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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet har varit att försöka ta reda på hur de som är omotiverade till IT skall 
kunna motiveras och vilka faktorer i en verksamhet som bidrar till att motivationen till IT 
sjunker. Arbetet har även undersökt om det kunde röra sig om en generationsfråga, det vill 
säga om de äldre är mindre benägna att ägna sig åt IT än de yngre. 
 
Som metod användes fallstudie med intervjuer och dessa gjordes på två arbetsplatser inom 
Skövde kommun. De sex intervjuade visade sig alla vara motiverade till IT vilket var ett 
oväntat resultat. De resultat som kommit fram ur arbetet är att delaktighet är viktigt vid 
förändringar. Dessutom är uppmuntran och utbildning andra viktiga faktorer för att öka 
motivationen. Resultatet visar även att det som kan verka omotiverande med den nya IT 
tekniken är system som kraschar och en känsla av minskad kontroll över den snabba IT-
utvecklingen.  
 
 
Nyckelord: IT, Motivation, Förändring, Inlärning 
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1 Inledning 
I dagens samhälle har datorer och dess främsta landvinning Internet blivit en naturlig 
och integrerad del i de flesta svenskars liv. Det nya informationssamhället har inneburit 
att vi idag kan ta del av information och komma i kontakt med människor via datorn. 
Detta har i sin tur bidragit till att det är enklare att få fram den information vi söker och 
hålla kontakten med andra människor. För att detta skall vara möjligt krävs dock 
grundläggande datorkunskaper. Något som de allra flesta människor har idag, men som 
vissa saknar.    
 
Den nya tekniken tar sig in i områden och på arbetsplatser som tidigare inte varit 
datoriserade. Utvecklingen av Informationsteknik (IT) går allt fortare framåt och det kan 
upplevas som ett krav att ständigt vara ajour med den nya tekniken. För vissa människor 
kan IT kännas som ett nödvändigt ont, vilket de helst skulle vilja undvara. Det kan vara 
så att datorer inte finns i deras närmiljö eller att de inte anser sig vilja använda sig av 
datorer. För andra kan en datorisering av arbetsplatsen innebära mycket oro och 
problem, särskilt i den inledande fasen då det kan vara många nya rutiner att sätta sig in 
i. 
 
Gaudron och Vignoli (2002) berättar att de genom undersökningar kommit fram till att 
det finns en datorängslan bland vissa människor. Andra begrepp som nämns är datorfobi 
och motvilja till datorer. Datorängslan definieras som den rädsla en individ känner vid 
tanken på datoranvändning eller då denne använder datorer. Orsaken till datorängslan 
har förklarats med låg datorvana. Potosky (2002) talar också om en datorrädsla, men 
även om människor som är motiverade inför den nya tekniken. En annan undersökning 
av North och Noyes (2002) visar att de finns en uppdelning i samhället mellan positiva 
datoranvändare och människor med teknofobier (det vill säga rädslan för att använda sig 
av teknik). Undersökningen som gjordes på barn i 12-13 års åldern visar att 77 % inte 
känner någon teknofobi men att 20 % känner en liten teknofobi och att 3 % känner en 
hög teknofobi.  
 
Ytterligare en undersökning utförd på vuxna visar att det finns datorosäkerhet bland de 
anställda i industrin (Mikkelsen, ∅gaard, Lindøe & Olsen, 2002). Cheferna känner sig 
däremot mindre osäkra på datorer än sina anställda. Vid införandet av ny teknik i 
organisationen bör användaren vara delaktig och få utbildning. Enligt Mikkelsen, mfl 
(2002) skall då särskild hänsyn tas till kvinnor, lågutbildade och äldre anställda.  
 
Det är tänkt att detta examensarbete skall ta reda på hur anställda på arbetsplatser inom 
Skövde kommun ställer sig inför IT-utvecklingen och bakgrunden till denna fråga 
bottnar i en konferens som hölls hösten 2001. Under konferensen diskuterades temat 
"En attraktiv arbetsmiljö i Skövde 2006". Deltagarna delades in i olika grupper som 
skulle försöka arbeta mot detta mål.  
 
I en av grupperna framkom enligt L. Furåker (personlig kontakt, 14 januari, 2002) att 
det på 2000-talet, finns de som varken vill eller är intresserade av att ta till sig 
förändringar som innefattar IT. Syftet med arbetet är med utgångspunkt från detta att ta 
fram förslag på hur människor kan motiveras att lära sig, och mer vartefter ta del av den 
nya IT-tekniken. 
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1.1 Bakgrund 
Arbetets bakgrund beskriver begreppet motivation som har en central del i arbetet 
eftersom en fråga i problempreciseringen kretsar kring motivationen till IT. Vidare 
beskriver arbetet ett antal motivationshöjande faktorer som har arbetats fram med hjälp 
av brainstorming och diskussioner med handledare och studiekamrater. Dessa är: Hem-
pc, electronic learning, löneökning, delaktighet och ledig dag. 
 
En del av dessa faktorer används i företag idag och en del kanske borde användas mer. 
Det är troligen ekonomin som i många fall hindrar att dessa motivationshöjande 
åtgärder inte får tillräckligt med utrymme i en verksamhet. Det är inte säkert att 
ledningen märker ett resultat direkt, men på lång sikt kan en satsning i de 
motivationshöjande faktorerna bära frukt i form av att de anställda är mer motiverade 
och mer aktivt söker kunskap kring IT. 
 
Som en kontrast till motivationshöjande faktorer tar nästa kapitel upp motivations-
sänkande faktorer som har arbetats fram med hjälp av brainstorming och diskussioner 
med handledare och studiekamrater. Dessa är: Information overload, dold nytta med 
förändringen, ökad stress och för hög grad av komplexitet.  
 
Ovanstående faktorer anses verka negativt för att människor skall kunna utvecklas i sina 
arbeten. Detta följs av ett mindre kapitel som tar upp inlärningsfrågor med 
koncentrering kring positivt tänkande istället för rädsla.  
 
IT är ett genomgående begrepp i arbetet och beskrivs som ett ord som används flitigt i 
de sammanhang där teknologi för informationshantering åsyftas. Datorer är en av de 
tekniker som går under IT och en historisk tillbakablick över datorutvecklingen ger en 
bild av hur fort utvecklingen har gått. Vidare ges en beskrivning av de fördelar som 
datorer kan ge oss människor i form av datalagring, beräkningar av stora datamängder 
och mycket mer.  
 
Internet och intranät är en del av den utveckling som troligen bidragit till att IT används 
i en sådan stor omfattning inom såväl verksamheter som av privatpersoner. Ett kort 
stycke tar upp olika åldersgrupper och deras IT-användande. Ett resonemang förs att de 
äldre är mindre insatta än de yngre. Det kan även finnas skillnader mellan kön och IT, 
Jedeskog (1998) menar att pojkar visar ett större intresse för datorer.  
 
En misslyckad verksamhetsförändring beskriver de risker det kan innebära att förändra 
en organisation (kapitel 2.6). Stora krav ställs på systemutvecklaren, ledningen och 
deras förmåga att kommunicera med de anställda. Om inte kommunikationen mellan 
dessa parter fungerar kan det hända att oro, missnöje och felaktiga rykten sprids på 
arbetsplatsen, vilket i sin tur kan leda till fatala konsekvenser för projektets framtid. 
 
För att sammanfatta problemområdet har en bild arbetats fram. Bilden syftar till att 
försöka förklara de steg som en människa går igenom från det att IT införs i 
verksamheten till dess att en inlärning har skett. Dessa steg kan ta olika lång tid 
beroende på hur företagsklimatet är och hur förändringsbenägen individen är. Om 
företaget ger information om nyttan med förändringen och de anställda har möjlighet att 
påverka sin framtida arbetssituation är det troligt att motivation föds och därmed är 
inlärning möjlig. 
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1.2 Problem 
Dagens samhälle blir alltmer datoriserat och det kan innebära problem för de människor 
som inte vill eller kan lära sig den nya tekniken. En del människor väljer att inte lära sig 
den nya tekniken medan andra istället är intresserade av att ta till sig nya kunskaper 
(Potosky, 2002). Problemet anses som relevant eftersom de som inte behärskar den nya 
tekniken kan få svårt att hävda sig på både på arbetsmarknaden och i privatlivet. Detta 
examensarbete skall ta reda på vad som kan uppfattas som hinder för att ta till sig IT 
och hur en person kan motiveras till att lära sig den nya tekniken. Arbetet kommer även 
undersöka om det kan vara så att datosäkerheten är en generationsfråga. 
Grundinställningen är att den tekniska utvecklingen är positiv och att tekniken är ett 
hjälpmedel för att skapa resurser i samhället. Nedan formuleras arbetets hypotes och 
problemprecisering. 
 
Hypotes: Datorsäkerhet är en generationsfråga där de äldre tros vara mer osäkra till IT 
än de yngre. 
 
1. Hur skall de som är osäkra inför IT motiveras? 
2. Vilka faktorer gör att en individ är omotiverad till förändringar som  
innefattar IT? 
 
 
1.3 Metod och Tillvägagångssätt 
I arbetet diskuteras möjliga tillvägagångssätt för att kunna utföra en undersökning kring 
frågorna i problemställningen.  
 
Det visade sig att en fallstudie var att föredra eftersom det är en lagom stor 
undersökning. I fallstudien utfördes intervjuer på två arbetsplatser, Försäkringskassan 
och akutmottagningen på KSS. På Försäkringskassan intervjuades fyra personer och på 
KSS intervjuades två personer. Intervjufrågorna utformades efter arbetets 
problembeskrivning och problemprecisering. Innan intervjuerna utfördes i skarpt läge 
testades frågorna på två kollegor till handledaren och frågorna omarbetades till dess att 
de blev bra.  
 
 
1.4 Resultat och slutsatser 
De resultat som framkommit ur arbetet är att samtliga intervjuade redan var motiverade 
till IT. Eftersom de redan var motiverade till IT fick de istället svara på frågor om hur 
andra människor ska kunna bli motiverade. Deras förslag kom att utgöra resultatet för 
arbetet. Mer information och utbildning inom data gör att fler människor blir 
intresserade för IT. Utbildaren bör ta reda på vad verksamheten behöver lära sig och 
utifrån denna inventering utforma utbildningen. Det skulle vara möjligt att genomföra 
specialanpassade utbildningar för olika grupper i samhället som t.ex. pensionärer, 
invandrare och ungdomar. Vid inlärningssituationen är det bra att dela in de anställda i 
små grupper då det kan kännas lättare att ställa frågor än inför en stor grupp. Alla de 
intervjuade anser att delaktighet är viktigt vid förändringsprocesser vilket även stöds av 
Angelöw (1991). För de som inte vågar använda datorer tycker de intervjuade att de 
ändå skall försöka prova sig fram. Varje framsteg kan vara en belöning i sig och det är 
viktigt att börja på en lagom svår nivå.   
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En faktor som de intervjuade anser sänka motivationen till IT är opålitliga system som 
då och då får driftstopp. Samtliga hade upplevt sådana driftstopp och även de 
konsekvenser det medfört för deras arbete. De inser hur beroende de är av att tekniken 
fungerar eftersom tredje part, det vill säga kunder och patienter blir lidande av 
driftstoppen.  
 
  
1.5 Rapportens struktur 
I kapitel 2 ges en förklaring av de begrepp som arbetet behandlar. En central del i 
bakgrunden är de motivationshöjande- och de motivationssänkande faktorerna.  
 
I kapitel 3 beskrivs problemområdet följt av en hypotes och slutligen arbetets 
problemprecisering. Kapitlet tar även upp det förväntade resultatet.  
 
I kapitel 4 presenteras arbetets metodval och tillvägagångssätt. En fältstudie har använts 
som metod och som teknik har intervjuer valts. 
 
I kapitel 5 genomförs en analys av intervjumaterialet. Detta leder även fram till ett 
resultat.  
 
I kapitel 6 redovisas kortfattat arbetets slutsatser. 
 
I kapitel 7 förs en diskussion över arbetet och hur arbetsprocessen har genomförts. 
Slutligen förs en diskussion över möjliga fortsatta arbeten.  
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2 Bakgrund 
Kapitlet behandlar centrala begrepp som kan ge en god grund till resterande del av 
arbetet. Först beskrivs begreppet motivation. Detta följs av ett underkapitel som handlar 
om faktorer som kan antas vara motivationshöjande. Nästa underkapitel beskriver 
istället faktorer som kan antas vara motivationssänkande. Därefter kommer ett 
underkapitel som behandlar inlärningsfrågor och känslomässiga tillstånd. Underkapitlet 
Informationsteknik handlar både om datorer, Internet och intranät. Nästa underkapitel 
ger en sammanfattning över en misslyckad verksamhetsförändring. Kapitlet avslutas 
med en sammanfattning av arbetets problemområde.  
 
 
2.1 Motivation  
Hur skall den positiva inställningen lockas fram hos individen? Vad gör att vi 
överhuvudtaget orkar göra någonting? 
 
Motivation är drivkraften bakom en persons vilja att utföra handlingar (Angelöw, 1991). 
Tron på den egna förmågan vid utförandet av uppgiften bidrar till att uppgiften löses 
bättre. Motivation och självkänsla är således nära förknippade. Även motivation och 
mål är nära förknippade med varandra, eftersom individen har en strävan efter att 
uppfylla sina mål (Angelöw, 1991).   
 
Imsen (1988) beskriver motivation ur pedagogens synvinkel och menar att motivation 
ofta används i negativa och oönskade sammanhang. Hon syftar då på okoncentrerade 
och bråkiga elever som har brist på motivation. 
 
Imsen (1988) och Angelöw (1991) nämner motivation ur två olika synvinklar. Angelöw 
(1991) ger en analys av begreppet utifrån förändringar i verksamheter medan Imsen 
(1988) väljer att istället koncentrera sig på motivation utifrån elevens värld. Detta 
hindrar dem inte från att ha samma grunduppfattning om att motivationen är det som 
orsakar aktivitet hos individen.  
 
