det går att öka 
teknologiacceptansen utifrån processen att införa en ny teknologi just för denna typ av 
organisation. 

För att öka trovärdigheten av resultat skulle det vara bra att visa vilka citat som ingår 
inom de olika kategorierna men på grund av att ämnet handlar om socialt inflytande 
kan detta anses vara känslig information att dela ut vilket blir icke etiskt rätt gentemot 
deltagarna och deras svar. Därför används sammanställningar av citat för att inte 
direkt kunna koppla till personens yrke eller arbetsuppgifter. Begränsningen av testare 
av det nya systemet gjorde att ramen för deltagare blir mycket mindre vilket ökar 
chansen för att deltagare inom studien kan igenkännas vilket kan ha begränsat 
studiens resultat. En annan aspekt som har gjorts i försök att öka trovärdigheten är 
trianguleringen. Detta gjorde det möjligt att skapa djupare förståelse för vad till 
exempel lojalitet verkligen har för betydelse samt att auktoritet aspekten går enbart att 
framställa genom triangulering av olika typer av svar från både enkät och intervjuer. 
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Ordningen av metoderna kan komma att ifrågasättas dock ansågs det enbart som 
fördel att ha enkäten innan intervjuerna.  Genom att ha enkäterna tillkom en 
grundläggande förståelse för vad man kan tänkas förväntas av deltagarna och detta 
gjorde det möjligt att skapa fokuserade frågor för intervjun. Om lojalitet hade 
förekommit inom enbart två att fyra intervjuer hade det inte kanske varit lika tydligt 
att lojalitet har betydelse då bara två stycken nämnde ordet. I enkäten kunde 
nyckelord uppfattas mycket lättare då fler personer deltog och därefter kunde frågor 
kring nyckelord frågas. För framtiden skulle det var mycket lämpligt att utföra en 
studie med mycket större urvalsstorlek för att kunna säga med säkerhet att dessa 
aspekter har signifikanta resultat samt att en efterenkät skulle kunna skickas ut för att 
få bekräftande efter sammanställningen av resultatet för att få bekräftelse eller 
modifieringar av resultatet för att öka trovärdigheten. 

9.2 Etiska och samhälleliga aspekter  
De samhälleliga aspekter av denna studie skulle kunna ses som mestadels positiva då 
fokus ligger på att förstå hur socialt inflytande påverkar teknologiacceptansen som i 
sin tur betyder att mer personer inom organisationen använder sig av teknologi som 
införs. Detta skulle innebära att organisationer kan implementera mer teknologier 
framgångsrikt vilket skulle kunna leda till att organisationer inte behöver förlora 
massa pengar på att införa teknologier som ingen använder sig av. En nackdel med 
socialt inflytande inom teknologiacceptans är att det kan användas på fel sätt då det 
kan anses som manipulering av människan fria vilja. Efter att vi vet vad som påverkar 
och hur vi påverkas kan detta resultat användas för att få folk att tycka och tänka på 
ett annorlunda sätt fast det inte var deras ursprungstanke eller tycke. Detta skulle 
kunna leda till att organisationer har massa olika system som ingen av deras 
medlemmar egentligen vill ha men som alla använder vilket är fel utifrån ett etiskt 
perspektiv. 

9.3 Fortsatt forskning 
För framtida studier vore det intressant att fokusera mer på auktoritet, lojalitet och 
kunskapsnivå då dessa två aspekter är nya inom området av socialt inflytande. Genom 
att få mer underlag om dessa skulle ge en djupare förståelse för vad dessa kan 
innebära eller om de med säkerhet kan kallas aspekter av socialt inflytande.   

Studien skulle som sagt behöva lite mer underlag för att kunna med säkerhet säga att 
dessa faktorer bevisar hur socialt inflytande påverkar teknologiacceptansen för 
obligatoriska system.  Detta skulle kunna göras med hjälp av att göra en till enkät med 
arbetsgruppen för att se om de tycker att dessa fynd är relevanta samt att få bekräftelse 
eller förändringsförslag kring fynden. Detta skulle i sin tur också öka trovärdigheten 
eftersom användare skulle ha varit mer involverade och fynden skulle ha mycket mer 
information som står bakom. 

Förutom en till enkät skulle det vara intressant att använda en helt annan arbetsgrupp 
för att se om dessa fynd skulle hittas där också för att få mer information om det är 
kontexten som spelar roll för hur socialt inflytande påverkar. Detta skulle ge en mer 
nyanserad bild över hur socialt inflytande har en påverkan då olika arbetsgrupper har 
olika arbetsuppgifter och normer. 
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Manus till intervju: 
Hej och tack återigen för att du ställer upp på intervju. 

Som du kanske vet så kommer denna intervjun användas för att ta fram information 
om hur socialt inflytande påverkar teknologiacceptans.  

