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Sammanfattning 
 

Användningen av informationsteknologi (IT) på arbetsplatser ökar markant. Detta 
innebär att organisationer och människor utsätts för förändringar och omstruktureringar 
som kan vara svåra att hantera. Vid IT-satsningar är satsningens framgång helt beroende 
av en effektiv användning av IT-verktyget, vilket bl.a. förutsätter att slutanvändarna 
accepterar och vill använda det.  

På en arbetsplats finns det ett stort antal olika faktorer som kan påverka användaren och 
användningen av ett IT-verktyg. En av dessa faktorer är ledningen/chefen vilken har 
möjligheten att skapa förutsättningar och förhållanden som bidrar och ökar chanserna till 
en effektiv användning och ökad förståelse för IT.  

Undersökningen som gjordes på Försäkringskassan i Skövde hade för syftet att kunna se i 
vilken utsträckning en chef för en avdelning kan påverka IT-användning via dennes 
dagliga kontakt med underordnade samt kunna identifiera vilken roll chefen spelar i 
samband med försäkringskassans genomförda IT-satsning.  

 

Nyckelord: ledarskap, beteende, attityd och anställd och IT-användning.  
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1 Inledning  

IT har, för organisationer, skapat nya sätt att leda en verksamhet och nya 
arbetsförhållanden för både ledare och anställda. En ökad användning av 
informationsteknologi (IT) vid arbetsplatser har bl.a. orsakat att människor har fått stå i 
centrum när det gäller att framställa, utveckla och studera IT och dess effekt på 
människor. Det kanske allra viktigaste användningsområdet som intresserar IT-forskare 
är studien av människor vid IT-användning eftersom det är vid användningen som t.ex. 
ett IT-verktyg får sin innebörd. Forskning inom människa dator interaktion (MDI) har 
kunnat visa att människor spelar en betydande roll i hur informationsteknik används 
vilket bl.a. kan leda till en effektiv användning av ett IT-verktyg. 

Att IT används av människor har skapat en del problem för organisationer som t.ex. 
satsar på att modernisera deras kommunikations- och informationshantering, eftersom det 
har visat sig att den förväntade effektiva och lönsamma användningen av t.ex. 
informationssystem (IS) har uteblivit (Irani & Love, 2001). Människor påverkar och 
påverkas av varandra samtidigt som människor påverkar och påverkas av omgivningen. 
Det betyder att det som stör en effektiv användning av IT befinner sig i en stor domän av 
faktorer (interna, externa, fysiska, kognitiva, psykologiska etc.) som kan påverka 
människan och det sättet hon interagerar med IT-verktyget.  

Syftet med arbetet är därför att kunna identifiera i vilken utsträckning ledningen/chefen i 
en organisation kan påverka användningen av ett IT-verktyg genom deras dagliga 
kontakt, beteende och attityd gentemot anställda. Eftersom användningen av IT på 
arbetsplatser och antalet organisationer som satsar på IT ökar successivt anses det viktigt 
att studera rollen som chefen/ledningen spelar när ett IT-verktyg implementeras. 

Det antas att chefen/ledningen genom den dagliga relationen, kontakten och 
kommunikationen med underordnade påverkar IT-användarnas attityd, motivation, 
acceptans, ställningstagande etc. gentemot ett datasystem vilket i sin tur anses påverka 
själva användningen av datasystemet. Det är ledningen som har i uppgift att förse 
anställda med kunskap i form av t.ex. deltagande, meningsfulla arbetsförhållanden och 
arbetsuppgifter samt ge anställda möjligheten till individuell utveckling (Al-Gathani & 
King, 1999; Daniels, 1994; Eliasson, 1991). Dessa anses vara viktiga förutsättningar som 
bl.a. bidrar till att skapa trivsel på arbetsplatsen och att IT används korrekt och effektivt.   
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2 Bakgrund 

Följande arbete kommer att grundas på den övertygelsen att framgången eller 
misslyckandet av planerade eller nödgade förändringar, i en organisation, åstadkommes 
av individer som handlar, påverkar och påverkas av varandra i ett skede där 
organisationens fasta och formella strukturer är i förändring.  

I det här kapitlet kommer viktiga begrepp, förhållanden och roller som vissa aktörer har i 
en organisation, där omstruktureringar och förändringar görs, att presenteras och 
beskrivas. Mer exakt i samband med IT-investeringar där organisationen satsar på att 
modernisera sitt kommunikations- och informationshanteringsnätverk med hjälp av 
informationsteknologi (IT) eller informationssystem (IS). 

Fokus för studien är att kunna se i vilken utsträckning relationen mellan den direkta 
användaren av ett datasystem och dennes ledare/chef påverkar användarens användning 
och acceptans av det nämnda systemet.  

2.1 Organisation och organisering 

Ett viktigt begrepp att förstå innan rapporten ger sig in på att beskriva förhållandena kring 
det valda problemet är ledningen i en organisation, dvs. den individen eller den gruppen 
av individer som bl.a. ansvarar för organisationens och verksamhetens fördelning av 
resurser. Ledningen kommer att beskrivas (och användas över hela rapporten) som ett 
handlande subjekt, som beslutar, lär, uppmuntrar, fördelar resurser och som har 
möjligheten att anpassa inre strukturer efter de behov denne anser är viktiga för 
verksamheten (Edvardsson, 1997; Eliasson, 1991). Med ledningen menas i rapporten 
ledaren och chefen över en hel organisation, eller mindre chefer inom verksamheten (som 
t.ex. avdelningschefer), som har möjligheten att skapa de rätta förutsättningarna och 
arbetsförhållandena, i den omgivningen dessa personer befinner sig i, vilket kan öka 
chanserna för en framgångsrik IT-satsning eller en korrekt användning av IT-tekniken. 
De förutsättningarna och arbetsförhållandena rapporten syftar på är t.ex. tillgången till en 
snabb kommunikations- och informationshantering, möjligheten till individuell 
utveckling (som t.ex. utbildning) och en trivsam arbetsmiljö innehållande meningsfulla 
arbetsuppgifter. 

Ett annat viktigt begrepp att förstå är organisationen. En organisation ses och beskrivs 
ofta som en konkret och avgränsad enhet eller fenomen, vilken innehåller väl definierade 
strukturer och övergripande mål, där resurser styrs och tilldelas av organisationens 
ledning (Edvardsson, 1997; Eliasson, 1991). Bilden av en sådan organisation pekar på att 
människosynen verkar vara grundad på en snäv bedömning om huruvida människor kan 
vara till nytta i samband med att effektivisera arbetet inom organisationen. Beskrivningen 
anses därför visa på en bild av arbetsplatsen där kunskap och information ägs och 
fördelas av organisationens ledning efter bästa förmåga, där ledningen fattar sina beslut 
bl.a. grundade på det som anses viktigast och bäst för organisationen, där anställda är mer 
eller mindre tvungna att följa organisationens bestämda regler.  
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Ledningen, vilken ansvarar för en effektiv fördelning av resurser, som t.ex. information 
och teknik (Daniels, 1994; Eliasson, 1991; Falk & Olve, 1996) söker oftast efter ett 
effektivt arbetssätt som kan säkerställa och förbättra organisationens arbete. I samband 
med dagens tekniska utveckling har fokusen riktas mot IT och IS. Dagens organisationer 
och dess framtida satsningar och beslut grundas därmed på vad IT/IS har att erbjuda 
(Irani & Love, 2001; Irani, Sharif & Love, 2001).  

I organisationer, där kommunikations- och informationshantering är viktiga delar av 
verksamheten, har arbetet successivt blivit mer och mer datoriserat. Behovet av ett bra 
och effektivt informations- och kommunikationssystem ökar inom olika organisationer, 
vilka betraktar IT som en allt mer nödvändig lösning för deras organisatoriska problem 
(Daniels, 1994; Falk & Olve, 1996). Det gamla sättet att t.ex. fatta beslut, skicka 
information och kommunicera, som t.ex. telefon, papper etc., har bytts ut mot det bättre 
och snabbare elektroniska kommunikationsnätet, som t.ex. e-post, intranät, e- konferenser 
etc. (Falk & Olve, 1996; Irani & Love, 2001; Irani, m.fl., 2001). Detta har gjort att antalet 
organisationer som satsar på IT/IS på senare tid ökat successivt eftersom IT anses kunna 
erbjuda ett snabbt, smidigt och effektivt sätt för informationshantering och 
kommunikation (Daniels, 1994; Falk & Olve, 1996).  

IT anses därför kunna erbjuda organisationer och anställda möjligheten att utvecklas och 
hantera arbetsuppgifter på ett effektivare sätt (Eliasson, 1991; Irani & Love, 2001). 
Eliasson (1991) menar att rätt använda resurser som t.ex. ett IT-verktyg bl.a. kan hjälpa 
verksamheten och anställda till att nå fastställda övergripande mål samt uppfylla 
organisationens förväntningar av ökad effektivitet, lönsamhet och produktivitet. 
Edvardsson (1997) menar att ledningens förmåga att göra kvalificerade förutsägelser är 
en viktig faktor för att den planerade förändringen skall lyckas. Det anses därför viktigt 
för en organisation, som satsar på IT, att förbereda inre strukturer inför det nya IT-
verktyget. På det sättet kan tekniken, som organisationen har valt att satsa på, rätt 
användas så att den leder till de förväntade resultaten.  

IT-tekniken verkar vara en positiv tillgång till organisationer eftersom IT verkar erbjuda 
organisationer ett bättre sätt att t.ex. kunna organisera, effektivisera och förbättra arbetet 
och kommunikationen mellan organisationens inre strukturer. Samtidigt har svårigheterna 
att kunna mäta och utvärdera nyttan och kostnaden av en IT-satsning varit ett stort 
problem för beslutsfattarna, som försöker förutsäga IT/IS: s inverkan på organisationen. 
Utvärderingsproblemet har därefter dämpat organisationens och ledningens förväntning 
om IT och dess möjligheter (Irani & Love, 2001). Irani och Love (2001) menar att 
problemet har orsakats av själva organisationens ledning, vilken inte noggrant har 
utvärderat effekten av tidigare IT-satsningar eller noggrant förberett implementeringen av 
det nya IT-verktyget, p.g.a. att de anser att det tar för lång tid och kostar för mycket 
pengar. 

Det är därför rimligt att anta att en IT-satsnings framgång inte bara beror på hur effektivt 
och genomtänkt ett IT-verktyg är utan också på kringliggande faktorer vid förberedelsen, 
utvärderingen och beslutsfattandet av en IT-satsning.  
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Ledningen i organisationen har t.ex. utelämnat att riktigt utvärdera effekterna av de 
förändringarna organisationen och användaren utsätts för i den pågående IT-satsningens 
implementeringsprocess (Irani & Love, 2001; Irani, m.fl., 2001) och förlitat sig på vad IT 
utlovat och deras förväntningar om ett effektivare, snabbare och lönsammare resultat. IT-
satsningar har, enligt Irani och Love (2001) och Irani, m.fl. (2001), därmed resulterat i 
högre kostnader än väntat, vilket har gjort att ledningen i olika organisationer har börjat 
ändra sina tidigare positiva uppfattningar om IT, eftersom det verkar som att IT inte 
längre är ett lönsamt verktyg för effektivisering av arbetet (Irani & Love, 2001; Irani, 
m.fl., 2001). 