Motivation kan vara svårt att definiera av den anledning att begreppet används i 
skiftande sammanhang och därmed blir betydelsen annorlunda. Motivation kan även 
anses som individuell. Vad som är motiverande för en person behöver inte vara 
motiverande för en annan. En elitidrottsman kan vara fokuserad på att vinna en tävling 
och därmed finns en stark motivation till att träna inför denna. Frågan är om 
arbetstagare på en arbetsplats har lika stark motivation som elitidrottaren? I arbetet är 
trivsel, gemenskap och delaktighet högt värderade motivationsfaktorer (Angelöw, 
1991). Det är mindre troligt att en arbetsplats kan erbjuda lika målfokuserad motivation 
som förberedelsen inför en tävling. Elitidrottarens målbild är tydlig och den är att vinna 
tävlingen och vinsten blir personlig. I en verksamhet är det istället företaget som driver 
in vinsten och medarbetaren får endast en del av denna. Ledningen kan därmed anses ha 
ett stort ansvar att uppmärksamma varje anställd och få dem att känna sig 
betydelsefulla.  
 
Imsen (1988) väljer även att ta upp de mänskliga behoven då hon talar om motivation. 
Maslows behovshierarki bildar en pyramid av de grundläggande behoven för 
människan. Maslow menar att dessa behov skall ses som en helhet och att människan är 
en sökande varelse som aldrig blir tillfreds utan ständigt strävar att nå högre upp i 
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hierarkin (Maslow, 2002). För att detta skall vara möjligt krävs dock att de undre 
nivåerna är tillgodosedda (figur 1). 
  
 
 
  

 
           Figur 1: Maslows behovshierarki (Maslow, 2002) 
 
 
• De fysiologiska behoven är behoven av luft, vatten, mat och sömn etc. (se figur 1). 

När dessa behov inte är tillgodosedda är motivationen att tillgodose dem. Efter detta 
går det att tänka på andra saker. 

 
• Trygghetsbehoven är nästa nivå i hierarkin och dessa behov består av att känna sig 

trygg i sin vardag och i gemenskap med andra människor. När det steget är uppnått 
går det att gå vidare till nästa nivå. 

 
• Människor har ett behov av att umgås med vänner och bilda olika relationer. Det 

kan finnas en strävan att bilda familj och även att tillhöra någon större grupp i 
samhället.  

 
• Efter att ha uppnått gemenskap med andra människor uppkommer ett behov av att få 

känna sig värdefull. Denna känsla kan komma av tillfredställelsen att ha klarat en 
svår uppgift eller av att få beröm av någon annan.   

 
• Längst upp i hierarkin är målsättningen att utveckla den egna personligheten. Detta 

kan ske på många olika sätt men två alternativ är att ägna sig åt skapande aktiviteter 
som musik och konst.  
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Imsen (1988) menar att teorin kan användas för att förstå på vilket sätt eleven närmar 
sig sin skoldag. Det kan visa sig att de har olika känslor inombords, som ångest, längtan 
att höra till eller behovet av att känna sig värdefulla. Lärarens uppgift blir då att vara 
medveten om dessa känslor och se till att gå behoven till mötes. Det kan antas att detta 
inte bara behöver gälla för elever utan även för yrkesverksamma. I så fall är det 
ledningen som bör vara medveten om de anställdas önskningar och behov.      
 
Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Inre motivation är när individen 
själv känner att något känns motiverande att göra. Den yttre motivationen styrs utifrån 
och kan vara att individen hoppas på att få en belöning då hon har klarat av uppgiften 
(Imsen, 1988).    
 
Personalens motivation inför det nya är viktig vid förändringar av organisationen 
(Angelöw, 1991). Då är det av stor vikt att ledningen stödjer personalen och tidigt 
informerar om de förändringar som skall utföras. Detta kan ses som en form av yttre 
motivation då det är ledningen som försöker motivera personalen till ett bra resultat. 
Blir personalen motiverad av detta kan det i sin tur leda till att en inre motivation skapas 
vilket innebär att de själva driver på arbetet. Detta är ett tillstånd som troligen alla 
organisationer strävar efter att uppnå. 
 
Även Hagemann (1990) säger att information skapar trygghet på arbetsplatsen, men 
bara den information som är riktig och trovärdig. Den information som ges skall även ta 
upp varför förändringar görs. Detta för att medarbetarna skall förstå avsikten med 
förändringen. Bristen på information skapar istället ångest, vilket inte är motiverande på 
något vis. Energin går åt till att bygga försvarsmurar och att fundera ut vad som 
egentligen händer på företaget, vilket i sin tur kan leda till att felaktiga rykten sprids om 
förändringarna. 
 
En fallstudie gjord av Mistler-Jackson och Songer (2000) påvisar hur användandet av 
Internet kan bidra till att öka elevens intresse för lärande av ny kunskap. Studien 
utfördes på en skola i USA där sex elever, ur en mellanstadieklass, med olika bakgrund 
valdes ut för mer ingående frågor. De fick arbeta i projektform med ett väderprogram 
som är utformat för att användas på Internet. Programmet användes vid detta tillfälle av 
3500 elever från 80 klassrum. Elevernas uppgift var att arbeta i grupper och varje 
individ fick välja sitt område att undersöka, exempelvis vind, temperatur, fuktighetsgrad 
eller molnighet. Eleverna hade tillgång till riktiga metrologer via Internet och i slutet av 
projektet publicerade de sina egna väderleksrapporter. Under de åtta veckor som arbetet 
med projektet bedrevs kunde det konstateras att eleverna ansåg att deras motivation för 
att ta reda på nya kunskaper ökades (Mistler-Jackson & Songer, 2000). Flera elever 
ansåg det som särskilt stimulerande att prata direkt över Internet med elever från andra 
skolor under det att de samlade in väderinformation. Studien visar att projekt av denna 
art har en god inverkan på elevernas nyfikenhet och vilja att forska i nya områden.    
 
Det organiseras även datorprojekt för vuxna och syftet med dessa är att fortbilda inom 
organisationer eller för att öka kompetensen hos arbetslösa. Ett exempel på en sådan 
utbildning var ett statligt datautbildningsprojekt 1984 för personal inom olika företag 
både regionalt och lokalt under parollen ”låt tusen blommor blomma”. Utbildningen gav 
goda resultat och det ledde även fram till en diskussion om vilka som i första hand skall 
få en datautbildning, de med lägst grundutbildning eller de som redan nu arbetar eller 
som snart kommer att jobba med ny teknik. (Engelhardt & Parmsund, 1985). Ökad 
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kunskap och färdighet inom ett område kan vara en bidragande orsak till att 
motivationen stärks. Det är mycket roligare att arbeta med något som är lätt att förstå, 
vilket ger en trygghetskänsla, än något som är svårt och skrämmande.  
 
 
2.2 Motivationshöjande faktorer 
Det kan råda delade meningar om vad som kan anses som motivationshöjande faktorer. 
Känslan av motivation är som störst då arbetet tillfredställer utvecklingsbehoven. Efter 
utfört arbete är förhoppningen att någon form av belöning ska ges i form av antingen 
pengar, njutning, uppskattning, berömmelse, makt eller kunskap (Maccoby, 1988). 
Nedan beskrivs några olika alternativ som kan användas för höja motivationen till att 
använda IT i en verksamhet. 
 
 
2.2.1 Hem-pc 

Att företag förser anställda med förmånliga hem-pc avtal kan anses som en 
motivationshöjande faktorer i det avseende att det stimulerar till datoranvändning även 
på fritiden. Detta har i sin tur företagen glädje av då högre kompetens bland de anställda 
kan bidra till positiva synergieffekter för hela samhället. Denna åsikt delas inte av 
Nordlin (2002) som anser att staten lägger ut för mycket av skattebetalarnas pengar för 
att ge halva befolkningen datorer för lek och spel. Två och en halv miljard kronor är 
beloppet staten förlorar varje år i minskade skatteintäkter (Nordlin, 2002). 
 
Det kan anses som mycket pengar, men utan det statliga bidraget är det mindre troligt 
att en sådan stor del av svenska folket skulle vara intresserade av ett datorinköp. Många 
datoranvändare spelar säkert spel, men det är inget motiv för att de inte skulle använda 
datorn även i andra sammanhang.   
 
 
2.2.2 Electronic Learning  

Electronic Learning (E-learning) kan beskrivas som en flexibel läromiljö där IT-teknik 
är en bärande del. E-learning har fördelen att den saknar geografiska begränsningar och 
att den är individbaserad (Eriksson, Hultén & Zettergren, 2000). Sveriges Tekniska 
Attachéer (2000) har gjort en global undersökning av E-learning i världen och då 
framkom att utbildningar med nya tekniska verktyg utvecklas i snabb takt, främst i 
länder med hög Internetmognad. Det visade sig även att E-learning träder in i 
traditionella branscher som bilindustri, sjukvård och bankväsende där de t.ex. används 
för vidareutbildning av personalen (Sveriges Tekniska Attachéer, 2000). 
 
E-learning kan antas vara motivationshöjande för att det är flexibelt. Det går att få en 
hög grad av interaktivitet, vilket bidrar till aktivitet hos användaren. 
Utbildningskostnaderna blir lägre än vid traditionell utbildning då det är möjligt att 
studera hemifrån och därmed behövs inga resekostnader. E-learnings möjlighet till 
individbaserad inlärning är ytterligare en faktor som kan anses vara en fördel för att 
motivationen skall bibehållas. Utbildningen sker i datormiljö vilket bidrar till att oavsett 
kurs kommer datorkunskaperna indirekt att ökas.   
 
En nackdel med E-learning till skillnad från traditionell utbildning är att det i E-learning 
oftast inte finns tillgång till en lärare som kan svara på frågor. Möjligtvis finns någon 
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form av support som det går att ringa. Tanken med E-learning är att programmen ska 
kunna rymma den information som behövs för att svara på de frågor som kan uppstå 
inom en specifik utbildning. Ytterligare en nackdel är att det kan bli en stor kostnad att 
köpa in den teknik som behövs för att använda E-learning om denna utrustning inte 
redan finns i verksamheten.  
 
 
2.2.3 Löneökning 

Löneökning kan anses som en mindre bra form av motivationsfaktor i det avseende att 
det endast ger en tillfällig höjning av motivationen. När individen har vant sig vid den 
nya lönen har effekten av löneökningen förlorat sin verkan (Hagemann, 1990). Det är 
ändå motiverat att låta lönen vara med som en motivationshöjande faktor. Många kan 
välja att byta jobb för en högre lön medan andra väljer att stanna kvar med en lägre lön 
därför att de trivs med sitt arbete. 
 
I en undersökning med frågan ”Vad motiverar dig?” var det bara tio procent av svaren 
som gällde lönen. Istället är det trivsel och möjlighet till utveckling som motiverar 
(Hagemann, 1990). 
 
Det kan tänkas att lönen inte är den motivationsfaktor som i första hand skall användas. 
Ökad lön leder i sin tur inte till att en person intresserar sig mer för datorer. Det kan 
tänkas att ett finansierat datorprojekt där kursdeltagarna får lön visserligen skulle kunna 
motivera människor att deltaga, men för att deras kunskap och intresse skall förbättras 
krävs något mer, exempelvis en bra utbildning och möjlighet till självständigt lärande. 
 
 
2.2.4 Delaktighet 

Delaktighet kan antas vara särskilt viktig vid förändringsprocesser. Då en verksamhet 
skall införa ett nytt datorsystem kan det innebära oro för de anställda. Det är viktigt att 
ledningen tar denna oro på allvar och låter personalen bli delaktig i de nya 
förändringarna. Om personalen lämnas utanför planeringen är risken stor att de 
motsätter sig förändringarna och att deras motivation sjunker. Då personen får vara med 
och påverka sin arbetsmiljö ökar motivationen (Anglöw, 1991). Det bidrar till att de 
anställda engageras i förändringen och att de på sikt även kan trivas med det framtida 
systemet.  
 
 
2.2.5 Ledig dag 

En ledig dag i månaden med full lön skulle kunna vara en motivationshöjande faktor då 
personalen får tid att återhämta sig. Det skulle kunna ses som en belöning från företaget 
och ett bevis på att de är angelägna om de anställdas intressen. Det kan i sin tur bidra till 
att personalen känner sig mer motiverad att göra bra ifrån sig resterande del av 
arbetstiden. 
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2.3 Motivationssänkande faktorer 
Motivationssänkande faktorer utgör ett hinder för människors utveckling i 
verksamheter. Som väl är går dessa hinder att överbrygga om det finns en kunskap om 
deras orsak och en vilja att ta itu med problemen. Nedan beskrivs några 
motivationssänkande faktorer som anses vara aktuella i detta arbete. 
 
 
2.3.1 Information overload  

En motivationssänkande faktor kan vara den mängd information som ny teknik ger 
upphov till och exempel på detta är den mängd E-post som en arbetstagare får in till sin 
mailbox varje dag. Det kan vara svårt att överblicka vilken information som är viktig 
och vad som kan ignoreras. Ackoff (1981) nämner problem kring information overload. 
Han menar att det inte är viktigt att få fram så mycket information som möjligt utan att 
det snarare är viktigt att kunna sortera ut den information som behövs för att kunna lösa 
uppgiften. En anställd som utsätts för information overload kan bli omotiverad om det 
inte går att överblicka all information. Information overload kan därmed ses som en 
trolig bidragande faktor till att människor kan vara omotiverade till IT. 
  