Socialt inflytande handlar om mellanmänsklig övervägande vid beslut att acceptera ny 
teknologi vilket oftast görs i grupp eller med tanken på hur gruppen påverkar den 
enskilda individen. Teknologiacceptans handlar om det positiva beslutet att acceptera 
en ny teknologi. 

För dig blir detta relevant när ni har fått det nya systemet som ni ska testa.  

När du intervjuas kan du hålla i åtanke dina närmsta kollegor och de kollegor som du 
jobbar dagligen med där ni använder er av samma typer av system. Du behöver 
absolut inte begränsa dig till enbart det nya systemet utan det går bra att återkoppla 
om andra system som har implementeras och dina upplevelser kring dem.  

Utifrån alla intervjuer jag har så sammanställer jag all information jag har fått in och 
ger ett resultat utifrån allas svar. Så dina enskilda svar kommer inte på något sätt att 
komma fram. Samt skulle du ta upp ett exempel så kommer jag enbart fånga upp 
konceptet va historian som du berättar och inte bit för bit använda mig av den. Detta 
för att inte kunna spåra tillbaka till dig så du kan känna dig bekväm. Samt att utifrån 
alla som har tackat ja har jag enbart valt ut ett visst antal intervjuer som ingen annan 
vet att exakt du är med i min undersökning. Det är också för att du ska känna dig 
bekväm med att ställa upp för intervju.  

Du kan när du vill avbryta intervju eller välja att inte svara på någon fråga då är det 
bara att säga till. 

För att jag ska kunna vara mer delaktig i intervju så skulle jag föredra att spela in ljud 
för att slippa tänka på att anteckna. Men det är helt upp till dig om du känner dig 
bekväm med att bli inspelad. Jag kan skriva anteckningar om du skulle föredra det 
men dessa inspelningar kommer inte användas för något annat än för jag ska slippa att 
förlita mig av mina anteckningar.  

Du behöver inte säga ditt namn eller personliga uppgifter i inspelningen men dock 
behöver jag ett muntligt godkännande att jag får tillstånd att spela in.  

Hur känner du inför inspelningen? 

JA/  

PÅ MED INSPELNING. 

Får jag tillstånd av dig att spela in vår konversation i syfte att slippa anteckna.  

JA / NEJ.  

DÅ KÖR VI! 

UTIFRÅN DEMOGRAFI: 

Arbetstitel på organisationen? 
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Hur länge har du jobbat där? 

Hur många personer är i gruppen i er? 

Hur skulle du beskriv er gruppdynamik? 

Vilket sätt är den bra/ dåligt?  

Ge mig exempel. 

Nämn en stor förändring som gjorts inom ditt jobb som har påverkat dig? 

 Utifrån din roll i er arbetsgrupp, är det någon/eller något som kan influera dig vid 
tagning av beslut? 

Kan du ge mig ett exempel där du känner att du har blivit influerad av dina 
medarbetare? 

När anser du att du blir mest influerad av vad dina medarbetare? 

UTIFRÅN ENKÄTEN: 

Utifrån enkäten var det många som sa att de fortsätter att använda systemet på grund 
av lojalitet? 

Vad tror du lojalitet betyder i detta fallet? 

Varför? 

En del ansåg att accepterade att ny teknologi har med tidigare erfarenhet att göra?  

Vad är din syn på detta? 

Många ansåg att man lyssnar på sina kollegor när det gäller nya system men man vill 
ändå testa själv också? 

Varför tror du att det är så?  

De flesta av alla har svarat att de inte har aktivt börjat använda sig av systemet ännu? 

Vad tror du det kan bero på? 

UTIFRÅN Systemet: 

Kan du beskriva ditt första intryck du fick av SYSTEMET? 

Reflekterade du på dina kollegors intryck av SYSTEMET? 

Hur anser du att implementeringsprocessen för SYSTEMET har gått? 

Vad skulle du vilja ändra i processen och varför? 
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UTIFRÅN TERMERNA: 

Jag ska ta upp tre termer som används för att definiera socialt inflytande och då vill 
jag ha dina tankar kring dessa tre termer. Dra gärna från dina egna erfarenheter om du 
kan.  

Första termen är följsamhet: Vilket innebär att man acceptera inflytandet för att få en 
önskvärd reaktion från en annan person eller grupp. Personen utför det önskande 
beteende även om personen inte själv tror på teknologi få hen vill h belöning 
godkännande eller undvika bestraffning eller missnöje från andra.  

Har du upplevt följsamhet inom din arbetsplats?  

Om ja berätta om det? 

Om Nej varför? 

Den andra termen är internalisering vilket innebär att man som person intar en annan 
persons uppfattningar som sin egna för att de har samma värderingar.  

Har du upplevt internalisering inom din arbetsplats? 

Om ja berätta om det? 

Den sista termen är identifikation som är när en person upptar ett beteende eller 
uppfattning för att de vill skapa eller bibehålla ett tillfredställande förhållande till en 
annan person eller grupp.  

Har du upplevt identifikation inom din arbetsplats? 