IT har skapat en ny situation för organisationen, där IT och dess användning inte längre 
kan ses som isolerad från den kontexten och de kringliggande förhållandena tekniken 
används i. Detta anses av Irani och Love (2001) som ett problem beslutsfattarna måste 
förstå innan en utvärdering av effekterna av en IT-satsning görs. Det verkar därför som 
att ledningen i dessa organisationer inte har förstått att IT-satsningar, och förändringar 
satsningar medför, tar tid att acceptera, eftersom det är människor, vilka använder det 
valda IT-systemet som på sätt och vis bestämmer framgången av IT-satsningen via 
användningen av IT-verktyget.  

Organisationer, vilka vill ha snabba och lönsamma resultat, har inte insett att människor 
som använder tekniken också påverkar IT-satsningens framgång och IT-verktygets 
användning. Detta anses därför vara ett misslyckande orsakat av det sättet ledningen 
förstår eller vill förstå sambandet mellan människa och IT-användning.  

Problemet, som har skuggat företagets förväntade positiva effekt av IT, anses vara 
orsakat av två relaterade faktorer a) organisationen har varit för snabb att implementera 
IT i förväntan att få ett snabbt och positivt resultat som gynnar bl.a. verksamhetens 
effektivitet och lönsamhet och b) organisationen har inte tagit hänsyn till en stor och 
betydande faktor, IT-användarna, vilka i stora drag kan försäkra IT-satsningens 
framgång. Den positiva IT-effekten har därmed uteblivit och har t.o.m. kostat 
organisationen mer än väntat, i form av bl.a. utökade ekonomiska och administrativa 
kostnader (Falk & Olve, 1996; Irani, m.fl., 2001). 

2.2 Organisation och människor 

Mycket tyder på att IT har tvingat organisationer att ändra sitt sätt att leda, fatta beslut 
och organisera verksamheten. Synen på organisationen, som en fast och hierarkisk 
beslutsfattandemakt har därmed förändrats markant (Edvardsson, 1997; Falk & Olve, 
1996). Förändringen har lett organisationen till att skapa en mer människocentrerad syn 
där verksamheten t.ex. ses som en struktur innehållande andra mindre och oberoende 
strukturer och grupper, vilka i sin tur innehåller egna övergripande mål och arbetssätt 
(Edvardsson, 1997). Irani och Love (2001) och Irani, m.fl. (2001) påpekar att ledningen i 
organisationer inte längre kan bortse från den sociala effekten IT-tekniken har på 
människor. En framgångsrik organisation och en framgångsrik IT-satsning eller IT-
användning anses, enligt Edvardsson (1997), Falk och Olve (1996) och Maccoby (1988), 
grundas på att det nya ledarskapet kan ge gruppen (och den lilla människan i den) mer 
ansvar och möjligheter att styra den individuella och gemensamma utvecklingen.  
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Människor i den moderna organisationen utgör ett konkurrerande och oumbärligt redskap 
för organisationens anpassning, utveckling och överlevnad. Människor bär på viktig 
information som kan gynna verksamhetens och organisationens arbete samt understödja 
strävan efter förbättrat och effektivare arbetssätt, vilket bl.a. gynnar företagets 
övergripande mål (Irani & Love, 2001; Irani, m.fl., 2001).  

Det verkar därför rimligt att anta att ledningen i organisationen håller på att förlora sina 
makt- och kontrollfunktioner (som t.ex. på vilket sätt information delas ut, dvs. vilka har 
tillgång till den, eller på vilket sätt det skapas möjligheten till individuell utveckling och 
utbildning), vilka möjliggjorde att ledningen kunde besluta om fördelning av resurser 
eller planera tänkbara satsningar. Nu är det istället människorna i organisationen som 
delar på ansvaret av den framgångsrika organisationen. Organisationens planerade 
satsningar, förändringar och anpassningar beror inte längre på ledningens beslutsfattande. 
Framgången av dagens organisationer och deras planerade satsningar beror nu på att 
effektivt använda och effektivt utnyttja resurser och flexibla verktyg, som t.ex. anställda 
och IT/IS (Falk & Olve, 1996; Irani, m.fl., 2001).  

IT har därmed skapat, för anställda i dessa organisationer, helt nya förutsättningar och 
helt nya arbets-, organisations- och styrformer som är viktiga att beakta när effekterna av 
den valda IT-strategin evalueras (Falk & Olve, 1996; Irani & Love, 2001; Irani, m.fl., 
2001). 

Det är därför sannolikt att anta att den nya moderna organisationen, där anställda har en 
betydelsefullare roll, har de rätta förutsättningarna att klara av att använda IT och utnyttja 
dess möjligheter på ett framgångsrikt sätt, eftersom IT som redskap används av 
människor och i situationer och kontexter människor medverkar i. Framgången av IT-
satsningar ligger därför i a) användarnas direkta kontakt och uppfattning av tekniken och 
b) i organisationens förmåga att uppfylla användarnas egna behov och krav på t.ex. 
utbildning och teknikens utformning. Stöd för resonemanget kan hittas i bl.a. Al-Gathani 
och King (1999), Allwood (1991), Arnetz (2000), Edvardsson (1997), Irani, m.fl. (2001) 
och Keller och Wallin (2000), vilka också poängterar betydelsen av människan som en 
viktig faktor att ta hänsyn till när IT-satsningar och förändringar genomförs på 
arbetsplatser. 

2.3 Organisation och förändring 

Förändringar skrämmer människor och gör att individer tappar fotfästet och blir osäkra på 
vad dessa förändringar kommer att innebära. Steget från det tidigare och välkända 
arbetslivet till en helt ny arbetssituation väcker både nyfikenhet och starka känslor hos de 
drabbade. Hos anställda, som står inför bl.a. nya utmaningar, arbetssätt och 
arbetsuppgifter, väcks också förtvivlan över vad t.ex. den planerade IT-satsningen 
kommer att innebära (Edvardsson, 1997; Eliasson, 1991). 

I offentliga organisationer kan arbetet, och strukturen verksamheten grundas på, 
beskrivas på följande sätt: ett nätverk av relationer där formella strukturer får sin mening 
och betydelse via individernas och gruppernas vardagliga interaktioner och handlingar 
(Edvardsson, 1997). I t.ex. kommuner är arbetet strukturerat kring ett nätverk av olika 
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grupper eller avdelningar som är helt beroende av varandra och av den goda kontakten 
för sitt arbete (Edvardsson, 1997).  

Som det nämndes tidigare har den nya moderna organisationen ett mer människocentrerat 
fokus där en bra kommunikation mellan anställda och grupper är nödvändig för 
organisationens framgång. Detta tyder på att organisationens nya struktur, med sina 
samarbetande grupper, skapar ett nätverk av människor som snabbt och effektivt behöver 
kunna nå och kommunicera med varandra, dvs. att behovet av nya snabbare och 
smidigare former för kommunikations- och informationshantering bör tillfredsställas 
(Falk & Olve, 1996). 

2.4 Mänskliga faktorer vid IT användning 

Människosyn och kontext har intagit en mer och mer betydande och ledande roll när det 
gäller att utveckla och designa teknologi avsedda för människoanvändning. Studier inom 
områdena människa dator interaktion (MDI) och management information system (MIS) 
har kunnat visa att både människor (som IT-användare) och IT (datorer, program eller IT-
verktyg) utsätts för olika påverkande krafter. Det är dessa påverkande krafter i form av 
interna och externa faktorer, som t.ex. användarens tidigare erfarenheter, uppfattningar, 
kunskaper etc. respektive arbetsförhållande, gränssnittsutformning etc., som mer eller 
mindre bestämmer framgången av IT-användningen och utförandet av arbetsuppgifter 
(Al-Gathani & King, 1999; Davis, 1989; Davis, m.fl., 1992; Igbaria & Tan, 1997; 
Mahmood, Burn, Gemoets & Jacquez, 2000; Pereira, under tryckning).  

Grundat på t.ex. Mahmoods, m.fl. (2000) gjorda analys på ett antal MDI- studier går det 
att konstatera att det finns olika faktorer som påverkar slutanvändaren i samband med IT-
användning. Mahmood, m.fl. (2000) delar in dessa sammantagna faktorer i tre större 
grupper (IT-användarens egen bakgrund eller erfarenhet, organisatorisk support och 
slutanvändarens uppfattade IT-nytta). Anandarajan, Igbaria och Anakwe (2002) 
definierar t.ex. organisatorisk support som en betydande faktor som påverkar 
användningen av ett IT-verktyg. 

Faktorerna Mahmood, m.fl. (2000) identifierar i sin studie kan också indelas i två grupper 
(istället för tre): externa och interna faktorer. Interna faktorer kan definieras som 
faktorerna som användaren har med sig vid IT-användning, dvs. kognitiva eller 
psykologiska faktorer som slutanvändarens tidigare erfarenhet, användarens särskilda 
egenskaper eller användarens egen uppfattning om ett IT-verktyg som t.ex. IT-verktygets 
uppfattade nytta etc. Externa faktorer däremot kan beskrivas som faktorerna vilka 
påverkar IT-användaren och användningen av IT-verktyget utifrån, dvs. IT-verktygets 
utformning, arbetsmiljön (trivsel, arbetsförhållande etc.) eller organisatorisk support. 
Dessa externa och interna faktorer anses av bl.a. Mahmood, m.fl. (2000) som viktiga 
faktorer vilka kan påverka framgången och acceptansen av en IT-satsning eller ett IT-
verktyg. 
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2.4.1 Acceptans  

Acceptans eller användaracceptans innebär att användarna är vällvilligt inställda till en 
produkt och är motiverade till att använda den. I ett IT-sammanhang innebär detta att IT-
användarna är välvilligt inställda och har hög motivation till att använda ett IT-verktyg 
som t.ex. ett informationssystem eller ett dataprogram (Al-Gathani & King, 1999; 
Allwood, 1991). Saknaden av välvilja (Allwood, 1991) eller acceptans (Al-Gathani & 
King, 1999) innebär att a) användaren inte lär sig att använda IT-verktyget eller b) 
användaren väljer att inte använda verktyget, även om personen vet hur det skall 
användas. Detta kan t.ex. ge upphov till onödiga fel i arbetsresultatet och till att 
arbetsuppgiften tar längre tid att genomföra (Allwood, 1991) vilket kan uppfattas som 
ledningens misslyckande att, med hjälp av IT, effektivisera och förbättra anställdas 
arbetsförhållanden i form av t.ex. enklare och effektivare arbetsuppgifter (Al-Gathani & 
King, 1999).  

Saknaden av välvilja eller acceptans kan också ge upphov till att systemet, när det 
använts, använts på ett slarvigt och oengagerat sätt (Allwood, 1991; Igbaria & Tan, 
1997). Igbaria och Tan (1997) fastställer i sin studie, vilken hade för syfte att undersöka 
effekterna och konsekvenserna av IT-acceptans, att användarens acceptans av ett IT-
verktyg har en signifikativ effekt och inverkan på användarens prestation i samband med 
IT-användningen. 

Acceptansen verkar också vara en faktor som inte bara påverkar systemets användning 
och dess närmare användare utan också andra organisatoriska nivåer i verksamhetens 
hierarkiska organisation. Al-Gathani och King (1999) beskriver relationen mellan IT-
acceptans och verksamhetens olika organisatoriska nivåer som en nödvändig premiss för 
IT-satsningens förståelse och IT-användningens framgång.  