 
2.3.2 Dold nytta med förändringen 

Angelöw (1991) menar att ett vanligt skäl till att en anställd inte har någon motivation 
till en förändring beror på att de inte ser nyttan med förändringen. För att en förändring 
ska kunna accepteras bör de anställda därmed informeras om nyttan med den. Syftet 
med förändringar är att arbetet skall kunna bedrivas bättre än tidigare i något avseende 
vare sig det gäller ökad effektivitet, ökad vinst, ökad trivsel eller en kombination av 
dessa. I vissa fall leder en förändring inte till någon synlig förbättring i företaget och det 
kan av de anställda uppfattas som att förändringen är meningslös. Ledningens roll blir 
då att försöka övertyga de anställda att förändringen har ett syfte.   
 
 
2.3.3 Ökad stress  

Negativ stress kan ses som en motivationssänkande faktor och långvarig stress kan även 
leda till fysiologiska reaktioner där individen får olika kroppsliga symptom, som bland 
annat huvudvärk och värk i muskler (Anglöw, 1991). De känslomässiga reaktionerna 
visar sig genom att personen kan känna utmattning, oro och får svårt att koncentrera sig. 
Det är viktigt att vara medveten om situationer som kan skapa stress och hur dessa 
situationer bör bemästras för att minimera skadeverkan för arbetstagaren. Om en 
stressituation inte kan undvikas är det ändå möjligt att lindra den genom att ge 
arbetstagaren större kontroll över sitt arbete. Ökad stress kan ses som ett allvarligt 
problem som troligen är vanligt förekommande inom verksamheter som använder sig av 
IT.  
  
 
2.3.4 För hög grad av komplexitet  

Flood och Carsson (1993) menar att komplexitet är något som människor finner svårt att 
förstå. Vad som upplevs som komplext kan vara ytterst individuellt. Något som är nytt 
och okänt kan upplevas som komplext innan vi har lärt oss det. Ett antagande är att en 
medelsvår uppgift kan ses som en utmaning och den bidrar till engagemang, men om 
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uppgiften blir allt för svår leder det till motsatt effekt med en uppgiven inställning som 
resultat. För en del människor kan datorer och datorprogram upplevas som komplexa 
och det utgör ett hinder vid inlärningen. Det gäller i många fall att komma förbi den 
första ”kunskapströskeln” för att inse att det som förr ansågs som komplext i själva 
verket inte var särskilt svårt. Därför är det viktigt att nivån på en datautbildning är 
anpassad efter de anställdas kunskapsnivå.   
 
 
2.4 Inlärning och känslomässiga tillstånd 
Kline och Saunders (1995) beskriver tre olika hinder för inlärning; det logiska hindret, 
det etiska hindret och det känslomässiga hindret. Dessa hinder går under 
samlingsnamnet inlärningshinder. Det känslomässiga hindret är de hinder som mest 
passar in på problembeskrivningen, det vill säga att människor kan känna rädsla inför 
datorer. Därför ges en förklaring för hur detta hinder kan påverka människor negativt 
vid en inlärningssituation. Sättet på vilket inlärningen sker har betydelse för vilket 
resultat som framkommer i en elevs utbildning (Kline & Saunders, 1995). Tidigare 
dåliga erfarenheter av misslyckanden inom ämnet kan påverka hur det fortsatta arbetet 
bedrivs. Om däremot lektioner är spännande eller stimulerande sker inlärningen 
snabbare och stannar kvar längre. Individer som gläds åt sin uppgift behöver ödsla 
mindre kraft för att tänka ut den uppgift skall lösas (Venkatesh & Speier, 1999). Det kan 
konstateras att författarna anser att rädsla påverkar inlärning negativt och att det istället 
är den positiva inställningen som skall befrämjas.  
 
Om detta antagande appliceras på en påhittad studie om datoranvändare kan 
förväntningen vara att en säker person vågar prova sig fram vid datorn och upptäcka nya 
saker. Om fel skulle uppstå kan detta ses som ett problem som kan lösas. En mer 
försiktig person kan istället tänkas vara mindre benägen att utforska datorn på grund av 
rädslan för att göra fel och får därmed inte lika stor kunskap. Exemplet visar att det är 
en fördel att tro på sin egen förmåga vid datorinlärning och att rädsla för att göra fel är 
något som bör undvikas, då felsituationer i datorsammanhang är en realitet i allra högsta 
grad.  
 
Jedeskog (1998) beskriver lärarens viktiga roll vid undervisandet av dataämnen. Lärare 
som är trygga och säkra i sin yrkesroll vågar experimentera och pröva nya idéer. Det 
kan visa sig att läraren i vissa fall blir undervisad av eleven i dataämnet och då bör de 
inte misströsta. Lärare är inte experter på allt.  
 
Ett sätt att få människor att känna sig mer säkra vid datorn, är enlig Carroll och Mack 
(1984) användandet av metaforer. De vill att studenterna skall släppa sina skygglappar 
och se datorn mer som en TV-apparat istället för en komplicerad maskin. När det inte 
går att få in en kanal på TV:n är den vanligaste uppfattningen att det är något fel på 
TV:n. Om det istället uppstår ett fel i datorn trots att korrekta handlingar har utförts är 
det vanligt att nybörjaren anser att hon själv har orsakat felet. Syftet med en datorkurs 
bör vara att människor ska känna sig lika säkra då de använder datorn som när de sitter 
och växlar mellan TV-kanaler (Carroll & Mack, 1984).   
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2.5 Informationsteknik  
Informationsteknik (IT) är ett ord som kom från ingenstans och som sedan blev ett 
modeord för den nya tekniken. IT är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter 
som skapats genom framsteg i datateknik och telekommunikation 
(Nationalencyklopedin, 2002). Ordet kommer av engelskans information technology. 
Då det inte finns en exakt definition på vad som ryms inom begreppet IT kan det ibland 
bli en del missförstånd. En del människor tror att IT är en förkortning för Internet, vilket 
är felaktigt (Lottson, 1999). Det är dock inte så konstigt att två ”vaga” ord som 
information och teknik kan ge många associationer. 
 
Lottson (1999) hävdar att nästan all modern datoranvändning kan betecknas som IT och 
nämner en metafor för att förklara begreppet. IT är som en stor säck fylld med det 
mesta, inte minst luft. Vidare menar han att IT är ett ord som verkar passa överallt. Det 
är lätt att hålla med om ovanstående då det är svårt att med bara några ord definiera vad 
IT betyder och detta får även stöd från svenska datatermsgruppen. IT är ett relativt vagt 
begrepp. Oftast avses utnyttjandet av datorer och Internet för informationshantering 
(Svenska datatermsgruppen, 2002). 
 
I kapitlet nedan behandlas ämnet datorer och datoriseringens utveckling. Efterföljande 
kaptitel ger en introduktion till Internets historia och förklarar vad ett intranät är. Efter 
detta kommer ett kort kapitel som jämför åldersgruppers användning av IT och därefter 
ytterligare ett kapitel som kort jämför skillnaderna mellan hur flickor och pojkar 
intresserar sig för IT. 
 
 
2.5.1 Datorer och datorisering 

1823 började Charles Babbage bygga på den första datorn. Det var en hålkortsdator som 
byggde på samma princip som dagens datorer använder med input, output, bearbetning 
och lagring. Efter denna uppfinning fick världen vänta ända till 1939 innan Konrad 
Zuse skapade den första digitala datorn som dessutom var programmerbar. För 1 miljon 
dollar från IBM byggde Professor Howard Aiken datorn Mark 1 år 1944. Datorn var 
stor som ett mindre hus men var långsammare än dagens miniräknare. Fyra år senare 
användes transistorer i datorn vilket gjorde att datorns storlek krympte och att den blev 
pålitligare (Beekman, Brent & Ratswohl, 1997).  
 
IBM började massproducera datorer 1954 vilket troligen ledde till att priset minskade 
och att tillgängligheten ökade. Två år senare kom det första operativsystemet för 
datorer. Ett operativsystem kan ses som ett program som ständigt är igång och som ser 
till att hårdvara och mjukvara kan kommunicera med varandra. 1960 uppfanns silicon 
chippet, vilket innehöll hundratals transistorer på samma chip. Detta var en landvinning 
då datorn blev betydligt mindre, snabbare, effektivare och billigare att producera. Därav 
kunde minidatorn introducerades två år senare (Beekman mfl, 1997). 
 
1969 kom första microprocessorn som användes både i datorer, klockor och 
miniräknare. Alla kritiska datorkomponenter kunde rymmas på ett enda silicon chip. 
Detta blev troligen det stora genombrottet för digital teknik och fördelen med produkten 
var att den var billig att massproducera. IBM introducerade sin första persondator (PC) 
1981. Persondatorn kan nog ha spelat en stor roll för det ökade datoranvändandet. I 
början på 90-talet lanserades flera multimediaprodukter på marknaden. Det var även en 
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tid då både datorföretag, telefonföretag och kabeltvbolag gick ihop för att skapa 
interaktiv media och flera företag anslöt sig till Internet (Beekman mfl, 1997). 
 
Silberschatz, Stonebraker och Ullman (1996) hävdar att hårdvarans kapacitet ständigt 
förbättras. Dagens datorer har stor lagringskapacitet och klarar av att bearbeta olika 
media som text, tal, ljud, bild och video till skillnad från 60-talets dator som var rent 
textbaserade. Dagens datorer är även mer lättanvända än sina föregångare och det kan 
vara en bidragande orsak till att de idag används av så många människor. 
 
Datorn kan beskrivas som mer än bara en maskin bestående av elektroniska kretsar, 
tangentbord och skärm. Johansson (1997) väljer att beskriva datorn på följande vis 
”Datorn är ett intressant och mångsidigt verktyg med vars hjälp vi kan utveckla vår 
kreativitet – om vi lär oss hantera den” (Johansson, 1997, s. 36). Datorn är dessutom 
snabb och kan utföra många monotona uppgifter på kort tid. I takt med att samhället 
datoriseras blir det allt viktigare att ha någon form av datorutbildning. Framtida studier 
visar att inom några år kommer 60 % av alla jobb i USA kräva datorkunskaper, vilket 
idag endast ett fåtal har (Mistler-Jackson & Songer, 2000). 
 
Vad som menas med datorkunskaper i fallet ovan kan diskuteras. Har en individ 
datorkunskap om hon kan navigera i ett program eller om hon klarar av att lösa 
komplicerade problem som kan uppstå vid datoranvändande? En individ kan anses 
besitta datorkunskaper då hon behjälpligt klarar av att utföra grundläggande handlingar 
utan att behöva fråga andra om hur dessa skall utföras.  
 
En annan fråga som kan ställas är om hur många av framtidens yrken i Sverige som 
kommer att kräva datorkunskaper. Människor med rätt kompetens kommer troligen att 
jobba där det finns arbetstillfällen vilket redan idag sker med den ökade globaliseringen. 
Är det som Mistler-Jackson och Songer (2000) förutspår troligt, att 60 % av USA:s 
anställda kommer att ha datorelaterade arbeten inom ett fåtal år? Det som kan tänkas är i 
alla fall att de datorelaterade yrkena kommer att dominera. Förhoppningsvis kommer då 
datorerna vara ännu enklare att använda och ännu bättre anpassade för människans 
behov än vad dagens datorer är.  
 
Den positiva framtidsynen för datoriseringen på 80-talet var att den skulle kunna ersätta 
många farliga eller rutinmässiga arbeten. Även då talades det om vikten av 
datorutbildningar (Gerdner, 1980). En annan syn var att många arbetstillfällen skulle 
försvinna som en följd av datoriseringen och då främst inom produktionen. 
 
En SIFO-undersökning från 1974 visade att fördelarna för datorer var deras snabbhet 
och tidsbesparing. Datorerna rationaliserar, förenklar och underlättar rutinarbete samt 
spar arbetskraft. Bland nackdelarna nämns att datorerna skulle göra människor 
arbetslösa och att de hotade den personliga integriteten. Det är sant att en del 
arbetstillfällen har försvunnit på grund av datoriseringen, men även nya har skapats. Av 
undersökningen drogs slutsatsen att svenskarna såg datoriseringen som en företeelse 
som gav tekniska fördelar och sociala nackdelar (Gerdner, 1980). Idag är datoriseringen 
utbyggd i stora delar av samhället och frågan är om den bidragit till de sociala nackdelar 
som Gerdner (1980) talar om? Det kan istället vara så att ny teknik gör det är lättare att 
hålla kontakt med andra människor och där kan E-post kan räknas som ett alternativ till 
övriga kommunikationsverktyg.   
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2.5.2 Internet och intranät 

Internets historia började i USA och på uppdrag av militären byggdes for Advanced 
Resarch Projects Agency NETwork (ARPANET). 1969 var ARPANET färdigt och 
det var tänkt att nätverket skulle kunna stå emot en attack från Sovjetunionen. Därför 
var datorerna ihopkopplade likt ett stort spindelnät. Om en bomb skulle slå ut en del av 
nätverket kunde datorpaket ta en annan väg och ändå komma fram till rätt adress 
(Beekman mfl, 1997). ARPANET växte fort och många universitet anslöt sig till 
nätverket. På åttiotalet började detta nätverk att kallas för Internet (Connolly & Begg, 
2000). 
 
Det finns många definitioner på vad Internet är. Connolly och Begg (2000) beskriver 
Internet som en världsomspännande samling av ihopkopplade datornätverk. En 
missuppfattning är att tro att Internet och World Wide Web (www) är samma sak. Det 
stämmer inte, www är ett nät av databaser i Internet som kommit att bli en stor succé på 
grund av att det är användarvänligt. På Internet råder frihet eller anarki i den 
bemärkelsen att det inte finns någon myndighet eller organisation som kan kontrollera 
och reglera vad som publiceras. Internet  kan därmed beskrivas som ett ingenmansvälde 
där alla människor med en uppkoppling har möjlighet att berika och ta del av dess 
mångfald. Tjänster som kan utföras på Internet är elektronisk post (e-post), chat och 
möjligheten att komma åt andra datorer samt att sända och ta emot filer. 
 