Om ja berätta om det? 
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”Rådata”: Enkät 
Fråga 1: Hur blir din reaktion till ett nytt system: 

Alla kommer acceptera valet men vad är det som göra att de accepterar valet 

- Lojalitet  
5/12 svara att det har med att lojaliteten emot ledningen beslut att acceptera 
beslutet.  

- Nyttan av systemet  
3/12 anser att nyttan av systemet påverkar deras reaktion.  

- Tidigare erfarenheter 
4/12 anser att tidigare erfarenheter har en påverkar hur deras reaktion 
gentemot nya systemet blir. 

Fråga 2: kollegor testar och klagar på systemet hur påverkas dem: 

- Synen på systemet  
3/12 svarade deras syn på system förändrades  
2/3 svarade för att de har tillit för kollegorna.  

- Medvetenhet men ej påverkan  
5/12 har svarat att de lyssnar på deras kollegor men förhåller sig skeptiska mot 
kollegornas ord innan de själva testar systemet för att göra en bedömning.  

- Ej påverkan  
2/12 har sagt att de inte alls påverkas av kollegornas info.  

- Väntat 
2/12 har svarat att de skulle väntat med att använda sig av systemet om de 
hörde att de var dåligt tills de fixar systemet.  

Fråga 3: Chefen nämner fördelar men du har inte upptäckt dem.  

- Lojalitet på chefen  
8/12 svarar att det är lojaliteten mot chefen som gör att de fortsätter att 
använda sig av systemet även fast de själva inte hittar fördelarna med 
systemet.  

- Kollegorna  
1/12 personer svarade att den fortsätter använda systemet eftersom hens 
kollegor använder den.  

- Försök till att få det mer konkretiserat med frågor. 
3/12 har sagt att de skulle försöka göra det mer konkret för sig hur dessa 
fördelar finns göra det mer konkret.  

Fråga 4: När det är din tur att testa hur är din inställning: 

- Skaffa egen uppfattning. 
9/12 svarar att när de ska testa systemet så kommer de försöka ha så neutral 
syn som möjligt och att man vill bilda sin egna uppfattning.  

- Kasst system 
- 3/12svara att man kommer vara färgad från innan när man väll testar det och 

vilket påverkar inställningen.  

Fråga 5: Felhantering: 
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- 4/12 rapporterar: 
- 5/12 felanmälan och ger en förbättring  
- 3/12 tar hjälp av kollegor. 

Fråga 6: Beslut inom arbetet. 

- 4/11 tycker att det tas av övre ledningen och beslutats där. 
- 7/11 tycker att beslutet tas gemensamt inom enheten tillsammans med 

berörande.  

Fråga 7: Företagskultur. I stort sämre i arbetsgruppen mycket bra. 

Fråga 8: aktivt använt systemet:  

- 10/12 nej  
- 2/12 ja 

Fråga 9: Motivering till varför  

- 4/ 8 har inte haft tid med att sätta sig in och jobba med systemet. 
- 4/8 har tyckt att det har varit svårt att använda sig av systemet. 

 

”Rådata” intervjuer. 
Tidigare erfarenhet av andra system påverkar teknologiacceptansen.  

- ”Det har blivit som en kultur att säga att system är dåliga för att vi har haft så 
många system innan som är dåliga.” 

- ”Oh nej inte ett sånt system till!” 
- ”Många säger att det är skitsystem innan de har ens provat!” 
- ”Historian säger att det inte brukar bli bra, man är van att det blir dåligt” 

Auktoritet av personen som du pratar med påverkar hur mycket du påverkas av social 
inflytandet. 

- ”Jag litar på min chefs omdöme och då har jag inget att tillägga i hans beslut” 
- ”Man är mer vaksam mot auktoriteter eller positioner man vill åt.” 

Lojalitet 

- ”Det är inte lojalitet utan mer som ett måste. Det är det som blir tillsagt och då 
är man tvungen” 

- ”Antigen använda det eller strunta vilket kan vara svårt om man vill ha kvar 
sitt jobb.” 

- ”Man tror inte man har någon inflytande i såna beslut så det är bara att spela 
med.” 

- ”Det är en stor process att ta fram ett nytt system så om det inte blir rätt så kan 
det vara svårt att göra om det, man är lojal till processen.” 

 Kunskapsnivå på personen som prata påverkar  

- ”Jag blir påverkad när jag jobbar med folk som kan mycket mer om ämnet än 
vad jag kan” 
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- ”Om jag har samma värdering som en person och personen säger att systemet 
är dåligt så skulle jag tro på det.” 

- ”Mitt beslut blev annorlunda än vad jag hade i början efter diskussion med 
kollega som kan mer om ämnet” 

Syftet med systemet till specifika personen har betydelse för hur man accepterar. 

- ”Jag fattar inte vad jag ska ha den till.” 
- ”Jag förstår att det ska vara bättre men jag fattar inte hur jag ska använda den” 
- ”Jag har inte tiden för att sätta mig ner med den.” 
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