En logisk slutsats från detta är att anta att framgången av interaktionen mellan 
användaren och IT bestäms av användarens uppfattade nytta av systemet. Det vill säga på 
vilket sätt systemet kommer att underlätta användarens arbetsuppgifter. Eftersom det är 
användaren som måste acceptera systemet eller vilja använda det blir faktorer som 
påverkar acceptansen viktiga att förstå för att kunna komma åt acceptansproblemet och 
därmed lyckas med IT-satsningen. Nyckeln till framgång i en organisation ligger då i 
ledningens förmåga att tillgodose medarbetarnas önskemål och tillfredsställa användarnas 
behov av kunskap, förbättrat arbetsförhållande och tillgång till verktyg som möjliggör 
och underlättar lösandet av användarnas arbetsuppgifter (Eliasson, 1991; Irani & Love, 
2001; Irani, m.fl., 2001; Keller & Wallin, 2000). 

I och med det identifieras ledningen som en viktig extern faktor som kan påverka 
användningen av ett IT-verktyg i samma utsträckning som vilken annan faktor som helst 
(extern eller intern). Eftersom det är ledningen som antas ha möjligheten att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna som kan leda och öka chanserna till en framgångsrik IT-
användning.  
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2.4.2 Attityd och beteende 

Inom socialpsykologin anses attityd vara ett svårdefinierat begrepp, det är svårt att 
bestämma innehållet och svårt att bedöma det som ger upphov till attityden. Allmänt 
accepterat är i alla fall beskrivningen av attityden som: ett förhållningssätt, synsätt, 
inställning etc. som människor intar efter att ha utvärderat och bedömt resultatet, värdet 
eller proportionerna av t.ex. en viss situation (stimuli) (Augoustinos & Walker, 1995). 
För att förklara fenomenet finns det olika teorier som försöker beskriva eller bestämma 
mekanismerna och processerna bakom attityden. Teorierna skiljer sig från varandra vad 
det gäller att förklara vilken (a) mekanism (er) som ligger bakom denna process. 

Den gemensamma nämnaren som kan hittas i dessa teorier är att de flesta är överens om 
att attityden uppstår efter en utvärderingsprocess som påverkas av inkommande 
information (stimulus). Det är sedan utvärderingsprocessen som ligger till grund för ett 
ställningstagande som i de flesta fall påverkar individens beteende, både intentionen till 
beteendet och planerandet till beteendet. Det vill säga att attityder direkt påverkar sättet 
en person agerar och beter sig på (Augoustinos & Walker, 1995). 
Kategoriseringsprocessen bakom attityden innebär att människor delar upp inkommande 
information i kategorier. Dessa kategorier eller fackliknande lagringsutrymmen 
innehåller tidigare lagrad information som matchas och jämförs med den inkommande 
informationen. Det vill säga tidigare upplevda erfarenheter ligger till grund för det sättet 
på vilket information delas in i olika fack (Augoustinos & Walker, 1995).  

Vid IT-acceptans och IT-användning skulle detta innebära att användarens uppfattning av 
systemets nytta och användbarhet bestämmer graden av acceptans, graden av användning 
och graden av inlärning av det nya systemet (Al-Gathani & King, 1999; Allwood, 1991). 
Psykologiska och kognitiva aspekter som beteende, attityd eller intention påverkar i stor 
grad det sättet användaren uppfattar, använder och accepterar det nya systemet samt hur 
stor nytta användaren har av systemet (Al-Gathani & King, 1999).  

Detta tyder på att acceptansen och användningen av IT påverkas av andra mänskligt 
relaterade faktorer som t.ex. användarattityd och användarbeteende. Figur 1 visar på 
vilket sätt faktorer som t.ex. uppfattad nytta, tidigare erfarenheter eller grundläggande 
kunskap påverkar acceptansen och användningen av ett system.  
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Dessa faktorer visar sin påverkningskraft via användarens egna uppfattningar och 
attityder inför den nya IT-satsningen, men framförallt via användarens valda beteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 IT-användarens tidigare erfarenheter och ledningens roll 

Mycket tyder på att acceptans, attityd och beteende påverkar IT-användningen och 
människan kring ett IT-system. Många forskare har dessutom studerat fenomen som bl.a. 
acceptans, attityd och uppfattad nytta i samband med IT-lösningar och IT-satsningar (Al-
Gathani & King, 1999; Davis, 1989; Davis, m.fl., 1992; Igbaria, Iivari & Maragahh, 
1995; Mahmood, m.fl., 2000; Pereira, under tryckning) och identifierat ett antal olika 
faktorer som påverkar användaren vid IT-användning. Några av dessa faktorer som t.ex. 
är kopplade till IT-användarens egen uppfattning om IT-verktyget (som t.ex. IT-
verktygets uppfattade nytta och användbarhet eller hur lätt det är att lära sig systemet) har 
redan indelats i externa och interna faktorer och beskrivits i avsnitt 2.4.  

Igbaria, m.fl. (1995) visar t.ex. i sin studie att ett IT-verktygs uppfattade användning och 
användbarhet har ett positivt samband med datasystemets användningsutsträckning som 
t.ex. hur länge och hur ofta ett system använts, antalet utförda uppgifter etc. 

Detta tyder på att det som påvisas, av ett flertal studier inom både MDI- och MIS- 
områden, fastställer att människan som användare av det elektroniska nätverket utgör en 
viktig del i den nya organisationens struktur. Det som också verkar rimligt att anta är att 
IT-användaren påverkas av både interna faktorer, såsom psykologiska och kognitiva, och 
externa faktorer, såsom fysiska och kontextberoende där bl.a. ledningen i en organisation 
återfinns.  

Som det påpekades tidigare verkar det som att människors ställningstaganden byggs, 
grundas och förändras av bl.a. tidigare erfarenhet, kunskap eller ny inkommande 
information. Individens ständigt pågående informationsprocesser leder denne till att 
skapa en uppfattning och föreställning om saker och ting (Augoustinos & Walker, 1995). 
Samma sak anses hända när t.ex. en anställd, för första gången, ställs inför det IT-
verktyget ledningen har valt för just det specifika arbetsmomentet.  

Användarens: 
- Tidigare 
erfarenheter 
och kunskap 
 

IT- verktygets 
uppfattade 
användbarhet 
och nytta 

Användarens 
attityd 

IT: acceptans  
och 
användning  

 Beteende  

Fig. 1 Visar hur användarens tidigare information ligger till grund för hur IT- verktyget kommer 
att uppfattas och användas (efter Al-Gathani & King, 1999, s. 278). 
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Tidigare erfarenheter och kunskap antas därför hjälpa användaren att skapa sig en bild av 
hur relationen och interaktionen mellan denne och IT-verktyget kommer att se ut. 
Grundat på Augoustinos och Walkers (1995) beskrivning av relationen mellan attityd och 
beteende, som bl.a. beskriver hur människor skapar sina ställningstaganden, 
uppfattningar, attityder samt hur dessa ger upphov till olika beteendemönster, går det att 
anta följande: a) att uppfattningen eller bilden användaren väljer att skapa om IT kommer 
att ligga till grund för hur individen kommer att bete sig inför denna utmaning och b) att 
användarens attityd och beteende gentemot ett IT-verktyg kommer i stort sett att 
bestämmas av dennes tidigare erfarenheter och insamlade information.  

Acceptans, beteende och attityd anses i stor grad påverkas av information och kunskap. 
Problemet med IT-acceptansen verkar därför ligga i hur stora kunskaper eller mängd 
information den anställde har fått eller besitter, sedan tidigare, när IT-verktyget skall 
börja användas.  

Compeau och Higgins (1999) fastställer t.ex. att det finns en tydlig relation mellan 
användarens egna uppfattningar och användarens ställningstagande gentemot IT, vilka 
bestämmer på vilket sätt ett IT-verktyg använts. Det vill säga att om en individ inte tror 
sig ha de nödvändiga egenskaper, som t.ex. datorvana, utbildning etc., som behövs för att 
hantera och använda ett IT-verktyg kommer denne att motsätta sig att använda IT-
verktyget.  

Compeau och Higgins (1999, s 3) menar att det är denna reaktion, grundad på 
användarens egen uppfattning om sig själv, som påverkar användandet av t.ex. ett IT-
verktyg. 

 

”[...] self-efficacy (defined as beliefs about one’s ability to perform a specific 
behavior) and individual reactions to computing technology, both in terms of 
adoption and use of computers and in terms of learning to use computers and 
computer software. Our beliefs about whether capabilities to use technology 
successfully are related to our decisions about whether and how much to use 
technology”   

 

En annan teori som förklarar förhållandet mellan attityd och beteende är kognitiv 
dissonans. Kognitiv dissonans beskriver relationen mellan attityd och beteende genom att 
förklara  på vilket sätt en individ anpassar sina attityder efter sitt handlande (beteende) 
(Augoustinos & Walker, 1995). Teorin kan beskrivas med följande exempel. En person 
som röker vet att det hälsomässigt är skadligt att röka men fortsätter att göra det. Det vill 
säga individen i fråga har två liknade mentala modeller över handlingen: röka. Den ena 
modellen beskriver och byggs kring ”Jag röker för att jag gillar det”- beteendet och den 
andra modellen beskriver och byggs kring ”Jag vet att det är skadligt att röka och borde 
sluta med det”- beteendet. Det som händer är att individen anpassar dessa två mentala 
modeller till det slutligt valda beteendet genom att skapa eller kombinera de två tidigare 
modellerna till en ny mental modell. Den nya mentala modellen beskriver och förklarar 
”Jag vet att jag inte borde röka, men jag måste röka för att jag är så stressad och 
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rökningen gör mig avslappnad”- beteendet. På det sättet fortsätter individen att röka utan 
att för den skull få skuldkänslor eftersom personen har skapat en mental modell som 
försvarar det valda beteendet, dvs. att fortsätta med rökningen.     

På samma sätt som ovanstående exempel går det att beskriva situationen, där en individ 
inte använder ett IT-verktyg på ett korrekt sätt eller inte vill lära sig att använda det, med 
hjälp av kognitiv dissonans. IT-användaren antas anpassa sina attityder (föreställningar, 
ställningstaganden etc.) efter sitt handlande, grundat på den uppfattningen användaren har 
om ledningens attityd och beteende gentemot anställda. Ett exempel på en sådan situation 
beskrivs här nedan: 

En anställd som har fått uppleva negativa erfarenheter där organisationen eller gruppens 
ledare beskylls för deras inkompetens att leda en grupp antas skapa en negativ bild av 
bl.a. organisationens och ledarens förmåga att skapa en trivsam arbetsmiljö, 
arbetsförhållande eller arbetsuppgift. Som IT-användare upplevs den IT-användningen 
som en meningslös sysselsättning där användaren upplever en hopplös situation, vilket 
leder till misstroende. Den negativa uppfattningen antas leda till det felaktiga 
användandet av ett IT-verktyg. Även om personen vet att IT-verktyget kan gynna egna 
arbetsförhållanden väljer användaren att inte korrekt använda IT eftersom det inte tjänar 
något till att vara ”en duktig IT-användare”.  

IT-användaren har på det sättet skapat två mentala modeller som snart skall bli en. Den 
ena mentala modellen beskriver och byggs kring ”Jag tycker att ledningen aldrig har gjort 
något för mig. Har aldrig fått möjligheten att utvecklas”- beteendet. Den andra mentala 
modellen beskriver och byggs kring ”IT-verktyget verkar underlätta mina 
arbetsuppgifter”- beteendet. Eftersom ingetdera av dessa två mentala modeller förklarar 
och försvarar individens valda beteende: att inte använda IT-verktyget, anpassar 
individen modellerna till det valda beteendet och skapar en ny mental modell. Den nya 
mentala modellen beskriver och byggs kring ”Jag vet att IT-verktyget är bra, men jag får 
ingenting för att lära mig det. Så, varför skall jag lära mig att använda det?”- beteendet. 
På det sättet har IT-användaren anpassat två olika mentala modeller genom att skapa en 
ny mental modell som förklarar och försvarar det valda beteendet.  