Internetanvändandet ökar för varje år. Enligt Connolly och Begg (2000) beräknades 100 
miljoner människor som Internetanvändare 1997. Året efter var siffran 270 miljoner och 
användarna var från över 100 länder. 2001 var siffran 390 miljoner användare. 
Beräkningar har gjorts att användarna kommer att nå siffran 640 miljoner användare år 
2003 (Connolly & Begg, 2000). 
 
Ett intranät beskrivs av Svenska datatermsgruppen (2002) som ett internt datornät t.ex. 
inom en organisation som utnyttjar samma teknik som Internet, men som inte är 
åtkomligt för Internet. Det finns bara ett Internet, men intranät finns det flera av. En 
arbetsplats i dag antas ha stor användning av ett intranät då information kan nå ut till 
alla i organisationen både snabbt och effektivt. Intranäten kan variera i storlek och 
exempel på ett företag som har ett stort globalt intranät är Volvo.  
 
Det är troligt att en vanlig form av IT-användning i en verksamhet är utförandet av 
uppgifter mot en databas. I denna undersökning antas de anställda arbeta mot någon 
form av databas eller flera databaser. Övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter i 
IT-miljö kan vara utförandet av rutinuppgifter i datorsystem och skrivarbeten i 
ordbehandlingsprogram. IT kan bidra till att det är lätt att föra statistik och därmed ge en 
god kontroll över verksamheten.  
 
Det resonemang som förts ovan kan sammanfattas i att IT är ett hjälpmedel som kan 
bespara många rutinarbeten och ge mer information i en beslutsprocess. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att tekniken inte kan ersätta de mänskliga besluten.   
  
Det kan konstateras att Internet och den nya tekniken är något som vi människor får lära 
oss leva med då den påverkar i vardagen, i utbildningar och på arbetsplatser. Sverige 
hör till ett av de länder som kommit långt fram gällande dator- och Internetanvändande 
och en trolig orsak till detta är den höga datortätheten. Idag finns det en miljon hem-pc 
ute i landet, vilket är datorer som de anställda hyr av sin arbetsgivare (Byttner, 2002). 
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Ytterligare en trolig orsak till Sveriges höga placering som datorland är det tidiga 
införande av datorutbildning i skolan. 
 
 
2.5.3 Olika åldersgrupper och IT 

Johansson (1997) hävdar att barn har lättare att ta till sig den nya tekniken än den äldre 
generationen. Barn har ett undersökande arbetssätt, vilket lämpar sig för 
datoranvändning. Vuxna ovana användare kan i motsats till barnen hysa en stor respekt 
för datorer (Johansson, 1997).  
 
Det är lätt att hålla med i Johannsons teori om att barn i större utsträckning än vuxna 
vågar utforska datorn på ett kravlöst sätt. Påstående kan anses vara korrekt. Dock finns 
ingen undersökning eller referens som stödjer uttalandet. Det är troligt att barnen leker 
framför datorn och i samband med detta sker någon form av inlärning som gör att de 
bitvis lär sig nya saker. Ofta är det datorspel som lockar barnen att använda datorer. En 
förutsättning till att barnen kan använda datorn är att den finns i deras närmiljö. 
Johansson (1997) menar att oavsett om datorn används för spel eller någon annan 
aktivitet förutsätts kreativitet och tankeverksamhet hos användaren.  
 
 
2.5.4 Kön och IT 

I den IT-proposition som lades fram i slutet av 1995 var det två grupper av elever som 
ägnades ett särskilt utrymme, dessa var flickor och elever med behov av särskilt stöd på 
grund av funktionshinder (Jedeskog, 1998). Det framkom att flickor närmar sig tekniken 
på ett annorlunda sätt än pojkar och att deras inlärningsprocess därmed skiljer sig från 
pojkarnas. Johansson (1997) skriver att det är pojkarna som i första hand visar ett 
intresse för datorer och det ger dem därför ett försprång framför flickorna i framtida 
utbildningar och yrkesliv. Stödet för funktionshindrade innebär att dessa med teknikens 
hjälp på ett mer aktivt sätt kan ta del av den egna lärandeprocessen (Jedeskog, 1998). 
 
 
2.6 En misslyckad verksamhetsförändring 
Detta arbete relaterar till problem kring verksamhetsförändringar. IT-införande i en 
verksamhet innebär en stor omställning för personalen. Ett sätt att undvika misstag vid 
en verksamhetsförändring är att studera tidigare misslyckade projekt. Sarker och Lee 
(1999) genomförde en fallstudie vid ett telekommunikationsföretag i USA som även 
kom att kallas ”BPR (Business Process Reengineering) failure at teleco”. I denna studie 
framkommer det att företaget gjorde många fel som ledde fram till att projektet slutligen 
fick läggas ned. 
 
Ett axplock av misstagen redovisas nedan. 
 
• Ledningen var inte engagerad i något steg i förändringsarbetet och verkade snarare 

vara motståndare till förändringen, vilket gav helt fel signaler till de anställda.  
• Bristande kommunikation mellan ledning och personal.  
• Mörkläggning av förändringsarbetet ledde till missnöje och oro bland personalen. 
• Projektgruppen började om från början istället för att bygga vidare från de problem 

som existerade i verksamheten. 
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• Ingen IT-kunnig i projektguppen.  
• Det genomfördes ett flertal flödesscheman utan att någon egentligen visste 

meningen bakom dessa.  
• Ledningen la sig i förändringsarbetet i slutfasen och ville göra onödiga förändringar.  
• Projektet växte allt för stort, alla ville ha olika system och då IT-kunskap saknades 

var önskelistan på de nya systemen i många fall orealistiska. 
• Systemet outsoursades till en systerorganisation utan att begära ett bestämt 

färdigdatum och en bestämd budget. 
• Då det framgick att Teleco skulle avskeda 800 personer var de många som i sin 

rädsla för att bli uppsagda inte svarade ärligt på projektgruppens frågor utan sade 
istället det som de trodde att ledningen ville höra.  

• All personal sades upp från sina tidigare anställningar och hamnade i en reserv, där 
sedan de flesta återanställdes i nya positioner. Detta ledde fram till stress då många 
var osäkra på om de skulle bli återanställda eller inte. Det var nära att strejk utbröt. 

• De nya arbetena visade sig inte passa de personer som fick dem.  
• Då omstruktureringarna skedde på olika ställen vid olika tidpunkter uppstod 

problem med bemanningen. En person som skulle arbeta på ett nytt ställe i 
organisationen var tvungen att vara kvar på det gamla stället tills hon blev ersatt. I 
sin tur sade nästa person att hon inte kunde ersätta den tidigare personens arbete 
förrän det hade blivit ersatt av någon annan, vilket ledde fram till ett dödläge då 
ingen kunde byta arbetsuppgift. 

• Stor förändring i ledningens personal i projektets slutfas. 
• Projektet lades ned 
 
 
2.6.1 Hur kan dessa misstag undvikas? 

Sarker och Lee (1999) beskriver hur svårt och komplext det kan vara att förändra en 
organisation. Särskilt svårt och komplext blir det för en systemutvecklare som kommer 
utifrån och inte kan organisationen samt om det inte finns mycket dokumenterat. Inför 
en förändring av en organisation måste det finnas en förståelse för hur organisationen 
fungerar. Hur förändringen kommer att påverka företaget. Enligt Sarker och Lee (1999) 
är det främst tre element som har brustit. Dessa tre är ledningen, kommunikationen och 
IT-kunskapen. Troligtvis är det tyvärr inte särkilt ovanligt att en del av de ovanstående 
misstagen även begås i dagens verksamhetsförändringar. Däremot har nog människor 
idag uppmärksammat de risker det kan medföra att inte lyssna på de anställda. 
Samtidigt är det troligt att systemutvecklare idag har mer utbildning kring dessa frågor 
än sina företrädare.  
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2.7 Sammanfattning 
Denna bild har arbetats fram för att beskriva problemområdet (se figur 2). Bilden tar 
upp IT som kärnan i problemområdet. En person kan komma i kontakt med IT vid ett 
systeminförandet på arbetet då ett förändringsarbete inleds. Vid förändringsarbeten kan  
olika former av  känslor uppstå beroende på vilken form av företagsklimat som råder. 
Är det en god stämning på arbetet, där personalen känner en trygghet och får delaktighet 
i de beslut som fattas vid en förändring, är det större chans att de blir motiverade till 
denna. Likaså är det möjligt att en inkompetent ledning vars information är bristfällig 
kan skapa en miljö där personalen känner motvilja inför nya förändringar. 
 
 
 
 

 
   
Figur 2: Kunskapscirkeln 

 
 
 
Om bristande information har givits om förändringar kan det vara ännu svårare att se 
nyttan med dem. Först när personen ser nyttan med en förändring är hon motiverad till 
inlärning (Angelöw, 1991). Det är troligt att en motiverad person lär sig snabbare än en 
omotiverad eftersom den förste ägnar mer tid åt att sätta sig in i uppgiften. Efterhand 
som den motiverade personen blir bättre i området skapas nya världar att upptäcka och 
intresset förstärks eller bibehålls. Detta kan i sin tur leda till att det blir ett ännu större 
gap mellan motiverade, det vill säga personer som kan och vill och omotiverade som 
saknar kunskap och vilja att lära sig, vilket kan ge upphov till en negativ 
samhällsutveckling där de allmänna datorkunnandet delas upp i två läger, ett A och ett 
B-lag. 

Förändring

Motivation

Inlärning

IT
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3 Problembeskrivning 
I takt med att ny teknik kommer in i samhället får det konsekvenser för medborgaren. 
Detta skulle kunna tolkas som en teknikstress som breder ut sig i landet. En del 
människor väljer att inte lära sig den nya tekniken medan andra istället är intresserade 
av att ta till sig nya kunskaper (Potosky, 2002). Detta kan få till följd att det bildas 
klyftor mellan dem som behärskar datorer och de som inte gör det.  
 
Problemet anses som relevant eftersom de människor som inte behärskar den nya 
tekniken kan få svårt att hävda sig på både på arbetsmarknaden och i privatlivet. 
Arbetsmarknaden efterfrågar människor med IT-kunskaper och i privatlivet är det ofta 
en tidsbesparing att kunna utföra vardagsgöromål med hjälpa av IT. Detta 
examensarbete skall ta reda på vad som kan uppfattas som hinder för att ta till sig IT 
och hur en person kan motiveras till att lära sig den nya tekniken. Arbetet kommer även 
undersöka om det kan vara så att datorosäkerheten är en generationsfråga. 
Grundinställningen är att den tekniska utvecklingen är positiv och att tekniken är ett 
hjälpmedel för att skapa resurser i samhället.  
 
 
3.1 Problemprecisering  
Givet att IT anses vara en teknik som är bra att behärska i dagens samhälle har två 
frågor och en hypotes visat sig vara motiverade att undersöka närmare. Bland dessa 
kommer störst vikt att läggas vid fråga nummer ett. Därmed är det inte säkert att IT 
anses vara viktig för alla människor, vilket även kan framkomma i studien.  
 
Hypotes: Datorsäkerhet är en generationsfråga där de äldre tros vara mer osäkra till IT 
än de yngre.  
 
1. Hur skall de som är osäkra inför IT motiveras? 
2. Vilka faktorer gör att en individ är omotiverad till förändringar som  
innefattar IT?  
 
 
3.2 Förväntat resultat 
Ett förväntat resultat är att den äldre generationen kommer att visa sig ha en större 
respekt för datorer och IT än den yngre. Detta antagande stöds även av Johansson 
(1997) som tar upp barn och ungdomars nyfikenhet och de äldres mer försiktiga 
inställning till datorn. Om det visar sig att den yngre generationen är mer motiverade att 
använda sig av datorer får examensarbetet utvisa. 
 
Betydligt svårare är det att avläsa hur resultat blir på frågan om hur de som är osäkra på 
IT skall kunna motiveras. Yttre motivation kan vara ett svar, genom uppmuntran från 
kollegor och ledning. Ökad kunskap kan i sig vara en drivkraft till att den anställde får 
ett större självförtroende och därmed känner en glädje i att utforska dataområdet. 
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4 Metod och tillvägagångssätt 
Detta kapitel beskriver de undersökningsformer som skulle kunna besvara arbetets    
problemställning. Av de möjliga undersökningsformerna har fallstudie och kvalitativ 
intervju valts. Motivet till att använda en fallstudie är att den lämpar sig för att 
undersöka en mindre grupp samtidigt som den ger ett helhetsperspektiv (Patel & 
Davidson, 1994). Införandet av ett informationssystem är en förändringsprocess som 
kan ge skiftande reaktioner hos de anställda i företaget. Fallstudier lämpar sig väl för att 
undersöka förändringar eller processer (Patel & Davidson, 1994). Den kvalitativa 
intervjun har valts för att den kan visa djupgående resonemang och reaktionsmönster, 
vilket är svårt att få fram med övriga tekniker (Trost, 1993). 
  
 
4.1 Undersökningsupplägg 
Nedan kommer olika undersökningsupplägg att presenteras och diskuteras. Eftersom 
fallstudie och intervju har valts i arbetet beskrivs dessa utförligt medan övriga metoder 
och tekniker endast ges en kort beskrivning. Tanken är att fallstudien och intervjun ska 
bidra till att problemställningen blir besvarad.  
 
 
4.1.1 Fallstudie     

En fallstudie är enligt Patel och Davidson (1994) en undersökning som görs på en 
mindre avgränsad grupp människor. Det kan även röra sig om endast en individ, en 
organisation eller en situation. Utgångspunkten vid en fallstudie är ett helhetsperspektiv, 
där en så täckande information som möjligt eftersöks.  
 
Det finns en del saker att tänka på innan en studie skall genomföras (Patel & Davidson, 
1994). Därför bör arbetet styras med hjälp av en tidsplan där samtliga moment är 
medräknade, som att ta kontakt med berörda och få tillstånd att utföra eventuella 
intervjuer och sammanställa dessa. 
 
Patel och Davidson (1994) anser att det är en fördel att upprätta en undersökningsplan 
som skall fylla två syften. Dels kan den vara ett gott verktyg för att organisera tankar 
kring studien. Det är först när tankarna fästs på papper som det blir lättare att upptäcka 
brister i studien. Dels är undersökningsplanen ett dokument som kan användas som 
underlag för vidare analyser och diskussioner.  
 
Fallstudien kommer att göras på liten grupp människor utvalda från olika arbetsplatser 
inom Skövde kommun. Tanken är att välja ut både datorvana användare och ovana 
användare, gamla och unga användare samt arbetsplatser som har haft ett 
informationssystem under en längre tid och arbetsplatser som planerar att införa ett 
sådant.  
 
De berörda kommer att få svara på ett antal intervjufrågor rörande motivation i samband 
med IT. Förhoppningen är att studien kan användas för att om möjligt ge en generell 
bild av människors attityd, känsla och motivation inför IT-tekniken. 
 
En fördel med fallstudien är att den går att använda på arbetets problemprecisering, som 
är hur de osäkra skall kunna motiveras. En nackdel med fallstudien är att den görs på en 
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begränsad grupp och därför är det svårt att dra några generella slutsatser för hur 
problemet ser ut för resten av samhället.   
 
 
4.1.2 Survey 

En survey innebär att en större studie genomförs på en avgränsad grupp med hjälp av 
intervjuer eller formulärfrågor (Patel & Davidson, 1994). Surveys används ofta för att få 
ett generellt resultat antingen via totalundersökningar eller stickprov. Dessa 
undersökningar tenderar att vara av kvantitativ karaktär då den informationsmängd som 
skall behandlas är omfattande och kräver en struktur som är lätt att bearbeta och därmed 
är en kvalitativ teknik inte att föredra. Det är inte lämpligt att göra en survey i detta 
arbete därför att det varken finns tid eller resurser för en sådan stor undersökning.  
 
 
4.2 Tekniker  
Nedan förklaras de tekniker som skulle kunna användas för att besvara 
problemställningen. 
 
4.2.1 Enkät 

Enkäter kan antingen skickas ut per post eller tas med vid en intervjusituation. 
Utmärkande för enkäter är att frågorna och svarsalternativen till stor utsträckning är 
givna (Patel & Davidson, 1994). Enkäter används med fördel för att göra en kvantitativ 
studie då det ger en möjlighet till att bearbeta ett stort urval. Lite utrymme lämnas 
däremot åt egna reflekteringar för intervjupersonerna och fallstudien avser endast att 
undersöka en liten avgränsad grupp. Av den andledningen har enkäter valts bort i 
fallstudien.   
 
 
4.2.2 Litteraturstudie 

I en litteraturstudie sökes information från teorier och modeller samt tidigare 
undersökningar (Patel & Davidson, 1994). I fallstudien görs en egen undersökning och 
därmed är det inte lämpligt att använda en litteraturstudie. Dock kommer litteratur att 
användas som komplement till intervjumaterialet.  
 
 
4.2.3 Intervju 

Intervju är en teknik för att samla in information som bygger på frågor (Patel & 
Davidson, 1994). Intervjun kan beskrivas som ett samtal mellan intervjuare och 
intervjuperson. Då problempreciseringen skall undersöka en attityd hos människor är ett 
samtal den form av teknik som lämpar sig för detta, eftersom det går att ställa 
följdfrågor, och intervjupersonen har möjlighet att utveckla sina funderingar kring 
området. För att intervjun skall bli lyckad krävs att intervjupersonen är motiverad till att 
besvara frågorna. Detta kan göras genom att beskriva syftet med intervjun för de 
personer som skall intervjuas och samtidigt betona att deras bidrag är viktigt för 
slutresultatet. En viktig aspekt är även att klargöra på vilket sätt de intervjuades bidrag 
kommer att användas och om dessa kommer att behandlas konfidentiellt eller öppet.  
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Beroende på i vilken ordningsföljd intervjufrågorna ställs kan de ge olika effekt på 
slutresultatet. Patel och Davidson (1994) har en teknik för frågeordning som kallas 
”tratt-tekniken” vilken inleds med allmänna frågor för att sedan smalna av till mer 
specifika frågor. Denna teknik antas leda till att intervjupersonerna känner sig 
motiverade och inspirerade då de först får verbalisera sig kring de stora frågorna innan 
mer detaljerade frågor ställs. Det finns även en ”omvänd” tratt-teknik där intervjun 
inleds med detaljerade frågor för att sedan gå in på övergripande frågor. Fördelen med 
omvänd tratt-teknik är att intervjupersonen hinner tänka igenom problemområdet under 
det att frågorna besvaras. Detta arbete kommer att använda sig av omvänd tratt-teknik 
av den anledning att det faller sig naturligt att först få en bild av intervjupersonernas 
bakgrund och inställning till problemområdet för att  i slutet av intervjun kunna föra en 
allmän diskussion runt IT. Det är nödvändigt att frågorna som ställs inte blir för långa 
eller att de på något vis kommer att uppfattas som ledande. Även negationer och 
dubbel-frågor bör undvikas (Patel & Davidson, 1994). 
 
 
4.2.4 Kvantitativ eller Kvalitativ intervju? 

I en kvantitativ studie är det intressant att ta reda på siffror. Dessa går att räkna och 
mäta och anses därför av en del som ”bättre” än kvalitativa studier (Trost, 1993). Om 
studien skall användas för att t.ex. ta reda på hur många procent av befolkningen som 
anser att ett särskilt parti skall vinna valet bör en kvantitativ studie göras. 
 
I detta arbete är det inte intressant att ta reda på procentantal utan istället undersöka 
variationer på de inkomna svaren. Det blir då viktigt att finna mönster och att kunna 
förmedla dessa (Trost, 1993). Dessa mönster kan anses vara kvalitativa i det avseende 
att frågorna går in på djupet och därmed ges en rik och målande bild av vad som 
efterfrågas. Det samtal som uppstår kring intervjufrågorna är värdefullt då nya uppslag 
kan frambringas som inte tidigare varit kända. I detta arbetes problemställning är 
frågorna av den undersökande karaktären och därmed bör svaren vara av en liknande 
karaktär, vilket en kvalitativ intervju borgar för. 
 
 
4.2.5 Standardisering och strukturerering 

Graden av standardisering i en intervju anger hur pass likartad intervjusituationen är för 
samtliga intervjuade. I en hög grad av standardisering är alla intervjuer likartade och 
avsaknaden av variation är minimal. Intervjufrågorna läses då upp i samma följd, i 
samma tonfall och förklaringar till frågorna ges i lika stor mängd till samtliga tillfrågade 
(Trost, 1993).  
 
Detta arbete kommer använda sig av halvt strukturerade frågor och därmed kommer 
dessa ställas i ordning, men det skall även finnas möjlighet att få frågan förklarad om 
något verkar oklart. Vid en specifik fråga i intervjun kommer följdfrågan att ändras 
beroende på vilket svar som har givits. Frågorna berör den intervjuades inställning till 
IT. Om det visar sig att individen svarar att hon är motiverad till IT kommer följdfrågan 
att vara: ”Vad gjorde dig motiverad till att lära dig IT?” Om intervjupersonen istället 
svarar att hon inte är motiverad till att arbeta med IT blir följdfrågan: ”Vad skulle göra 
dig motiverad till att lära dig IT?” Denna form av upplägg gör att rätt frågor ställs till 
rätt person. Majoriteten av frågorna kommer att ha en låg grad av strukturering då det är 
tänkt att lämna svarsområdet fritt för den intervjuade. 
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Fördelar med bandspelare kontra anteckningar 
Enligt Trost (1993) är fördelarna med att spela in en intervju att det inte behöver göras 
en mängd anteckningar. Intervjuaren kan rikta hela sin energi åt intervjun då inte tid och 
kraft ödslas för att föra anteckningar. Det finns även risk för allt som sägs inte kommer 
ner på pappret då anteckningar förs.  
 
Nackdelar med en inspelning är att det tar tid att lyssna igenom banden och sedan skriva 
ut dem på papper (Trost, 1993). En del intervjupersoner kan bli hämmade av det faktum 
att de blir inspelade på band och därmed blir intervjun mindre frispråkig. I detta arbete 
kommer bandspelare att användas då de ovan nämnda fördelarna med denna teknik 
anses väga tyngre än nackdelarna. Innan intervjun påbörjas kommer de intervjuade bli 
tillfrågade om de tillåter att intervjun spelas in.   
 
 
4.3 Motiv till intervjufrågor 
I detta stycke har frågorna kategoriserats efter ämnesområde och en diskussion förs om 
anledningen till deras existens. 
 
 
Bakgrundsinformation 
• Hur gammal är du? 
 
• I vilken verksamhet jobbar du? 
 
• Vad har du för utbildning? 
 
• Hur länge har du jobbat på samma arbetsplats? 
 
• Vad är din arbetstitel? 
 
Ovanstående frågor kommer att ställas för att få en allmän bild av intervjupersonen och 
dennes bakgrund. Motivet till att fråga om ålder har med hypotesen i 
problempreciseringen att göra där de äldre antas vara mindre motiverade till den nya 
tekniken än de yngre. Frågorna kring arbetet och tidigare utbildning ställs för att om 
möjligt kunna dra slutsatser att en del yrken och utbildningar är mer inriktade åt IT.    
 
 
Utbildning och  användning  
• Har du gått någon dator/IT-utbildning?  
 
• Vad den utbildningen givande? 

 
• Vad var bra i utbildningen? 

 
• Vad var dåligt i utbildningen? 
 
• Hur använder ni IT i verksamheten? 
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Ovanstående frågor är tänkta att ta reda på om de intervjuade genomgått någon IT-
utbildning och i såfall vilken omfattning som IT-utbildningar har förekommit. 
Uppfattningarna kring utbildningsfrågor är viktiga att diskutera och de hör även till 
arbetets problemprecisering eftersom utbildning kan vara en motivationshöjande faktor.  
 
 
Motivation 
• Känns det bra och motiverande att arbeta med IT?  

eller hur stor är din motivation att använda IT i ditt arbete? 
 
Om JA till motivationsfrågan ovan gå till fråga 4 
Om NEJ till motivationsfrågan ovan gå till fråga 1, 2 och 3 
 
1. Har du viljan och motivationen att lära dig mer om IT? 
2. Vad skulle göra dig motiverad att lära dig mer om IT?  
 
Om intervjupersonerna inte kommer på så många faktorer som kan få dem motiverade 
till IT leds de in till att fundera kring fråga 3. Det blir visserligen en ledande tankegång 
men intervjupersonen kanske kommer på någon mer motivationshöjande faktor än de 
som står nämnda bland nedanstående punkter. 
 
3.   Skulle någon av följande punkter få dig att bli motiverad till att lära dig mer om IT? 
� Löneökning 
� E-learning (Flexibel utbildning, via datorn, du behöver ingen lärare) 
� En ledig dag i månaden 
� Hyra en hem-pc föremånligt 
� Delaktighet i besluten vid införandet av IT i din verksamhet 
 
• Vilka hinder ser du med ovanstående förslag? 
 
4.  Vad var det som fick dig att bli motiverad att lära dig IT? 
 
Gemensamt för frågorna ovan är att de berör ämnet motivation. Syftet med frågorna är 
att få en uppfattning om hur stor den intervjuades IT-motivation är och om det är 
möjligt att förbättra den på något vis. Frågorna utgör även en central del i arbetets 
problemprecisering.  
 
 
Stora och övergripande frågor 
• Hur är din känsla inför den nya IT tekniken i dagens informationssamhälle?  
 
• Vad gör du för att följa med i IT utvecklingen?  
 
• På vilket sätt skulle du vilja att en IT-utbildning ska utformas för att du ska kunna ta 

till dig informationen på bästa sätt? 
 
• Vilka faktorer anser du bör användas för att du skall bli positivt inställd till att 

använda IT? 
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• Ser du IT-förändringar i verksamheten som positiva eller negativa? 
 
• På vilket sätt tror du att rädslan för IT kan minskas? 
 
De avslutande frågorna är av övergripande karaktär och syftar till att ge en bred 
diskussion till IT-begreppet. Förhoppningen är att få fram de intervjuades åsikter och 
attityder till IT som en integrerad del av samhället. De förslag som kommer av frågorna 
kan vara värdefulla för arbetets resultat.   

 
 
4.4 Tillvägagångsätt 
Nedan förklaras kort hur intervjuundersökningen har genomförts.  
 
4.4.1 Deltagare  

Handledaren till detta examensarbete hjälpte till med att ordna kontakter till 
kontaktpersoner på två arbetsplatser inom Skövde kommun. På den ena arbetsplatsen 
som var Försäkringskassan intervjuades fyra personer som alla hade anmält sig frivilligt 
till en intervju. Det visade sig att alla fyra hade tid att intervjuas inom den närmaste 
veckan, vilket passade bra för arbetets tidsplan. Den andra intervjuplatsen var 
Akutmottagningen vid Kärnssjukhuset (KSS). Där intervjuades två personer under en 
förmiddag med samma frågor som hade ställts på Försäkringskassan. Alla intervjuade 
var kvinnor i åldern 29-56 år. Anledningen till att alla som intervjuades var kvinnor är 
mer en slump än ett medvetet val. Det kan ha att göra med att både Försäkringskassan 
och Kärnsjukhuset är verksamheter där en övervägande del av de anställda är kvinnor.   
 