Människor som inte ges möjligheten till att bekanta sig med den nya tekniken eller nekas 
tillgången till information, kommunikation, kunskap, utbildning etc. kan antas skapa sig 
en negativ uppfattning om ledningen och därmed en negativ attityd gentemot IT-
verktyget, vilket anses vara förödandet för hela organisationens verksamhet.  

2.5 Människor och ledarskap: ledningens roll 

För att organisationen skall kunna samordna och hantera alla de förändringar en IT-
satsning orsakar och samtidigt kunna hjälpa och stödja människorna som berörs av 
förändringarna behövs det en nära kontakt mellan ledningen och den enskilda individen. 
Det valda IT-verktyget kommer att skapa ett nytt sätt för organisering av arbete och 
kommunikation mellan verksamhetens olika inre strukturer (eller avdelningar). Därför är 
det viktigt att t.ex. via chefer (som t.ex. avdelningschefer) i organisationen kunna skapa 
den nödvändiga länken mellan ledning och anställd. Det är sedan cheferna, där de 
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berörda av IT-satsningen kan vända sig till och få sina frågor och funderingar kring en 
IT-satsning besvarade. Det gäller därför, för både ledning och anställd, att redan från 
början ta sitt ansvar och se till att t.ex. det nya IT-verktyget och de nya 
arbetsförhållandena verktyget skapar uppfyller intressenternas olika förväntningar och 
behov av ett bättre, smidigare och trivsammare arbete (Daniels, 1994; Eliasson, 1991). 
Avdelningschefen bör t.ex. förstå vad IT har för möjligheter samt ha klara uppfattningar 
om hur det valda IT-verktyget kan användas på ett effektivt och framgångsrikt sätt (Al-
Gathani & King, 1999; Daniels, 1994; Mahmood, m.fl., 2000).  

Det är därmed sannolikt att anta att ledningen i en organisation både måste förstå den nya 
tekniken (t.ex. dess funktionalitet och flexibilitet) och dess inverkan på människor för att 
satsningen och utvecklingen av en ny IT-baserad infrastruktur skall lyckas. 

För att lyckas med detta skall t.ex. ledningen underlätta kommunikationen mellan 
slutanvändare och IT-verktygets utvecklare, uppmuntra slutanvändarens delaktighet i 
utvecklingsprocessen, inte lova mer än vad det är möjligt att verkställa etc. (Falk & Olve, 
1996; Szajna & Scamell, 1993). En avdelningschef t.ex. som informeras om den nya IT-
satsningen måste förstå vad det valda IT-verktyget kommer att göra samt på vilket sätt 
det kommer att gynna avdelningens arbetsförhållanden för att kunna leda gruppen genom 
IT-satsningens olika faser. Chefens felaktiga uppfattningar om det valda IT-verktyget kan 
riskera att gruppen personen ansvarar för leds på ett felaktigt sätt grundat på felaktiga 
underlag (Al-Gathani & King, 1999; Daniels, 1994). Detta anses vara förödande när det 
gäller att få IT-användare att använda och förstå IT-verktyget. Sannolikheten att uppfatta 
ledarskapet och IT-satsningen som inkompetent respektive bristfällig och antas vara hög.    

För att ett IT-system ska uppfattas som framgångsrikt, användbart, funktionellt, effektivt 
etc. måste systemet uppfylla intressenternas olika behov och förväntningar. Ett IS skall 
t.ex. stödja och inte onödigt belasta användarnas kognitiva förmågor, arbetsuppgifter eller 
övriga arbetsförhållanden (Al-Gathani & King, 1999; Allwood, 1991). Det är därför 
viktigt att förstå människan och hennes arbete i en verklig kontext med verkliga 
situationer. Situationerna IT-användarna medverkar i kan ge viktig information om 
individens och gruppens arbetsförhållande innan en IT-satsning eller ett IT-verktyg 
implementeras, eftersom människor på arbetsplatser påverkas av såväl interna som 
externa faktorer (Al-Gathani & King, 1999; Arnetz, 2000; Davis, 1989; Davis, Bagozzi & 
Warshaw, 1992; Keller & Wallin, 2000; Mahmood, m.fl., 2000; Pereira, under 
tryckning).  

Ledningen i en organisation anses ha möjligheten till att förbättra IT-satsningens chanser 
för framgång eftersom det är ledningen som bl.a. har möjligheten att skapa de rätta 
förhållandena för att ett IT-verktyg skall accepteras och effektivt utnyttjas. Ledningen 
anses t.ex. kunna öka chanserna för en effektiv användning och inlärning av ett IT-
verktyg genom att bl.a. ge IT-användaren tid och möjlighet att bekanta sig och öva på det 
valda IT-verktyget. Stöd för resonemanget kan hittas i bl.a. van der Linden, Sonnentag, 
Frese och van Dyck (2001) och Morris och Turner (2001), där det påpekas att IT-
användarens tidigare erfarenheter av ett IT-verktyg och problemlösningsstrategier i 
samband med inlärning och utförande av en uppgift kan påverka beteendet och 
användandet av ett IT-verktyg. Van der Linden, m.fl. (2001) och Morris och Turner 
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(2001) utgår, när de sammanfattar sina resultat, från att en IT-användare har tillgång och 
möjlighet till att lära sig systemet genom att öva på det, dvs. kunna göra fel och lära sig 
av misstag (på det sättet byggs också användarens erfarenheter av det valda systemet). 
Att öva och ha tillgång till ett system innan det implementeras är viktiga förutsättningar 
som ökar chanserna till en framgångsrik användning av IT-tekniken (van der Linden, 
m.fl., 2001; Morris & Turner, 2001). 

En annan studie gjord av Taylor och Todd (1995), där effekten och rollen av användarens 
tidigare erfarenheter i samband med IT användning studerades, visar på att användarnas 
förväntade nytta av ett IT-system påverkas av ledarens egna förväntningar av systemet, 
dvs. om chefen har haft orealistiska eller för höga förväntningar av ett IT-verktyg 
tenderar IT-användaren också att ha höga förväntningar om IT-verktyget. Detta, enligt 
Taylor och Todd (1995), kan ha förödande konsekvenser för organisationen och 
användandet av ett datasystem i de situationer där det visar sig att IT-verktyget inte 
infriar användarens förväntningar av det valda systemet.  

Hur människor leds i en organisation är ingen garanti för att en IT-satsning skall lyckas, 
men ledningen och dess beteende och agerande gentemot anställda är en viktig faktor att 
ta hänsyn till när IT-satsningar implementeras och inte minst utvärderas. Keller och 
Wallin (2000) talar t.ex. om trivsel och möjligheten till individuell utveckling som två 
nyckelbegrepp vilka också spelar en stor roll för hur anställdas uppfattningar om 
ledningen och arbetsförhållanden kommer att vara. 

Som det visades tidigare har Mahmood, m.fl. (2000) kunnat visa att det finns ett viktigt 
samband mellan ledningen i en organisation och det sättet ett IT-verktyg använts. 
Mahmood, m.fl. (2000) visar på att det finns ett antal variabler som påverkar användaren 
av ett IT-verktyg och det sättet denne använder verktyget. Flera av variablerna visade sig 
ha en direkt koppling till organisationens ledning (det Mahmood, m.fl. (2000) kallar för 
organisatorisk support) och sättet att t.ex. förbereda medarbetare inför en IT-satsning och 
förändringar IT-satsningen innebär. Det Mahmood, m.fl. (2000) menar med 
organisatorisk support är den administrativa delen i en verksamhet (ej 
produktionspersonal), där ledningen, chefer etc. är en del i hela den administrativa 
strukturen, vilka med sina beslut bl.a. kan påverka användaren av ett IT-verktyg. 
Problemet som anses finnas i Mahmoods, m.fl. (2000) gjorda analys är att den aldrig 
pekar på själva ledningen som en viktig faktor att beakta när det gäller att utvärdera IT-
satsningar eller på vilket sätt ett IT-verktyg använts. Mahmoods, m.fl. (2000) gjorda 
analys säger t.ex. ingenting om den dagliga och vardagliga kontakten en chef har med 
sina anställda och om chefens inverkan på anställdas attityd, beteende, uppfattning etc.   

Enligt Anandarajan, m.fl. (2002), uppvisar chefer som ger stöd (till anställda eller 
underordnade) en attityd och ett beteende som visar intresse, engagemang, omtänksamhet 
och acceptans för andras behov och känslor. Detta, fortsätter Anandarajan, m.fl. (2002), 
bidrar till att skapa ett arbetsförhållande, mellan chef och anställd, som grundas på 
samarbete och trivsel. Saknaden av stöd ifrån ledningen kan påverka en effektiv utföring 
av arbetsuppgifter (Anandarajan, m.fl., 2002).  
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Ledningen och deras attityd och beteende gentemot sina anställda, vid den dagliga och 
vardagliga kontakten de har med sina anställda, antas därmed utgöra en betydande faktor 
vilken bl.a. kan påverka framgången av en IT-satsning, IT-användarens uppfattningar om 
ett IT-verktyg och IT-verktygets effektiva användning i samband med IT-satsningar. 
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3 Problembeskrivning 

IT verkar vara ett effektivt och nödvändigt verktyg som, med sina egenskaper, erbjuder 
organisationer ett bättre sätt att planera, organisera och utföra ett arbete. IT erbjuder 
också människor som använder tekniken ett sätt att individuellt utvecklas både som 
individ och som anställd, genom t.ex. förbättrat arbetsförhållande eller utbildning.  

Organisationer som satsar på IT/IS är då tvungna till förändringar som både drabbar 
organisationer och enskilda människor. Förändringar ställer därför höga krav på 
organisationens ledning, eftersom det gäller för dessa individer att fatta rätta beslut och 
satsa på rätta åtgärder som kan försäkra framgången av en IT-satsning. Ledningen måste 
därför kunna veta vad det nya IT-verktyget skall göra och hur det kan användas och 
utnyttjas på det bästa sättet samtidigt som ledningen måste ha en god kontakt och relation 
med sina anställda, dvs. kunna stötta, kommunicera och informera användarna av det nya 
datasystemet om t.ex. de förändringarna det nya datasystemet kommer att innebära. 
Därför anses det att en effektiv användning av ett IT-verktyg förutsätter en bra 
kommunikation mellan chef och IT-verktygets direkta användare. 

3.1 Problemprecisering 

För att lyckas med en IT-satsning måste det valda IT-verktyget kunna användas effektivt. 
Detta förutsätter bl.a. att användarna av det nya IT-systemet vill använda det. Vad händer 
då ett IT-verktyg inte används korrekt? Som det presenterades i bakgrunden kan det 
förklaras av olika faktorer, men vilken specifik roll spelar ledningen i en organisation i 
samband med användningen av ett IT-verktyg?  

Kan ledningen direkt påverka, genom sin dagliga och vardagliga kontakt med anställda, 
hur ett IT-verktyg använts? Med hjälp av följande frågeställning vill studien öka 
förståelsen för den rollen ledaren i en organisation kan ha i samband med IT-användning 
samt identifiera ledningen och dennes beteende och attityd gentemot gruppmedlemmar 
(anställda) som viktiga faktorer att beakta när det gäller att utvärdera en IT-satsning eller 
hur ett IT-verktyg använts.  
 