 
4.4.2 Intervjusituation 

Intervjuerna på Försäkringskassan genomfördes på respektive intervjupersons 
arbetsrum, vilket troligen var bra då det egna reviret kan ge en viss trygghet vid en 
intervjusituation, särskilt då frågorna spelas in på band. På akutmottagningen 
genomfördes istället intervjuerna i ett fikarum och intervjupersonerna tillfrågades på 
plats om de ville bli intervjuade. Upplevelsen var att dessa intervjuer gick lite snabbare 
än på Försäkringskassan. Det är möjligt att det hade blivit längre diskussioner om 
intervjuerna hade genomförts i en liknade miljö som på Försäkringskassan och om de i 
god tid före intervjun hade fått information om att de skulle bli intervjuade.  
 
Innan intervjun inleddes tillfrågades intervjupersonerna om de tillät att intervjun 
spelades in. Det visade sig att alla de intervjuade tillät att bli inspelade vilket var bra för 
undersökningen eftersom det hade varit svårt att hinna anteckna allt som sades. 
Intervjupersonerna informerades att det inspelade materialet skulle behandlas 
konfidentiellt och att inga uppgifter i arbetet skulle röja en enskilds identitet. Enligt 
Trost (1993) kan det visa sig att en intervjuperson är ännu mer pratvillig då själva 
intervjufrågorna är färdigställda. Av den anledningen stängdes inte bandet av direkt 
efter att frågorna hade ställts utan var på ett tag till. Det visade sig att en allmän 
diskussion kring ämnet uppstod. Under diskussionen uppkom flera intressanta åsikter då 
den intervjuade reflekterade kring ämnesområdet. Intervjuerna varierade en del 
tidsmässigt, men i genomsnitt tog en intervju cirka 30 minuter. 
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel inleds med att kort beskriva hur materialet från intervjuerna har bearbetats. 
Därefter analyseras intervjusvaren och resultaten från undersökningen redovisas. 

 
5.1 Intervju 
Råmaterialet från de inspelade intervjuerna transkriberades in i ordbehandlaren. Till 
varje fråga samlades svaren från alla intervjuer vilket gjorde materialet mer 
överskådligt. Nästa steg var att analysera svaren och belysa både olikheter och likheter. 
För att kunna urskilja de olika intervjupersonernas åsikter utan att röja deras identitet 
har varje person tilldelats en bokstav med början på A. Således är intervjupersonerna A, 
B, C, D, E och F. Citaten som är markerade med kursiv stil har tilldelats ett stort 
utrymme i kapitlet och det beror på att det kan vara bra att lyfta fram de intervjuades 
åsikter utan omformuleringar. Förhoppningen är att analysen skall ge en god grund för 
att kunna besvara frågeställningen.  
 
 
5.2 Motivation  
Enligt arbetets problemställning har frågor kring motivation i samband med IT en stor 
betydelse och därför har flera frågor berört detta område. 
 
5.2.1 De intervjuades motivation till IT              

A anser att IT är ett redskap i arbetet och säger att IT är: ”En nödvändighet för att jag 
ska klara mitt arbete”. Vidare menar A att situationen troligen hade varit annorlunda 
om IT inte hade använts i verksamheten.  
 
B är tillfreds med verksamhetens IT-system och berättade lite om hur det var förr då allt 
skrevs på skrivmaskin. B påpekar att den stora fördelen med IT-införandet är att mycket 
av rutinarbetet har försvunnit. B säger följande om IT: ”Jag är inte intresserad av IT i 
sig, sådär att jag vill fördjupa mig mer än vad nöden kräver [...] det ska vara ett 
hjälpmedel”. 
 
C tycker det är roligt och att det går lätt att arbeta med data. C nämner att IT är 
fantastiskt som arbetsmedel och säger följande: ”Du har bra kontroll och det är lätt att 
ändra och på så sätt är data fantastiskt […] jag har det som arbetsmedel och som det är 
det jättebra”. 
 
D har aldrig haft något emot datorer och tycker att det borde finnas mer avsatt tid för att 
lära sig datorns olika möjligheter i arbetet och säger följande: ”Nu gör man det 
normala, något annat utöver det hinner man inte med”. Även D nämner datorn som ett 
arbetsredskap: ”Datorn är arbetsredskapet och jag har aldrig haft några betänkligheter 
om det”. 
 
E har ett kort svar på frågan och säger att datorer är roligt och passar också på att 
nämna: ”Men det finns nog dem som inte tycker det är lika roligt som jag”. 
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F nämner liksom B de förändringar som tekniken har inneburit för arbetet: ”[…] man 
ser ju förändringen hur det var från början. Då skrev man på papper och fick bläddra i 
pärmar,  nu är det mer att bara behöva trycka sig fram”. 
 
Analys 
Av denna fråga framgår att alla intervjuade har en positiv syn på datorer och att de  
använder datorn mycket i arbetet då det ser datorn som sitt arbetsredskap. Detta märks 
även då de beskriver hur IT används i verksamheten. Det var ett oväntat resultat 
eftersom föraningen var att i alla fall någon av de sex stycken tillfrågade skulle vara 
omotiverad till att använda datorer. Det oväntade resultatet ger även en del funderingar 
kring arbetets problembeskrivning där det talades om klyftor i samhället mellan dem 
som behärskar datorer och de som inte gör det. Det är dock inte säkert att problemet är 
mindre bara för att de intervjuade visade sig vara motiverade till IT utan det kan finnas 
många människor i andra verksamheter som inte vill använda sig av datorer.    
 
De intervjuade som har varit i verksamheten länge minns tillbaka till tiden före 
datorsystemen och påpekar de fördelar som datorinförandet har bidragit till. C är den 
enda som använder superlativ i samband med IT. Orsaken till detta är oviss, men 
påpekas bör att C är yngst av de tillfrågade. De övriga är mer försiktiga i sitt beröm till 
datorernas fördelar.  
 
Vad kan vara orsaken till att flertalet av de intervjuade är motiverade till sin 
datoranvändning? En trolig orsak till att de är motiverade är att de har arbetat mycket 
med datorn och att de därmed byggt upp en säkerhet inom området. Detta antagande 
kan kopplas till bakgrunden där en diskussion kring ämnet inlärning och känslomässiga 
tillstånd fördes, (se kapitel 2.4).  
 
En sammanfattning av kapitel 2.4 visar att de personer som kommit förbi det 
känslomässiga hindret inför en svår uppgift är mer motiverade till IT. Detta stämmer 
överens med Kline och Saunders (1995) teori om att de som vågar prova sig fram lättare 
tar till sig en uppgift. Detta påverkar även inlärningen i en positivt riktning, samt 
stimulerar till utforskande, vilket är en viktig del i datorinlärning. Av de svar som 
framkommit är det troligt att samtliga intervjuade har den datorvanan att de känner att 
de vågar prova sig fram i en datormiljö. 
 
Det är möjligt att intervjusvaren hade blivit annorlunda om intervjuerna hade 
genomförts på en verksamhet som inte använder IT i någon större utsträckning. 
Resultatet visar i denna fråga att alla har en motivation att arbeta med IT och en trolig 
orsak till detta är att IT är ett viktigt hjälpmedel i verksamheten.   
 
   
5.2.2 Ökad motivation och minskad datorrädsla 

A menar att om nyttan med IT betonas är det lättare att se dess fördelar och säger 
samtidigt: ”Man vet nyttan med det […] på ett positivt sätt förstår att det är bra för mig 
att kunna detta för att det är en så stor del i samhället”. Samtidigt menar A att 
människor bör uppmuntras och att de faktiskt klarar av mer än de i många fall tror i 
samband med datoranvändning. Det är även viktigt att datorutbildningar läggs på rätt 
nivå. A tror inte att löneökning är ett sätt att öka motivationen till IT och menar istället 
att det kan skapa osämja då de som inte kan IT inte får någon löneökning. A tror inte 
heller att en ledig dag i månaden skulle inverka positivt för IT intresset och säger ”Då 
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tror jag inte att man sitter och grejar med det”. Däremot tror A att det kan vara bra att 
hyra en hem-pc men då gäller det att använda den också och menar att det kan kännas 
kravfullt att ha en dator hemma som skall användas. Delaktighet i besluten anser A är 
viktigt för det innebär att intresset ökar och motiverar detta med följande: ”Sådana 
saker är alltid bra i sig […] har man varit delaktig i vad man ska köpa in för IT 
materiel, så kanske man går där och  knappar lite mer intresserat på den burken”.  
 
B menar att motivationen kan ökas genom att människor lär sig mer om IT och säger 
följande: ”Behovet skall komma först känner jag […] att man tar till sig delar som man 
själv kan ha glädje av”. B anser även att människan själv bör ha kontroll över vad IT 
skall användas till och skulle känna motstånd om en bank informerade alla bankkunder 
att de måste använda sig av Internet för att kunna göra bankärenden. Inställningen till IT 
är kluven på grund av att bankärenden verkar krångliga, där finns ett motstånd. B tror 
att en löneökning skulle kunna vara motivationshöjande. B ställer sig positiv till alla 
förslagen om motivationshöjande faktorer det vill säga E-learning, en ledig dag i 
månaden, hem-pc och delaktighet i IT-beslut. B menar att delaktighet är mycket viktigt i 
alla sammanhang och avslutar med orden ”Framförallt denna punkt känns viktigast […] 
och känner lite grann att man har varit med och påverkat så har det väldigt stor 
betydelse”.  
 
C tror att motivationen till IT kan höjas genom information och utbildning. Följande 
citat beskriver detta: ”Att man får sitta och jobba med det […] känna att man kan 
hantera det […] att man lär sig systemet, lär sig hur det fungerar från grunden”. Ökad 
lön skulle kunna vara en motivationsfaktor i form av betald utbildning. C vet inte om 
hem-pc bidrar till något större intresse eftersom C själv inte använder sin egen hem-pc i 
någon större utsträckning. Delaktighet tror C kan vara bra av den anledningen att det ger 
information om framtida förändringar. 
 
D säger följande vad gäller hur datorrädsla kan minskas: ”Framförallt ska man inte 
vara rädd för att prova sig fram. Det är bara en tidsfråga innan man lär sig de mest 
basala sakerna. Man kan föra ut små lätta kurser […] utbildningen ska vara på en låg 
nivå”. Vidare anser D att det kan vara bra att anpassa IT kurser efter olika målgrupper. 
Särskilda IT-kurser kan exempelvis ordnas för pensionärsorganisationer. D tror även att 
datoranvändningen kan skifta i olika delar av landet: ”[…] sen tror jag det kan vara en 
regional fråga också. I storstäder kanske du är angelägnare, du kanske har mer 
datoranvändning där. I mindre byar där den lite äldre mentaliteten lever kvar där har 
du säkert svårare att föra ut ett IT-budskap”. D tycker att E-learning, hem-pc och 
delaktighet är faktorer som skulle kunna vara motivationshöjande. Om E-learning säger 
D: ”Vi hade faktiskt det när vi gjorde vårat IT-körkort”. 
 
Om hem-pc säger D: ”Hemma har jag haft jättenytta utav den, eftersom jag ibland har 
kunnat ta med mig jobbet hem. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra med en 
dator. Jag hörde någon som hade en sådan men inte hade packat upp den och det tycker 
jag är jättetråkigt. Då betalar man t.ex. i onödan och du lär dig inte finesserna med 
den”. Angående delaktighet menar D att användaren skall kunna förmedla sina 
önskemål till systemutvecklaren. D säger: ”Vad behöver jag för att kunna använda det 
här redskapet?” 
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Under samtalet framkom att D tycker att det är kul att ha kunskaper inom IT och 
glädjen av att kunna utföra ett arbete i en IT-miljö kan uppfattas som en rolighetsfaktor. 
Därmed skulle IT som en rolighetsfaktor kunna adderas till de övriga 
motivationshöjande faktorerna.  
  
D nämnde även att de blev tvingade till att lära sig IT för länge sedan och att det gick 
bra. D säger: ”Hur du än vrider dig och vänder dig så måste du acceptera de nyheter 
som kommer”. Tvång låter inte som en särkilt bra motivationshöjande faktor men kan 
dock ses som en motivationsfaktor eftersom det som måste göras även ofta brukar bli 
gjort. Ingen av källorna i bakgrunden nämner dock tvång som en motivationsfaktor. 
   
E svarade inte på denna frågan. 
 
F menar att motivationen till IT kan ökas genom mer utbildning och mer information. F 
säger följande: ”Nu börjar man redan i ettan och tvåan, men jag ser problemet med de 
som är medelålders. Men det beror ju i och för sig på vad man arbetar med och vad 
man har för utbildning”. Kring de motivationshöjande faktorer som tagits fram i arbetet 
var F mest positiv till hem-pc, delaktighet och möjligtvis en ledig dag i månaden. Om 
delaktighet säger F: ”Kan man vara med så är det ju bra, oftast tas besluten på lite 
högre nivå, fast det kan vara olika i olika verksamheter”. Om hem-pc säger F: ”Det 
tror jag är jättebra, nu har det flesta datorer men för de som inte har tror jag det skulle 
vara en klar fördel”. F tycker att en ledig dag i månaden kan utnyttjas till att personalen 
får gå någon datorutbildning.  
 
Analys 
Flera av de intervjuade anser att den nytta IT kan medföra är en motivationsfaktor i sig. 
Utbildning är ett annat förslag från några av de intervjuade. Angående de 
motivationshöjande faktorerna som har arbetats fram i rapporten framgår att de 
intervjuade har olika åsikter om vad som kan anses vara motivationshöjande. Den punkt 
som alla var eniga kring var frågan om delaktighet som en viktig motivationsfaktor. 
Även Angelöw (1991) förespråkar delaktighetens betydelse vid förändringsprocesser. 
Uppmuntran kan användas som motmedel till IT-rädsla vilket även var A:s kommentar. 
Det resultat som kan frambringas är att nyttan med IT bör belysas och att delaktighet 
samt uppmuntran är viktigt.  En del av de intervjuade har ansett att en löneökning skulle 
vara bra och andra menar att det tvärtom skulle leda till orättvisa eller inte ge någon 
effekt kring just motivationen till IT. Det är ingen av de tillfrågade som tar upp det som 
Hagemann (1990) anser, det vill säga att en löneökning bara skulle ha en tillfällig 
motivationshöjningseffekt. Eftersom de har varit olika åsikter kring löneökning som en 
motivationshöjande faktor är det svårt att dra några generella slutsatser för om det är bra 
eller dåligt med löneökning kopplat till IT. 
 