1. Påverkar ledningen/chefen i en organisation användandet av ett IT-verktyg genom sin 

attityd och sitt beteende gentemot sina anställda (underordnade)?  
2. Hur påverkas användandet av ett IT-verktyg av chefernas dagliga kontakt med 

anställda? Vilken är deras roll? 

3.2 Avgränsning 

Eftersom det kan finnas både interna och externa faktorer som kan påverka IT-
användaren, och därefter själva användandet av IT-verktyget, kommer studien att 
fokuseras på huruvida ledningen (som en av de många externa faktorerna) i en 
organisation påverkar användandet av ett IT-verktyg genom dennes dagliga kontakt med 
sina underordnade.  
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Det är inte meningen att granska själva IT-verktyget och hur det kan påverka 
användandet av det, dvs. om IT verktyget är rätt utformat eller rätt anpassat till 
organisationens enskilda arbetssituation, eftersom det anses att framgången av ett IT-
verktyg kan påverkas av relationen mellan ledare och IT-användare, oavsett om IT-
verktyget är rätt utformat eller inte.  

Undersökningen av den presenterade problemställningen kommer att begränsas och 
utföras med hjälp av intervjuer på Försäkringskassan i Skövde, där sex (6 st.) 
handläggare kommer att intervjuas.   

3.2 Förväntat resultat 

Syftet med arbetet är att öka förståelsen för huruvida relationer på arbetsplatser kan 
påverka det människor gör, tänker, känner, upplever etc. i samband med användandet av 
ny teknik. Eftersom trivsel på arbetsplatser anses öka den anställdes motivation och viljan 
att lära och använda nya saker som t.ex. ny teknik (Anandarajan, m.fl., 2002; Arnetz, 
2000; Keller & Wallin, 2000) anses den vardagliga kontakten och relationen mellan IT-
användare och ledning (eller avdelningschef) som en faktor att ta hänsyn till när det gäller 
att förklara på vilket sätt ett IT-verktyg används.  

Det är med hjälp av en fallstudie och intervjuer som frågeställningen kommer att 
besvaras. Det förväntade resultatet är att kunna identifiera relationen mellan anställda och 
ledningen som en betydande faktor vilket kan påverka framgången av en IT-satsning eller 
IT-verktygets själva användning. Förhoppningen är att kunna visa att ledaren i en 
organisation kan påverka, genom sitt beteende och sin attityd, gentemot anställda och 
gruppmedlemmar, användningen av ett IT-verktyg. Bilden och uppfattningen av 
ledningen hos de anställda anses i sin tur påverka den anställdes attityd gentemot arbetet 
och det sättet att använda ett IT-verktyg.  



4. Metod och metodval  

 17 
 

 

4 Metod och metodval 
Innan den tänkta undersökningen genomförs måste ett tillvägagångssätt väljas samt 
vilken teknik som skall användas för att samla in relevant information.  För att besvara 
den presenterade problemställningen har en undersökningsuppläggning, i form av 
fallstudie, och en teknik, i form av intervju, valts. Nedan beskrivs bl.a. varför dessa anses 
passa den tänkta undersökningen, vad den valda uppläggningen och tekniken innebär 
samt vilka grunder som ligger bakom valet. 

Undersökningen av frågeställningen kommer att koncentreras på att fånga viktiga 
erfarenheter, värderingar och omdömen om ledarskap i samband med de förändringar IT-
satsningen och IT-verktyget inneburit i den valda organisationen.  För att fånga denna typ 
av information, som kommer att leda till en tolkning av människors beskrivningar av 
erfarenheter och uppfattningar om gruppledaren i samband med IT-användning, blir det 
lämpligast att använda s.k. verbala analysmetoder. Enligt Patel och Davidson (1994), 
gäller det för dessa metoder att kunna översätta verkligheten till en form som möjliggör 
bearbetning och analys, dvs. att i ord beskriva och representera den undersökta 
händelsen.  

4.1 Survey- undersökning 

Survey eller kvantitativ frågeundersökning, där det används enkät och/eller intervju, 
innebär enligt Repstad (1999) s. 143 att:  

 

”[…] man väljer ett representativt urval av en population, ger personerna på förhand 
utarbetade frågor och sedan beräknar svaren statistiskt”  

 

Survey används för att komma åt vad individer tycker och tänker genom att ställa  direkta 
frågor. En bra genomförd survey- undersökning kan ge riktig och relevant information 
om människors åsikter och attityder. Problemet i en survey kan ligga i att ge rätt tolkning 
till respondentens olika svar, eftersom det gäller för försöksledaren att rätt tolka svaren 
för att kunna översätta informationen till betydelsefullt statistiskhanterbar data 
(Shaughnessy & Zechmeister, 1994). Enligt Patel och Davidson (1994) används survey- 
undersökningar för att samla information om ett större antal variabler vilka kan ge en stor 
mängd information. Survey- undersökningar, fortsätter Patel och Davidson (1994), 
används ofta för att besvara frågor som rör vad, var, när och hur.  

Survey innebär att undersökningen görs på en större avgränsad grupp eftersom 
generaliserbarhet är en viktig fråga. Generaliserbarhet betyder att resultatet från 
undersökningen kan antas gälla för andra grupper med liknande egenskaper som den 
undersökta populationen (Patel & Davidson, 1994). Om det inte går att undersöka en stor 
population gäller det att skapa, via ett slumpmässigt urval, ett stickprov eller sampel som 
är representativt för hela populationen, dvs. en mindre grupp som liknar den stora 
populationen i alla väsentliga avseenden (Patel & Davidson, 1994; Shaughnessy & 
Zechmeister, 1994).  
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Då studien inriktar sig på att studera relationen mellan ledning och IT-användning anses 
undersökningen av en stor grupp vara en stor fördel när frågan om generaliserbarhet 
betraktas i samband med analysen av svaren. Det skulle vara möjligt att undersöka ett 
större antal handläggare på försäkringskassan från en och samma ort eller handläggare 
från olika försäkringskassor runt om i länet. Det skulle innebära att resultatets 
generaliserbarhetsgrad och undersökningens externa validitet skulle vara högre något 
som skulle ge större kraft och stöd till slutsatser och dess större sammanhang. På samma 
sätt skulle ett större antal handläggare t.ex. kunna ge en bättre och riktigare bild av 
relationen mellan chefer på försäkringskassan och dess anställda, något som skulle ge ett 
bättre svar på den presenterade frågeställningen. 

För att kunna utföra en survey-undersökning är det viktigt att påpeka att större tid för 
förberedelse och tillgång till ett stort antal försökspersoner behövs. Något som kan 
påverka valet av studieuppläggning och metod.  

4.2 Fallstudie 

En annan typ av undersökningsuppläggning som kan vara relevant för studien av den 
presenterade frågeställningen är en fallstudie. Shaughnessy och Zechmeister (1994) 
beskriver fallstudien som en rigorös beskrivning och analys av en skild individ, ett s.k. 
fall. Enligt Patel och Davidson (1994) och Repstad (1999) kan ett fall också bestå av en 
grupp människor, en organisation eller en situation. Denna studie innebär att fallet utgörs 
av en grupp individer från Försäkringskassan i Skövde. Dessa individer befinner sig mitt i 
en förberedelsefas inför ett nytt datasystem som kommer att ersätta det nuvarande 
använda datasystemet.  

Fallstudien består av ett antal aspekter som gör den intressant och unik som metod för att 
studera beteende, eftersom den insamlade informationen utgör en viktig källa för studier 
av processer och förändringar (Patel & Davidson, 1994; Shaughnessy & Zechmeister, 
1994).  

I motsatsen av experimentella ansatser eller metoder, som oftast ses som en möjlighet för 
att testa en specifik hypotes, utgår fallstudier från ett helhetsperspektiv och försöker få så 
täckande information som möjligt (Patel & Davidson, 1994; Shaughnessy & Zechmeister, 
1994). Den insamlade informationen används sedan som en slags källa där försöksledaren 
kan hämta vägledning eller idéer som hjälper denne med formuleringen, skapandet och 
utvecklingen av en hypotes  (Shaughnessy & Zechmeister, 1994).  

Eftersom ett fall (eller mindre grupp) undersöks i en fallstudie utgör generaliserbarhet ett 
problem. Som det förklarades tidigare kan generaliserbarheten av ett resultat bl.a. bero på 
hur stor den studerade gruppen är eller i vilken grad ett stickprov representerar en hel 
population. Ett resultat ifrån en fallstudie, där en liten grupp undersöks, kan därmed vara 
svårt att generalisera. Patel och Davidsson (1994) förklarar att, i en fallstudie, 
generaliserbarhetsproblemet kan lösas genom att a) urvalet av fallen har varit 
slumpmässigt eller b) om de valda fallen skiljer sig från varandra i vissa aspekter. På det 
sättet kan t.ex. ett resultat, som har grundats på ett slumpmässigt val av fall, generaliseras 
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till att gälla den identifierade populationen (där fallen har hämtas ifrån) (Patel & 
Davidsson, 1994).  

För arbetet innebär det att genom ett slumpmässigt val av handläggare bilda en mindre 
grupp som medverkar i undersökningen. Gruppen skulle kunna representera det stora 
antalet försäkringskassans handläggare som befinner sig i samma situation, dvs. mitt i en 
förberedelsefas inför det nya datasystemet.  

Eftersom det inte finns några klara resultat på att ledningen i en organisation, genom sitt 
beteende och sin attityd gentemot anställda, kan påverka det sättet ett IT-verktyg använts, 
skulle en fallstudie ge en någorlunda användbar bild av problemet. Fallstudier kan, enligt 
Shaughnessy och Zechmeister (1994), t.ex. användas på teorier som inte har testas 
tidigare (däri fallstudiens styrka). Resultatet från en fallstudie saknar t.ex. en hög grad av 
extern validitet, men o andra sidan testar fallstudien huruvida de valda variablerna (i 
studien) är relaterade till varandra. På det sättet kan resultatet från en fallstudie visa på en 
antydning som det bara kunde spekuleras om innan fallstudien utfördes.  

4.3 Val av uppläggning 

För att besvara frågeställningen om huruvida ledningen i en organisation kan påverka 
användningen av ett IT-verktyg, samt vilken roll ledaren spelar eller på vilket sätt denne 
påverkar användningen av ett IT-verktyg, anses fallstudieuppläggning den mest lämpade. 
Som tidigare nämndes används ofta fallstudieuppläggningar för att fånga information 
kring förändringar. Därför anses fallstudieuppläggningen den mest lämpade för att 
studera den valda organisationens nuvarande situation. Försäkringskassan  befinner sig 
just nu mitt i en förberedelsefas inför ett nytt datasystem, vilket har tvingat 
organisationen och anställda till att anpassa och förändra sitt tidigare arbetssätt.  

Med tanke på att en survey- undersökning görs på en större grupp eller genom ett 
stickprov, som representerar hela populationen, anses urvalsprocessen vara tidskrävande. 
En klar nackdel p.g.a. den begränsade tiden arbetet har till förfogande för den planerade 
undersökningen. Tillgång till försökspersoner, i samband med detta arbete, anses också 
vara ett problem. Enligt en av sektionscheferna på Försäkringskassan i Skövde har 
handläggarna just nu mycket att göra och förbereda inför det nya datasystemet och har 
därmed inte tid att ställa upp i en undersökning.  

Grundat på de nu gällande förhållandena kring både den valda arbetsplatsen och 
examensarbetet anses valet av en fallstudieuppläggning välgrundat. Huruvida resultatet 
från undersökningen är generaliserbart eller inte eller om resultatet går att tillämpa på 
andra arbetsplatser eller grupper kommer att diskuteras längre fram i arbetet.  
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4.4 Insamling av information 

För att besvara den tidigare presenterade frågeställningen finns det ett antal olika sätt att 
samla in den relevanta informationen, s.k. tekniker. Enligt Patel och Davidson (1994) 
beror valet av teknik inte på själva tekniken, eftersom det anses svårt att jämföra eller 
rangordna dem. Valet av den bästa tekniken grundas på vad som anses verkar ge bäst 
svar på frågeställningen i förhållande till den tid och de medel som står till förfogande 
(Patel & Davidson, 1994).   

Insamlingsteknikerna är många och det gäller att välja den tekniken som passar 
förhållandena kring studien. Det anses också viktigt att tekniken passar och kan användas 
i samband med den valda undersökningsuppläggningen. Svaret till frågan om vilken 
teknik som bäst kan besvara frågeställningen kommer att grundas på följande argument. 
Den valda tekniken skall kunna användas i samband med den valda 
undersökningsuppläggningen och kunna anpassas till bl.a. studiens korta tidsram för 
undersökningen och den begränsade tillgången till försökspersoner. 

Nedan beskrivs de tekniker som anses kan användas i samband med undersökningen och 
den valda studieuppläggningen, dvs. enkättekniken och intervjutekniken. Andra tekniker 
har medvetet valts bort. En beskrivning av tekniker som inte kan användas i samband 
med den valda studieuppläggningen och inte kan anpassas till arbetets kringliggande 
förhållanden anses därför irrelevant för studiens ändamål.  

4.4.1 Enkätteknik 
Enkäter eller frågeformulär bygger på färdiga nedskrivna frågor som lämnas ut till 
respondenterna. Sättet att ge enkäten till respondenterna kan variera från att skicka 
formuläret per post till att, som försöksledaren, vara närvarande under tiden formuläret 
besvaras. Utformningen av enkäten och sättet att dela ut den kan variera beroende av 
studiens olika behov (Patel & Davidson, 1994).  

Strukturen i en enkät karakteriseras ofta för att innehålla en hög grad av standardisering 
(dvs. i vilken ordning frågorna besvaras av respondenten) och strukturering (dvs. i vilken 
utsträckning frågorna är fria för respondenten att tolkas) (Patel & Davidson, 1994). En 
enkät innehåller därför rangordnade och specificerade frågor som täcker det preciserade 
problemområdet, men samtidigt ger den inga möjligheter till kompletteringar (Patel & 
Davidson, 1994).  

En enkät är att föredra, om studien rör sig om personliga eller pinsamma ämnen, eftersom 
den ger respondenterna en viss trygghet, speciellt när anonymitet har utlovats. 
Användningen av enkäter minskar också risken för påverkan av försöksledaren i samband 
med att frågeformuläret besvaras (Shaughnessy & Zechmeister, 1994). En annan fördel 
med enkättekniken är att en stor grupp individer kan nås. Dessa personer behöver inte 
svara på enkäten vid ett speciellt tillfälle, utan kan vara utspridda över ett stort område 
och svara på formuläret när det passar dem (under studiens angivna tidsram). Detta gör 
att tekniken är en av de mest använda eftersom den erbjuder forskare ett billigt, snabbt 
och effektivt verktyg för att samla information (Shaughnessy & Zechmeister, 1994).    
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Några nackdelar som ett frågeformulär kan förknippas med är i vilken ordning frågorna 
besvaras och själva konstruktionen eller formuleringen av ställda frågor (Patel & 
Davidson, 1994; Repstad, 1999; Shaughnessy & Zechmeister, 1994). Enkäter gör det 
t.ex. svårt för försöksledaren att kontrollera i vilken ordning respondenterna väljer att 
svara på frågorna. Shaughnessy och Zechmeister (1994) (och till en viss del Patel och 
Davidson (1994)) menar att ordningen i vilken frågorna besvaras av respondenterna kan 
påverka resultatet av en studie:  

 

”[...] the researcher has little control over the order in which the respondent proceeds 
through the questionnaire. Different respondents may follow different sequences, and the 
order of questions may affect the way respondents answer certain of them. It is 
reasonable to expect that, when all respondents do not follow the same sequence, the 
variability among their responses to a given question is likely to increase.” (Shaughnessy 
& Zechmeister, 1994, s. 125) 

 

Som det nämndes tidigare skall frågorna i en enkät konstrueras så att de täcker det 
specifika problemområdet, dvs. lämna ett så litet tolkningsutrymme som möjligt. Repstad 
(1999) menar att färdigformulerade frågor skapar en stark känsla av frustration hos 
respondenterna, vilka inte får svara som de vill, eftersom det fattas svarskategorier eller 
för att frågorna är för fyrkantiga. Resultatet av frustrationen, fortsätter Repstad (1999), 
blir ofta att respondenten blir mindre motiverad för hela undersökningen och svarar 
slarvigt eller kanske inte alls på frågeformuläret. Frågorna i en enkät skall vara 
välformulerade och självförklarande eftersom det inte finns någon möjlighet att ställa 
frågor som angår själva studien (Shaughnessy & Zechmeister, 1994). 

För att besvara den presenterade frågeställningen skulle enkäter ge möjligheten att kunna 
nå ett större antal handläggare från olika orter där försäkringskassan finns och på det 
sättet fånga ett bredare och kanske rikare informationsinnehåll, vilket skulle stödja 
resultatet och slutsatsen och dess tillämpning i ett större sammanhang.    

4.4.2 Intervjuteknik 

När intervjutekniken beskrivs refereras det ofta till personliga intervjuer, dvs. intervjuer 
där intervjuaren personligen möter respondenten (men en intervju kan också utföras via 
telefon, s.k. telefonintervjuer). I studiens fall innebär det att intervjuaren besöker de 
tänkta respondenterna på deras arbetsplatser för en intervju. Intervjutekniken bygger 
också på frågor men, i motsatsen till enkäter, erbjuder intervjuer ett flexiblare arbetssätt 
(Patel & Davidson, 1994; Shaughnessy & Zechmeister, 1994). Nedan beskrivs några sätt 
eller egenskaper som förklarar på vilket sätt en intervju erbjuder ett flexiblare arbetssätt. 

Intervjutekniken har sina fördelar i jämförelse med enkättekniken. I en intervju kan 
respondenterna t.ex. be intervjuaren om förklaring eller klargörande kring en viss fråga, 
intervjuaren kan också ställa kompletterande frågor när ett ofullständigt och tvetydigt 
svar ges eller det att intervjuaren kan styra sekvensen i den ordningen frågorna ställs. På 
det sättet kan intervjuaren försäkra sig att alla respondenter svarar på frågorna i en och 
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samma ordning (Shaughnessy & Zechmeister, 1994). Därför gäller det för intervjuaren att 
dra nytta av dessa fördelar genom att själv visa intresse för respondenternas situation. Det 
gäller också för intervjuaren att vara aktiv under intervjunsprocessen eftersom 
respondenterna inte har samma inställning att lämna information om en och samma fråga 
(Repstad, 1999). 

Användningen av intervjutekniken (och då menas användningen av personliga intervjuer, 
som inte följer något detaljerat schema) har kritiserats för att vara alltför högt fokuserad 
på enskilda personers åsikter, tankar eller upplevelser. Detta anses, enligt Repstad (1999), 
vara ett problem då den insamlade informationen, som har ett högt kvalitativt värde, inte 
kan analyseras kvantitativt. Kvalitativ data försvårar därmed tolkningen och analysen av 
informationen eftersom det blir svårt för försöksledaren att t.ex. utföra noggranna 
mätningar (Patel & Davidson, 1994; Repstad, 1999). Detta behöver inte vara ett problem, 
ett hinder eller en nackdel för att inte använda personliga intervjuer som ett verktyg för 
att samla information. Enligt Repstad (1999) är en kvantitativ intervju, som karakteriseras 
för att använda sig av ett strukturerat frågeschema (som t.ex. i en enkät), ofta för snäv och 
för inrutad för att kunna fånga respondenternas personliga erfarenheter och intryck.  

Handlingar och handlingsmönster kan tolkas på många olika sätt. Enbart kvalitativa 
metoder eller för snäva och inrutade intervjuer kan inte tränga in i respondenternas 
världsbild. För att kunna förstå och klargöra den innebörden respondenterna lägger i sina 
handlingar är det därför nödvändigt att kunna prata med respondenterna om varför de gör 
som de gör (Repstad, 1999).  

4.5 Val av teknik 

Grundat på den tidigare presenterade problemställningen, informanternas situation och 
den kvalitativa karaktären av informationen studien vill åt anses en personlig intervju 
vara den mest lämpade tekniken att använda i undersökningen. Enkättekniken och 
kvantitativ intervju anses för snäva och inrutade för att fånga respondenternas viktiga 
erfarenheter, intryck och upplevelser i samband med den nuvarande förberedelse- och 
förändringsfasen de befinner sig i.  

4.6 Förberedelse av genomförande 

För att besvara frågeställningen har det valts att utföra personliga intervjuer till personer 
som just nu befinner sig mitt i en förberedelsefas inför ett helt nytt datasystem. Då 
studien inriktar sig på att identifiera i vilken utsträckning chefen, för en arbetsplats, kan 
påverka användningen av ett IT-verktyg anses frågorna i intervjun mycket viktiga. Det är 
via frågorna som det är tänkt att fånga den relevanta informationen som skall användas 
för analysen och till att besvara frågeställningen.  
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4.6.1 Intervju 

Enligt proceduren bakom en kvalitativ intervju skall de planerade intervjufrågorna ge 
respondenterna ett stort utrymme för tolkning och diskussion. Respondenterna skall 
uppmuntras att fördjupa och tänka över sina svar. Intervjuerna kommer till en viss del att 
vara standardiserade och relativt ostrukturerade. För att intervjuerna inte skall variera för 
mycket i innehåll och i ställda frågor, kommer en frågemall att användas (se bilaga 1). 
Mallen kommer att innehålla färdiga frågor som skall läsas i en redan tidigare bestämd 
ordning (standardisering). Utrymmet för respondenterna att svara på frågorna kommer att 
vara obegränsad, men det kan tänkas begränsas i de fall besvarandet av frågorna spårar ur 
(ostrukturering).  

Även i kvalitativa undersökningar är det av intresse att kunna jämföra information som 
kommer från olika personer. En bra intervju kräver en grundlig planering av vilka teman 
som skall beröras. Därför är det viktigt att ha en genomtänkt referensram för frågor, på 
det visset undviks irrelevant information (Patel & Davidson, 1994; Repstad, 1999).  

4.6.2 Intervjufrågor 

Frågorna som respondenterna skall få svara på är indelade i tre grupper. Frågorna i varje 
grupp är inriktade till tre olika områden som anses relevanta för undersökningen av 
problemställning. Alla frågor, utom den första frågan (n. 1), är öppna frågor, dvs. frågor 
utan fasta svarsalternativ vilket anses lämna svarsutrymmet fritt (Patel & Davidson, 
1994). Öppna frågors fria svarsutrymme anses nödvändigt då undersökningen försöker 
fånga vad respondenterna tycker, tänker och upplever i samband med förberedelsen av 
det nya datasystemet.     

 

Första gruppen av frågor innehåller frågor om själva förberedelsen inför det nya 
datasystemet. Meningen med dessa frågor är att fånga respondenternas egna upplevelser 
och intryck i samband med förberedelsefasen samt att identifiera i vilken utsträckning de 
själva anser sig ha varit inblandade i hela förberedelseprocessen. Svaren skall kunna ge 
en bild på handläggarnas uppfattning och inställning gentemot det nya datasystemet och 
om deras uppfattning och inställning, gentemot IT-satsningen och det sättet satsningen 
har pådrivits, har varierat. 