Det skulle kunna vara möjligt att lyfta fram IT som en rolighetsfaktor vilket även D 
förespråkar. Det är ju trots allt roligt att använda sig av datorer och genom seriös reklam 
och information om datorns fördelar skulle det var möjligt att locka till sig fler 
datoranvändare. Tvång är troligen ingen bra motivationshöjande faktor eftersom det kan 
leda till ett scenario där en person antingen accepterar att hon måste lära sig IT eller att 
hon inte accepterar och därmed blir av med arbetet. Om ledningen istället försöker med 
bättre metoder som belöningar och information är det troligt att många fler motiveras att 
själva söka kunskap och det behöver inte uppstå en sådan tråkig situation som i 
scenariot ovan. 
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5.2.3 Om IT är en generationsfråga  

Det var ingen specifik intervjufråga som tog upp om IT är en generationsfråga utan 
istället framkom en del svar kring det ämnet ur andra frågor.  
 
A resonerar att de yngre har dataundervisning i skolan och att de därmed har lätt för att 
ta till sig IT-tekniken. Samtidigt menar A att de äldre inte vill framstå som sämre på 
datorer.  
 
B tar upp ämnet när hon talar om dagens IT utveckling: ”Det är väl inte så att jag går 
ut på nätet för att leta efter saker. Det naturliga är att söka andra vägar […] det kanske 
är en generationsklyfta, jämfört med de som är en generation yngre?” 
 
C tror inte att intresset för datorer bör ha med ålder att göra, men anser ändå att de yngre 
har ett försprång vilket uttrycks genom: ”Nu sitter ju fyråringar som leker med data och 
vet bättre än jag hur man gör”. 
 
D tror definitivt att det rör sig om en generationsfråga och berättar om sina föräldrar 
som är i åttioårsåldern och som aldrig skulle använda sig av datorer. D ger sin syn på 
framtiden: ”Jag tror att de flesta i samhället kommer att använda datorer så 
småningom. Men inte just nu för du har fortfarande ett skikt av äldre personer som inte 
är uppväxta med det och som inte jobbar med det”. D menar att dessa äldre människor 
både är rädda för datorer och ibland nästan kan bli sjuka när de tänker på datorer. Denna 
åsikt stämmer överens med North och Noyes (2002) vilka talar om att det kan 
förekomma fall av teknofobi. D avslutar med orden: ”Men det är ju inte farligt, det är 
väl bara en oförmåga att förstå vad det är som händer om man trycker på en knapp. 
Jag tror att det löser sig på sikt.” 
 
Varken intervjuperson E eller F kom in på några diskussioner som tydde på att de ansåg 
att IT var en generationsfråga. 
 
Analys 
Intervjuerna tyder på att intresset för IT är en generationsfråga och då är det antagligen 
så att de unga använder IT i större utsträckning än de äldre. De äldre använder troligen 
IT i jobbet medan de yngre även använder IT i andra sammanhang. Även Johansson 
(1997) menar att de yngre har en ledigare attityd till datorer än de äldre. Det visar sig 
därmed att intervjupersoner och källan från bakgrunden har samma åsikt inom ämnet. 
Frågan är dock om det är så enkelt att endast de äldre är osäkra på den nya tekniken. 
Riktigt gamla människor är troligtvis osäkra eftersom de inte har växt upp med datorer. 
Men det är även troligt att även unga människor undviker datorer eftersom de inte ser 
någon mening med att lära sig det om de inte har användning för det i ett arbetet. I takt 
med att ny teknik introduceras känner de att de kommer efter och då tycker de kanske 
att det är för svårt att komma ikapp. Samtidigt kan de kanske känna ett krav ifrån 
samhället att de skall följa med i utvecklingen eftersom samhället blir alltmer 
datoriserat. Resultatet för frågan tyder på att det rör sig om en generationsfråga, men 
ytterligare en åsikt är att det i slutändan är individen som ser till att insupa kunskap och 
där har åldern ingen betydelse. 
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5.2.4 De intervjuades syn på IT-utbildning  

A anser att lärarna har en viktig roll för om en utbildning skall bli lyckad och säger: ”En 
del är duktiga på tekniken men kanske inte utbildar så bra”. Samtidigt menar A att det 
är viktigt att ha förståelse för de som är äldre och inte har datorkunnandet från skolan.  
 
B menar att utbildningen skall vara kopplad till behoven och menar att utbildningen 
antingen bör täcka ett behov privat eller på arbetet. B vill inte fördjupa sig mer i IT än 
vad nöden kräver och därför bör utbildningen inte vara för omfattande.  
 
C anser att en lyckad utbildning är arrangerad så att grunderna lärs ut. C menar att 
grunderna är viktiga eftersom det ständigt kommer nyare versioner på programmen och 
då är det bra att ha en grundläggande kunskap.  
 
D berättar att de har tagit datorkörkortet på hennes arbetsplats. D skrattar då hon tänker 
tillbaka på den utbildningen och säger ironiskt: ”Jag vet inte om man kan säga att 
utbildningen var givande. Det man kan det har man nog lärt sig eftersom”. Det som var 
dåligt med utbildningen ansåg D var tidsplaneringen: ”Rätt som det var damp det ner 
att nu ska ni ta IT-körkort, ingen förberedelse eller någonting […] vissa tog semester 
för att för att kunna ta kortet, andra tog  kvällstid […] det var inte bra”. Det som trots 
allt var bra med utbildningen var att en övergripande kunskap lärdes ut, dock anser D att 
hon inte har användning för all den kunskapen i sitt dagliga arbete. Detta har medfört att 
den kunskap som inte används i det dagliga arbetet har glömts bort. D berättar att de har 
fått tillgång till Helpdesk och betonar att det känns tryggt att kunna ringa dem om något 
krånglar. 
  
E anser att en utbildning skall genomföras i små grupper och passar även på att 
berömma den IT ansvarige på arbetsplatsen: ”Här har vi fördelen att vi har en IT kille 
som vi känner och vi är inte rädda att ställa frågor hur dumma de än är”. E menar att 
det är viktigt för de äldre att de vågar ställa frågor om sådant som många yngre 
datoranvändare redan kan. Det är bra att det är en sådan öppen miljö på E:s arbetsplats 
eftersom det stimulerar till lärande.  
 
F har gått en del utbildningar och tycker att följande är viktigt i en utbildning: ”Att man 
lär sig grunderna att använda datorn […] sen beror det på hur intresserad man är hur 
mycket man lär sig”. F anser liksom D att mycket av den kunskap som lärs ut i 
utbildningarna är på en högre nivå än det som används i verksamheten. De verkar som 
både F och D tycker att det är onödigt att lära sig saker som de inte har nytta av i sitt 
arbete eftersom de troligen kommer att glömma bort den kunskap de inte använder. 
 
Analys 
De intervjuade belyser olika delar av vad som bör finnas med i en utbildning. Detta 
behöver inte innebära att någon har fel och någon annan har rätt. Istället är alla idéer 
viktiga och särskilt det som B belyser att utbildningen bör täcka ett behov. Flera av de 
intervjuade klagar på att utbildningarna inte är skräddarsydda efter deras egen 
verksamhet utan de får lära sig saker som de inte anser sig ha någon nytta av. Det är 
möjligt att detta är ett problem, men samtidigt är det ett faktum att kunskap inte är tungt 
att bära. De som utbildar i en verksamhet måste få ha valfriheten att ta upp de områden 
som kan tänkas vara nödvändiga och att vissa delar då inte kommer att användas av alla 
är något som de övriga får ha överseende med.    
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Det är inte bra att en verksamhet låter en utbildning ske utanför arbetstid som D 
nämnde. Istället kan det nog ses som en motivationssänkande faktor eftersom individen 
ställer upp för sin verksamhet men inte får den rätta uppskattningen tillbaka. Resultatet 
kring frågan om utbildning visar att det krävs flera moment för att en utbildning skall 
uppfattas som bra. Dessa moment kan sammanfattas med att en utbildning bör vara 
skräddarsydd för verksamheten, deltagarna bör indelas i små grupper, lärarna bör vara 
duktiga pedagoger och utbildningen bör ske på arbetstid.  
  
 
5.3  De intervjuades åsikter om IT-förändringar 
Två frågor har berört detta område och förhoppningsvis har svaren bidragit till att 
belysa några av de problem som anställda uppfattar att IT-förändringar medför. 
 
5.3.1 IT-förändringar i verksamheten  

A har en kluven inställning till IT-förändringar på sin arbetsplats. Detta bottnar i att det 
har varit många förändringar under årens lopp som har inneburit en hel del krångel och 
dessutom har inte förändringarna lett fram till några större förbättringar. Detta är A:s 
uttalande ”Under alla dessa år har man blivit lite om man ska säga ironiskt, jaha ja blir 
det nåt bättre nån gång?” Dock anser sig A vara positivt inställd till IT-förändringar 
under förutsättning att de leder till förbättringar. 
 
B tycker att IT-förändringarna varit positiva hitintills med motiveringen att det har 
inneburit att många av de tråkiga arbetsuppgifterna har försvunnit. B säger att: 
”Negativt är att man är beroende av tekniken och när den går sönder så sitter man ju 
där”.  
 
C är både för och emot IT-förändringar. Om arbetet blir mer lätthanterligt än tidigare 
tycker C att förändringar är positivt. C tar upp de konsekvenser ett driftstopp medför: 
”Fungerar det inte så kan inte vi arbeta, då kan inte vi göra någonting eftersom allting 
ligger på data och det är ju negativt”. A, B och C har liknande åsikter om att de inte 
vill vara med om driftsstopp.  
 
D hade mycket att säga om denna fråga men en hel del är kompletteringar till det som 
de övriga intervjuade redan sagt. Även D tar upp problem kring datorstopp och nämner 
en incident som skedde för en tid sedan med en björk som växte ner i kabeln och som 
därmed orsakade ett nätverksavbrott. Det finns även en rädsla för det nya system som 
skall införas i verksamheten: ”Jag är rädd för de konsekvenser det kan få […] nu kan 
jag leta i en pappersakt, vad gjorde jag senast? då har jag en handling, men om nätet 
går ner och jag inte kommer åt akterna längre, då har jag inte den möjligheten längre”. 
Den osäkerhet D känner inför den stora systemförändringen av verksamheten går att 
koppla till Anglöw (1991) som beskriver att många människor vet vad de har men inte 
vad de får. Det kan därmed tolkas som att förändringen är ett hot mot det bestående och 
därmed kan förändringen i sig medföra ovisshet och oro. 
 
E är positiv till IT-förändringar. Däremot skulle E inte vilja att datajournaler infördes i 
verksamheten: ”[…] jag kanske inte tycker det blir positivt om det blir datajournaler. 
Det är ju mycket störningar, vad gör man då om alla journaler är på data och inte finns 
på papper? Vissa helger kan vi ha datastopp en hel helg”.   
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F ser IT-förändringar som övervägande positiva och menar att datorer är ett lättare 
arbetsredskap än pärmar och arkiv. Troligen menar F att datorerna bidrar till att det blir 
lättare att lagra, bearbeta och söka information. 
 
Analys 
De flesta är positiva till de IT-förändringar som inneburit att många rutinmässiga 
arbetsuppgifter har försvunnit. Denna åsikt visade sig stämma överens med det Gerdner 
(1980) sade att rutinarbeten skulle minska i omfattning i framtiden. Dock nämner de 
intervjuade inget om att IT-förändringar i verksamheten skulle innebära att 
arbetstillfällen försvinner vilket var den åsikt Gerdner (1980) hade.  
 
Det negativa som IT-förändringar för med sig är enligt de intervjuade de fall då 
tekniken inte fungerar. En åsikt som det är lätt att hålla med om. Samtidigt är det 
möjligt att de intervjuade inte har satt sig in i den komplexitet det innebär att utveckla 
stora informationssystem. Det finns därmed alltid en risk att ett sådant system kan få 
mindre driftstopp och att kablar kan gå av. Dock är förhoppningen att systemen blir 
säkrare i framtiden eftersom samhället blir allt mer beroende av dem.  
 
     
5.3.2 IT-förändringar i samhället  

A utgår från sin egen IT-kunskap och tycker att det är bra att hon behärskar tekniken 
eftersom hon bara kan ana vad som kan komma i framtiden. Detta säger A: ”Jag vet hur 
man går in på Internet och hur man gör ett bankärende. Man kan bara ana hur mycket 
det blir framåt”. A menar vidare att sin egen IT-kunskap är nödvändig i dagens 
samhälle för att kunna ta till sig den information som erbjuds. 
 
B väljer ett annat synsätt för att besvara frågan: ”Egentligen tycker jag att det är för 
mycket idag att allt ska finnas på IT […] om man är pensionär idag och inte har någon 
dator […] jag tycker inte det ska vara så idag att man blir tvingad till att ha dator 
hemma för att man ska klara sig och få den information som man behöver ha”. B 
känner en sympati för de som inte har tagit till sig den nya tekniken och det är viktigt att 
inte glömma bort denna grupp i samhället. 
 
Detta tankesätt liknar den sammanfattande bilden över problemområdet i bakgrunden 
där ett scenario målas upp med ett samhälle som är uppdelat i ett A och ett B-lag av 
datorkunniga och icke datorkunniga. Skillnaden är dock att B menar att det endast är de 
gamla som representerar de med bristande datorkunskap medan scenariot inte gör någon 
skillnad på ålder utan att även yngre människor kan antas vara främmande för datorer. 
Däremot är det troligt att de äldre är i majoritet när det gäller att inte använda sig av 
datorer. 
 