 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Hur upplever du att förberedelsen av det nya datasystemet har varit hittills? 

3. Hur anser du att ditt engagemang/motivation har varit i samband med förberedelsen 
av det nya datasystemet? 

4. Tror du att förberedelsen av det nya datasystemet kunde ha gjorts bättre?  
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5. Vem eller vilka anser du bär på ansvaret för att det nya datasystemet skall accepteras 
och effektivt användas? 

6. Hur skulle du värdera din egen insats under förberedelsen av det nya datasystemet?  

 

Den andra gruppen av frågor innehåller frågor om relationen mellan den anställde och 
den anställdes direkta chef. Meningen med dessa frågor är att kunna identifiera hur 
viktigt det är, för respondenten, att ha en bra relation med sin chef. Det är också 
meningen att, med hjälp av frågorna, kunna fastställa i vilken utsträckning och på vilket 
sätt en chef kan påverka respondenternas arbete och arbetsinsats via den dagliga 
kontakten chefen har med respondenterna. Frågan 12 t.ex. anses kunna ge rent praktiskt, 
beroende på hur respondenterna väljer att svara på frågan, viktig information om de 
mekanismer respondenterna skulle tänka sig använda för att hantera en negativ situation. 
På det sättet går det att se i vilken utsträckning en dålig relation och kontakt, mellan chef 
och anställd, kan påverka organisationen och IT-verktygets praktiska användning. 

 

7. Hur tror du att en bra avd. chef/gruppledare skall vara? Vilka egenskaper anser du är 
viktiga en chef skall ha? 

8. Hur anser du att din avd. chef/gruppledare passar in i beskrivningen? 

9. Hur viktig anser du att det är att ha en bra relation med avd. chefen/gruppledaren? 

10. Hur anser du att din relation med din avd. chef/gruppledare kan påverka ditt arbete? 

11. Hur anser du att din relation med din avd. chef/gruppledare kan påverka din 
arbetsinsats, motivation eller engagemang? 

12. Om du tänker dig i en situation där din relation eller kontakt med din avd. 
chef/gruppledare inte är den bästa. Skulle du tänka dig att jobba mindre eller ändra 
ditt beteende i samband med dina arbetsuppgifter?  

13. Anser du att din personlig nuvarande relation och kontakt med din avd. 
chef/gruppledare har påverkat dig och motiverat dig i samband med förberedelsen av 
det nya datasystemet? 

14. Hur anser du att din relation med din avd. chef/gruppledare är idag? 

 

Den tredje gruppen av frågor innehåller frågor om det nya datasystemets innebörd. 
Meningen med dessa frågor är att kunna se vad respondenterna förväntar sig av det nya 
datasystemet eller vad det nya systemet kommer att innebära för deras arbete. Frågorna 
kan ses som en tillbakablick på hur förberedelsen har varit samt få en insikt av vad 
respondenterna tror om systemet. Respondenternas svar på dessa frågor skulle kunna visa 
en mer komplett bild om chefens attityd och dess inverkan på respondenternas framtida 
planer, uppfattningar och ställningstagande gentemot det nya datasystemet.  
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15. Vad tror du att det nya datasystemet kommer att innebära för din arbetssituation och 
dina arbetsuppgifter? 

16. Vad anser du har varit det mest negativa bakom förberedningsprocessen av det nya 
datasystemet? 

17. Vad anser du har varit det mest positiva bakom förberedningsprocessen av det nya 
datasystemet? 

18. Tror du att det nya datasystemet kommer att fungera som din avd. chef/gruppledare 
säger att det kommer att göra? På vilket sätt? 

4.6.3 Deltagare 

Det finns inga explicita krav på vilka egenskaper intervjupersonerna skall ha. Det enda 
kravet är att den intervjuade skall tillhöra en organisation som satsar på IT och att den 
intervjuade deltar i IT-processen. På grund av tillgänglighet, tid och arbetsplats förväntas 
deltagarnas egna egenskaper variera och därför har inga krav om deltagarnas egna 
egenskaper ställts.  

Deltagarnas egna egenskaper anses vara viktiga men viktigare är urvalet av dessa 
personer, dvs. på vilket sätt intervjuaren väljs. En fallstudie, som detta arbete grundas på, 
kräver bl.a. ett slumpmässigt urval av deltagarna för att bättre kunna hantera 
generaliserbarhetsproblemet.  
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5 Genomförande 
Den valda organisationen för undersökningen blev Försäkringskassan i Skövde. Valet 
grundades på de kriterier som förklarades tidigare i kapitel 4.  

Försäkringskassan i Skövde befinner sig mitt i en stor IT-satsning där det kommer att 
installeras ett helt nytt datasystem. Försäkringskassan i Skövde är den första i hela landet 
att starta och börja använda det nya systemet, vilket är tänkt att användas över hela 
landet. Enligt kontaktpersonen på försäkringskassan är det också tänkt att det nya 
datasystemet skall ersätta allt pappersarbete med papperslösa handlingar. Övergången till 
det nya systemet kommer att ske i olika faser, där vissa ärenden i början av 
övergångsprocessen kommer att ingå i det nya systemet/arbetssättet.  

Införandet av det nya datasystemet har, för Försäkringskassan i Skövde och anställda, 
som från början kommer att jobba med det nya datasystemet, inneburit en hel del 
förändringar och förberedelser. Den pågående förberedelsen och handläggarnas 
nuvarande arbetssituation utgör ett utmärkt tillfälle för att testa den presenterade 
frågeställningen och det förväntade resultatet.  

5.1 Pilotintervju 

För att testa frågorna gjordes en pilotintervju. En pilotintervju är att rekommendera då 
frågor eller frågeschema prövas. Pilotstudiens information ger möjlighet att justera 
frågornas innehåll, sekvens, antal och formuleringar, så att intervjun fungerar så bra som 
möjligt under själva undersökningen (Patel & Davidson, 1994; Repstad, 1999).  

Resultatet av pilotintervjun gav positiva och lärorika erfarenheter om hur en intervju skall 
genomföras. Medveten om att intervjutiden kunde variera mellan intervjuerna 
konstaterades dock att den verkliga intervjutiden (ca. 40 min.) var kortare än den 
förväntade intervjutiden (60 min.). Något som ansågs vara positiv då en för lång intervju, 
dvs. längre än 90 – 120 min., anses ge negativa konsekvenser (Repstad, 1999; 
Shaughnessy & Zechmeister, 1994). 

Resultatet av pilotintervjun visade att frågorna i stort sett var väl formulerade, men att 
vissa justeringar var nödvändiga för att höja förståelsen och minska risken för 
missuppfattning.  

5.2 Deltagare  

Deltagarna bestod av 6 st. handläggare på Försäkringskassan i Skövde. Sex stycken 
personer kan uppfattas som en liten grupp att grunda en undersökning på och vidare 
analys av ett resultat. Repstad (1999) anser att ett problem kvalitativa undersökningar får 
handskas med är på vilket sätt ett resultat kan generaliseras och göras gällande i andra 
sammanhang. Därför är en stor tillgång till intervjupersoner att föredra. Repstad (1999) 
nämner också att det är svårt för studieledaren, som utför en kvalitativ undersökning med 
hjälp av intervjuer, att bedöma det bästa eller nödvändiga antalet av intervjupersoner. När 
en försöksledare inte har klart för sig hur många intervjuer som skall utföras föreslår 
Repstad (1999) att studien kan börja utföras med grupper mellan sex till åtta intervjuer i 
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en första omgång och sedan efter hand ta ställning till om det behövs en eller två rundor 
till. Repstads (1999) ovanstående beskrivning anses ge stöd till beslutet att använda en 
liten grupp individer för en undersökning, men det är klart att ett större antal intervjuer 
hade varit att föredra då ett resultat skall analyseras och tolkas.  

Försökspersonernas arbetserfarenhet varierade mellan 1 och 27 år. Gruppen anses 
representera populationen av handläggare på försäkringskassan som deltar i 
förberedelseprocessen och förbereder sitt arbete och sina arbetsuppgifter inför det nya 
datasystemet. Respondenternas arbetsuppgifter består t.ex. att hantera, undersöka eller 
bevilja ansökningar om bostadsbidrag, barnbidrag etc. 

Deltagarna togs fram (valdes) med hjälp av en lista, där frivilliga skrev sina namn.  
Tidigare hade personalen informerats av sektionschefen om vad studien handlade om 
samt att det för undersökningen behövdes några personer som kunde ställa upp på en 
intervju. Efter det började listan fyllas med namn.  

Den bristande tillgången till försökspersoner och den begränsade tiden handläggarna på 
försäkringskassan hade till förfogande gjorde att valet eller sättet att få tag i 
försökspersoner inte kunde kontrolleras på ett bättre sätt. Därför kan det finnas risk för att 
deltagarna i undersökningen kan ha delat samma uppfattningar om förberedelsen till det 
nya datasystemet eller chefen, vilket gjorde att individerna såg ett tillfälle att träda fram 
och berätta det de anser är relevant och på det sättet påverka resultatet av fallstudien.     

På grund av den valda arbetsplatsen delades bland deltagarna en stor del egenskaper. Alla 
utom en hade likadana arbetsuppgifter. Den andre deltagaren delade, med resten av 
försöksgruppen, till en viss del arbetsuppgifterna men de varierade p.g.a. dennes ledande 
position. Alla deltagare hade samma kön. Detta kan anses som en nackdel då en mer 
fördelad grupp hade varit bättre, dvs. lika många män och kvinnor. Då olika yrke och 
yrkesutövning domineras av olika kön, dvs. majoriteten av yrkesutövare i ett visst yrke är 
av ett och samma kön, anses en jämnare fördelning av kön, i vissa fall/yrke, vara omöjligt 
eller för tidskrävande. Tidigare beskrivna förhållanden kring undersökningen gjorde att 
tyngdpunkten i valet av deltagarna lades på vilket sätt dessa skulle väljas och inte vilka 
som skulle medverka i undersökningen.  

Det som skilde deltagarna åt var åldern (inga frågor om respondenternas ålder ställdes, 
men ålders skillnad gick att konstatera, med hjälp av observation vid intervjutillfället) 
och antalet år de hade jobbat på försäkringskassan (i detta fall ställdes respondenterna en 
direkt fråga). Trots deltagarnas homogena karaktär anses gruppen ändå kunna 
representera den identifierade populationen av handläggare på försäkringskassan, vilka 
anses dela liknande arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.  
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5.3 Intervju 

Intervjun inleddes med att informera respondenten om bl.a. studiens syfte och karaktären 
av frågorna. Genom att påpeka att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar, 
uppmanades respondenterna att så ärligt som möjligt svara på frågorna.  

Respondenterna informerades också om deras rätt att när som helst avsluta intervjun. Det 
klargjordes för deltagarna att svaren skulle behandlas konfidentiellt, dvs. att det i den 
färdiga rapporten inte skulle vara möjligt att identifiera enskilda individer. Materialet, 
vilket bandades med respondentens tillåtelse, lovades att förstöras (radera innehållet) 
efter den praktiska användningen och att ingen annan än intervjuaren skulle lyssna på 
bandet (se bilaga 2).  