C upprepar lite det som sades i frågan innan att förändringar är bra när de fungerar men 
mindre bra när de inte fungerar: ”Jag tycker att data är ett fantastiskt system att ha i 
arbetet då det underlättar mycket, men samtidigt så tycker jag att det är ett vanskligt 
system […] vad händer om datorsystem slås ut i hela världen? Väldigt mycket ligger på 
data i dagsläget och det är lite otäckt tycker jag”. Att C tror att hela världens 
datorsystem kan slås ut tyder på att kunskaperna inom datorkommunikation inte är så 
stora. Däremot har C rätt i att verksamheter är väldigt utsatta när avbrott inträffar om de 
inte har alternativa bakupnät att använda sig av. 
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D tycker att de nya IT-förändringarna som sker i samhället är spännande men utvecklar 
inte närmare vad som är spännande med förändringarna. Liksom A utgår D från sin 
egen situation och menar att om mer tid fanns så skulle D ägna mer tid åt att lära sig nya 
saker inom IT. Frågan är om det är tiden som är den begränsande faktorn för D eller om 
intresset inte är tillräcklig stort för att ägna sig åt IT på fritiden. Troligen finns det alltid 
tid för aktiviteter som intresserar en människa väldigt mycket. 
 
E säger sig vara positiv till IT-förändringar men nämner även liksom C driftstopp som 
den negativa följden av en datorisering. Ett exempel på ett driftstopp som E blivit 
lidande av är följande: ”Jag skulle gå till apoteket häromdagen. Då hade de datorstopp 
så jag fick inte komma in och handla. Då tycker jag man borde kunna ha lite manuella 
rutiner så att man kan hålla apoteket öppet”. Det E tar upp är allvarligt eftersom det 
kan hända att en person med en svårartad sjukdom behöver hämta ut sin medicin och 
blir hindrad att göra detta eftersom apoteket har driftstopp. 
 
F har besvarat frågan på det vis som efterfrågades eftersom svaret både reflekterar över 
vart tekniken kan vara på väg och vad den kan innebära för människan: ”Den ger 
mycket fördelar men samtidigt lite skrämmande vart man är på väg […] mer och mer 
går över på data och det är smidigt, t ex bankärenden, man beställer saker och bokar 
sig på saker”. F tycker att IT-utvecklingen ger fördelar men är även osäker på vad 
utvecklingen kan leda till i framtiden: ”Känslan är man vet inte var det tar vägen, det 
går så fort och man hänger inte med. Man kan inte göra något åt det man är bara med i 
hjulet på nåt sätt och var slutar det någonstans?” F förmedlar en känsla av hopplöshet 
att följa med i den accelererande utvecklingen, vilket säkert många andra kan känna 
igen sig i. Problemet med datorkunskaper är att dessa måste underhållas eftersom det är 
ett område som ständigt förnyas och utvecklas. Sedan är det nog en omöjlighet att vara 
insatt i alla områden inom den nya tekniken. 
 
Analys 
En del av de intervjuade har utgått från sig själva och mera pratat om sin egen IT-
kunskap än om deras syn på förändringar generellt. Det är möjligt att frågan är ganska 
svår att svara på och då är det  lättare att utgå från sig själv. Detta har dock inneburit att 
alla svaren inte har besvarat frågan på ett önskvärt sätt eftersom meningen var att få 
reda på hur IT-förändringarna i stort påverkade dem. Intervjuperson F hade dock en del 
intressanta idéer om den framtida utvecklingen.   
 
Det kan vara svårt att dra några generella resultat av en fråga av denna typ. Alla har sin 
egen uppfattning men det som ändå kan urskiljas är att de intervjuade är positiva till 
förändringar. Dock ser de återigen nackdelar med faktorer som kan innebära att 
tekniken inte fungerar eller att den inkräktar på den personliga integriteten, som F 
nämnde. Denna kritiska inställning kan anses som sund eftersom det ökar kraven på att 
utvecklarna skapar system som verkligen är anpassade efter behoven. 
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5.4 Sammanfattande resultat 
Det har inte varit möjligt att se några skillnader i svaren från de som intervjuades på 
KSS och de från Försäkringskassan. Det tyder på att båda verksamheterna arbetar i en 
liknande datormiljö. Däremot har de flesta varit eniga kring många frågor vilket har 
gjort det lättare att komma fram till slutsatser. Resultatet att alla kvinnor var motiverade 
motsäger delvis det som diskuterats av Johansson (1997) där det nämndes att det främst 
är pojkarna som visar ett intresse för datorer och att flickorna därmed inte har samma 
möjlighet till datorrelaterade yrken. 
 
Behovet eller nyttan styr motivationen – det vill säga det vi behöver kunna det lär vi 
oss. Det innebär att om samhället vill att fler människor ska lära sig IT måste 
informationen nå ut om vad IT kan ge för fördelar för en enskild person. Det vill säga 
att samhället får skapa ett behov. Idag vet de flesta vad IT kan ge för fördelar men i 
framtiden kan det hända att ännu mer kan göras med hjälp av IT och då måste detta nå 
ut till alla människor. Någon av de intervjuade menade även att uppmuntran är i viktig. 
 
Det är minst lika viktigt att lyfta fram IT som en rolighetsfaktor, det vill säga att det kan 
vara roligt att använda den nya tekniken till att t.ex. surfa på Internet, spela spel eller 
mejla sina vänner. Delaktighet vid förändringsprocesser är en motivationsfaktor därför 
att genom delaktighet kan de anställda även bli mer intresserade för den nya tekniken. 
 
Det är tvetydigt om lönen är en motivationsfaktor och likaså hem-pc:n. Troligen har 
hem-pc:n en viktig roll att spela för de som använder den. Information och utbildning 
kan bidra till att motivationen för IT höjs. Utbildningen kan med fördel föras i mindre 
grupper. Ta bort stämpeln att IT är något svårt och krångligt utan försök istället att föra 
fram IT som något som alla klarar av. Detta kan göras genom utbildning och 
information. Faktorer som gör en person omotiverad till förändringar som innefattar IT 
är teknik som inte fungerar, det vill säga driftstörningar i systemen. Minskad kontroll 
och minskad valfrihet uppfattas även som negativt med den nya IT tekniken. 
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6 Slutsatser 
Först ges en påminnelse över arbetets hypotes och problemprecisering och sedan 
redovisas de slutsatser som analysen och resultatet kommit fram till.  
 
Hypotes: Datorsäkerhet är en generationsfråga där de äldre tros vara mer osäkra till IT 
än de yngre. 
 
1. Hur skall de som är osäkra inför IT motiveras? 
2. Vilka faktorer gör att en individ är omotiverad till förändringar som  
innefattar IT? 
 
Det visade sig att alla som deltog i undersökningen är motiverade till IT. En trolig orsak 
till detta är att samtliga arbetat länge med IT och därmed fått en vana inom området.  
 
De intervjuade anser att följade faktorer kan användas för att motivera människor till att 
intressera sig för IT: 
� mer utbildning 
� mer information 
� mer delaktighet i förändringsprocesser 
� våga prova, att klara av att utföra en enkel uppgift kan ge mycket tillbaka   
 
Angående utbildning anser de tillfrågade att följande är viktigt: 
� små grupper 
� skräddarsydd utbildning för verksamheten, det vill säga att utbildningen endast skall 

lära ut det som är användbart inom organisationen  
� fokusera utbildningen på olika grupper i samhället, t. ex. pensionärer kan få en typ 

av utbildning  
 
Faktorer som de intervjuade anser sänka motivationen till IT: 
� Opålitliga system som kraschar 
� Det måste vara valfritt om man vill använda sig av IT eller inte, många kommuner, 

verksamheter och organisationer fokuserar för mycket på IT och glömmer de 
grupper som inte är insatta, eller som kanske inte vill göra bankärenden via nätet. 
Manuella rutiner bör finnas kvar för dessa människor, i alla fall under en 
övergångsperiod. 

 
Hypotesen  
Enligt de intervjuade är motivationen till IT en generationsfråga. Dock kan 
motivationen till IT även ses som en individfråga. Många av de tillfrågade var över 50 
år och de var själva motiverade till IT.  
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7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med att föra en diskussion över arbetets resultat. Efterföljande 
underkapitel beskriver hur arbetet genomfördes och tar även upp vad som fungerade bra 
och vad som fungerade mindre bra i arbetet. Det avslutande underkapitlet ger förslag på 
vilka möjligheter det finns att ytterligare undersöka ämnet.  
 
7.1 Resultatet 
Det är förvånande att alla intervjuade hade liknande åsikter i de flesta frågor. Nästan 
alla tog upp att IT-förändringar kunde medföra datorkrångel eller avbrott. Alla ansåg att 
delaktighet var viktigt. För resultatets del var det bra att de intervjuades åsikt var 
enstämmig eftersom det gör det möjligt att dra vissa slutsatser och även se vilka 
tendenser som finns. Det skall dock påpekas att en fallstudie i denna storlek inte kan 
medföra att det går att dra några generella slutsatser för hur motivationen till IT är för 
anställda på arbetsplatser i Skövde kommun. Istället går det att se vilka faktorer som 
kan vara motivationshöjande eller vilka faktorer som kan vara motivationssänkande.   
 
Det som hindrar att resultatet skall gå att föra över till en individs åsikt är att inga män 
var med i undersökning. Möjligtvis skulle resultatet blivit annorlunda om några av de 
tillfrågade varit män. Att det endast var kvinnor i undersökningen uppfattades inte som 
ett problem under det att fallstudien genomfördes eftersom det då var viktigast att få tag 
på frivilliga intervjupersoner.  
 
Resultatet blev som förväntat när det gäller generationsfrågan. Alla tyckte att de äldre är 
mer omotiverade till IT än de yngre. Att alla i undersökningen visade sig vara 
motiverade till IT var oväntat, men det kan bero på att de är väl insatta i IT området 
genom sina arbeten. Det skulle vara intressant att undersöka om det är någon skillnad i 
motivationen till IT mellan landsbygd och stad. En djärv hypotes skulle då kunna vara 
att de på landsbygden är mindre motiverade till IT än de i staden.  
 
 
7.2 Arbetsprocessen 
Ett arbete av denna omfattning kräver en del självdisciplin och att arbetet hela tiden 
drivs framåt. Uppfattningen är att arbetet har drivits framåt. Ibland har det gått långsamt 
framåt men det har hela tiden funnits små delmål att klara av vilket varit positivt för 
arbetsmoralen.   
 
Arbetet med rapporten har skett i små inlämningar och arbetet har på detta vis blivit 
iterativt. För få en styrning i arbetsprocessen har en tidsplan använts. Tidsplanen har 
även använts som en pådrivare eftersom det är lätt att invaggas i en falsk trygghet att det 
är långt kvar till nästa inlämning. Genom tidsplanen har arbetet fördelats jämnt under de 
veckor som arbetet har pågått. 
 
Den litteratur som använts i bakgrunden har varit nödvändig för att få den inblick i 
området, vilket krävs för att kunna göra en undersökning. Det har varit ganska lätt att 
finna litteratur inom området för arbetet. Svårast var att finna artiklar i de olika 
databaserna eftersom det gällde att använda rätt sökord för att få de artiklar som 
efterfrågades. Det blev lätt information overload av alla träffar som dök upp på ett 
sökord och många av de artiklar som dök upp passade inte in på ämnet. Efter att ha 
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prövat många olika sökord visade sig att human and computer och motivation var bra 
sökord för arbetet. 
 
Valet av metod har varit rätt eftersom en fallstudie med intervjuer är ett bra sätt att ta 
reda på åsikter och attityder kring ämnet motivation till IT. Möjligtvis hade det varit 
önskvärt att undersöka flera arbetsplatser och intervjua fler människor. Detta skulle 
dock innebära ett större material att bearbeta vilket det troligen inte funnits tillräckligt 
med tid för.   
 
Genomförandet med intervjuerna har gått bra eftersom alla tillfrågade hade möjlighet att 
bli intervjuade i god tid inom tidsramen. Möjligtvis kunde intervjuerna på KSS ha 
genomförts bättre eftersom det blev ganska korta svar på frågorna. En trolig orsak till 
detta kan vara följande: De hade inte anmält sig frivilligt till intervjun som på 
Försäkringskassan utan tillfrågades på plats om de ville ställa upp på en intervju. 
Därmed var de inte förberedda på att bli intervjuade och därmed hade de inte haft tid att 
tänka igenom problemområdet för intervjun. Att intervjun genomfördes i ett fikarum har 
nog en mindre effekt på resultatet eftersom det inte var några övriga personer i rummet 
som kunde störa intervjun.  
 
Samarbetet med handledaren har fungerat mycket bra eftersom det varit roligt att 
diskutera arbetet med handledaren. Diskussionerna  har även  varit värdefulla eftersom 
de har bidragit till att reflektioner kring arbetet har förts. Reflektioner som inte alltid är 
lätt att göra själv utan det kan ibland vara nyttigt att få en annan persons åsikt av 
problemet för att komma igång med arbetet igen.     
  
 
7.3 Uppslag till fortsatt arbete 
Genom att undersöka fler än två arbetsplatser inom Skövde kommun går det att få fram 
en större spridning på svaren. Det är även möjligt att man bör undersöka arbetsplatser 
som inte använder sig av IT för att finna motstånd och osäkerhet till IT.  
 
Det skulle kunna vara möjligt att utreda generationsfrågan ytterligare genom att 
undersöka gymnasieklasser och ta reda på om den bild som de intervjuade har av de 
ungas datorvana stämmer med verkligheten. Denna undersökning skulle kunna utföras 
på flera skolor och i samtliga utbildningsprogram för att på så vis kunna göra en 
jämförelse dem emellan.  
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