Intervjun ägde rum i respondenternas eget kontor vilket ansågs öka deltagarnas känsla av 
trygghet. Precis som pilotintervjun hade visat tidigare tog intervjun inte längre än 40 min. 
att utföra, vilket gav ett stort utrymme för inledande frågor om studiens syfte eller andra 
funderingar respondenterna hade. Detta ansågs som en viktig fördel då isen bröts mellan 
respondenten och intervjuaren vilket ledde till att skapa en mer avslappnad atmosfär. 
Respondenternas motivation att svara på frågor, attityd etc. kan påverkas negativt om 
intervjusituationen upplevs som otrygg och för spänd (Patel & Davidson, 1994; Repstad, 
1999).   

Respondenterna hade inga problem att berätta och svara på ställda frågor då de ansåg att 
det var ett roligt och intressant examensarbete. Deltagarna hade inga problem att 
diskutera och fundera över egna svar vilket gav ärliga svar innehållande värdefull och 
relevant information.  

5.4 Värdering av material 

Då intervjuerna utfördes i en, för intervjupersonen, känd miljö (respondentens eget 
kontor) upplevdes intervjuerna avslappnade. På grund av att det fanns tid att prata före 
det intervjun inleddes skapades en naturlig stämning som anses ha bidragit till att få 
ärliga svar. 

Svaren anses vara ärliga då intervjun flöt utan problem samt uppfattades att denna 
satsning var den största och mest omfattande försäkringskassan har gått igenom. Detta 
anses hos respondenterna ha skapat ett behov att berätta om satsningen och förberedelsen 
inför det nya datasystemet eftersom respondenterna själva upplevde förberedelsen som ett 
stort projekt som alla inblandade var tvungna att engagera sig i.  

Det fanns t.ex. respondenter som tyckte att vissa frågor var svåra att svara på och att de 
rörde vid ett känsligt ämne. Detta uppfattades dock inte som ett hinder då respondenterna 
visade sig vara villiga att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser i samband 
med förberedelsen av det nya datasystemet.  

Den insamlade informationen bedöms därmed som relevant och innehållsrik, vilket 
kommer att bidra till att den presenterade frågeställningen kan besvaras.  
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6 Analys och resultat 
Analysen kommer att följa samma indelning i vilken intervjufrågorna indelades, dvs. att 
analysen kommer att utföras i tre grupper. För att skydda intervjupersonernas identitet har 
en särskild beteckning skapas. Beteckningen har ingenting med respondenterna eller med 
den ordningen intervjuerna utfördes att göra, utan har för avsikt att skilja de olika 
respondenterna åt. Orsaken till att dessa beteckningar valdes och inte 1, 2, 3 osv. var att 
respondenterna inte skulle kopplas till en viss siffra eller intervju.  

Beteckningarna är följande: PeU, PeD, PeT, PeC, PeS och PeO.  

6.1 Förberedelse av det nya datasystemet 

På frågan om hur intervjupersonerna hade upplevt förberedelsen av det nya datasystemet 
svarar majoriteten av de intervjuade: ”Intensivt” eller ”Det har gått väldigt fort”. De 
menar att det inte är bra med ett så snabbt tempo eftersom det leder till andra problem 
och negativa effekter som t.ex. onödiga stressmoment eller som en av de intervjuade 
uttrycker ”Vi jobbar som tusan för att hinna med det vi skall göra” samtidigt som 
personen är säker på inte hinna med allt arbete innan systemet börjar användas. Tre 
respondenter utrycker att p.g.a. det snabba tempot har övergången till det nya 
datasystemet överdramatiserats.   

 

”Vi har fått en känsla av att det [förberedelsen] är överdramatiserat på något sätt” 
(PeD).  

”[...] hela förberedelsen har tagit all vår tid. Vi får inte ta semester eller ha besök” 
(PeO).  

”Nu skall vi ägna oss helt åt detta samtidigt som vi vet inte vad det är” (PeC). 

 

Respondenterna tycker att den högt prioriterade förberedelsen av datasystemet gör att allt 
arbete och ansträngning går kring den, vilket gör att allt annat arbete lades åt sidan. Detta, 
enligt respondenterna, skapar en onödigt stressad arbetssituation, eftersom de ser sig 
själva som tillräckligt kompetenta och kunniga för att klara av övergången till och 
hanteringen av det nya datasystemet.  

En annan negativ del av förberedelsen, och som intervjupersonerna upplever som det 
största problemet och hindret för en lyckad användning av datasystemet, är själva 
mjukvaran, dvs. dataprogrammet det nya datasystemet grundas på. Samtliga respondenter 
reagerar mot det faktumet att inget färdigt dataprogram finns tillgängligt, vilket enligt 
respondenterna själva anses vara en nackdel eftersom det inte går att testa eller se hur det 
nya datasystemet skall se ut. Respondenterna utrycker också sin oro och förtvivlan inför 
vad det nya datasystemet kommer att innebära för dem. 

Samtliga respondenter tycker att det är svårt att se och föreställa sig hur systemet, arbetet 
och arbetsuppgifterna kommer att se ut utan att ha testat och övat på ett färdigt program. 
Det är viktigt att påpeka att samtliga inblandade personer, i förberedelsen av det nya 
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datasystemet, har haft tillgång till ett par demo för att kunna se hur systemet kommer att 
se ut. Problemet med demon har, enligt intervjupersonerna, varit att det skiljer sig, i 
innehåll och utseende, ifrån den färdiga produkten/programmet som skall installeras. 
Saknaden av en färdig produkt att testa anses, hos respondenterna, ha skapat en känsla av 
oro och misstänksamhet inför det nya datasystemet som kan ha förödande konsekvenser 
vid den verkliga användningen av det nya datasystemet. Samtliga respondenter anser att 
det hade varit bättre att börja förberedelsefasen med att utveckla en färdig produkt och 
sedan planera och utföra förberedelsen av det nya datasystemet.  

 

”[...] bättre om man hade haft ett färdigt system [program] att prova på. Satsat mera 
på att få fram en gångbar produkt, och sedan öva, träna och lära sig systemet” (PeU). 

”[...] hade det kunnat gå så hade man kunna veta att så här kommer det att fungera, 
så här kommer vi att göra, så här kommer det att bli [...] det hade varit bättre” (PeT).  

”Vi vet inte konkret hur det kommer att bli, mer än att vi har haft en demo som ser 
inte ut som det verkliga systemet” (PeO).  

”Just nu har vi ingen demo och det är bara en månad och en vecka tills hela systemet 
startar [...] och det är ganska typiskt” (PeD). 

 

Respondenternas förtroende för det nya datasystemet och dess uppfattade nytta tycks ha 
påverkats av ledningens misstag att inte ha haft en färdigutvecklad produkt att öva på. 

 

”Vi får ett system som vi vet inte hur det kommer att fungera. Väldigt osäkert och 
flytande överhuvudtaget om hela tekniken kommer att fungera, om systemet kommer 
att orka med” (PeD).  

”Det är jättesvårt att föreställa oss hur det kommer att fungera praktiskt. Svårt att se 
det framför mig” (PeS).  

”Det är svårt att veta vad det kommer att bli, hur det färdiga systemet kommer att se 
ut” (PeC).  

 

Konsekvenserna av detta kan vara svåra att förutse, men genom att läsa på 
respondenternas svar går det att se en viss misstro och negativ inställning gentemot det 
nya datasystemet. Den negativa relationen mellan saknaden av en färdig produkt att öva 
på och den negativa inställningen hos respondenterna finner stöd i van der Lindens, m.fl. 
(2001) och Morris och Turners (2001) studier där de beskriver de positiva effekter och 
den stora betydelsen av att ha tillgång till en färdig produkt och möjligheten till att träna 
och öva på det valda IT-verktyget.    

Ledningen har kanske inte direkt påverkat respondenternas inställning och förtroende för 
det nya datasystemet, men beslutet att ha påbörjat förberedelseprocessen utan att ha 
tillgång till ett färdigt program anses ha haft en negativ inverkan. Att respondenterna 
själva efterlyser en färdig produkt visar på att ett dåligt beslut har fattats. Därför anses det 
logiskt att anta att den negativa inställningen och det låga förtroendet för det nya 
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datasystemet kunde, till en viss del, ha förhindrats genom att ha haft en färdig produkt att 
öva på. Eftersom beslutet att ha påbörjat förberedelsen av det nya datasystemet, utan att 
ha haft ett färdigt dataprogram, anses ligga hos ledningen av försäkringskassan, är det 
rimligt att anta att ledningen, med sitt beslut, har påverkat handläggarnas inställning och 
förtroende för det nya datasystemet negativt.  

Som det framfördes tidigare verkar det som att ledningen, som en extern faktor, har, 
genom sitt beslut, påverkat direktanvändarnas inställning för det nya datasystemet. 
Ledningen, antas därför ha påverkat slutresultatet och framgången av 
förberedelseprocessen. Eftersom det nya datasystemet inte har satts igång än är det svårt 
att vara säker på hur resultatet blir, men grundat på tidigare studier (presenterades i 
bakgrunden) anses det inte vara felaktigt att dra ovanstående antagande.  

I den presenterade frågeställningen frågades efter i vilken utsträckning ledningen 
påverkar användandet av ett IT-verktyg. Hittills kan konstateras att ledningen genom att 
ha beslutat att påbörja förberedelsen av det nya datasystemet, utan en färdig produkt, har 
gett en negativ inverkan på användarnas inställning och förtroende för det nya 
datasystemet. Som det visades tidigare anses användarens uppfattade nytta och tidigare 
erfarenheter påverka användarens attityd och beteende gentemot ett IT-verktyg, vilket 
kan leda till att IT-verktyget används felaktigt (se fig. 1, s. 9). 

Den allmänna inställningen bland handläggarna är ändå positiv eftersom alla intervjuade 
tycker att de har fått tillräckligt med information. Något som respondenterna uppfattar 
som mycket positivt, fast det finns många frågor som inte kunde besvaras av ledningen.  

 

”Vi har fått väldigt mycket information samtidigt som den informationen som har 
getts också ställt frågor [...] hur blir det här då? Det finns vissa frågor som inte har 
besvarats än” (PeT). 

 

Samtliga respondenter tror på att de skall klara av övergången samtidigt som de så snart 
som möjligt vill börja använda det nya datasystemet.  

Om själva förberedningsprocessen och övergången till ett nytt system tycker fyra 
respondenter att det är spännande att vara med och lära sig nya saker (fast de andra två 
respondenterna inte uttrycker öppet sin entusiasm, upplevdes t.ex. deras inställning till att 
lära sig nya saker som positivt). 

 

”Jag tycker att det är jättespännande. Det känns spännande och kul” (PeS).  

”[...] man känner sig väldigt förberedd och jäkligt sugen på att ta tag i det” (PeT).      

 

Om själva förberedelsen tycker en person att ”Det har gått bättre eftersom man har haft 
mer erfarenhet och mer tid att förbereda, utveckla och planera inför det nya systemet” 
men uttrycker också saknaden av ett färdigt system att testa och prova på. 
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På frågan om vem eller vilka som bär på ansvaret för att systemet skall användas rätt 
anser samtliga respondenter att det är två aktörer som bär på ansvaret: användarna av det 
nya systemet och ledningen. ”Ansvaret att lära sig systemet ligger både på ledningen och 
på den enskilda individen” (PeO). Ledningen bär på ansvaret för att det nya datasystemet 
skall utnyttjas effektivt genom att ”[...] ge utbildning i förväg och möjlighet att träna och 
öva” (PeO) och se till att systemet skall kunna fungera i praktiken (åtgärda tekniska fel, 
vidareutveckla systemet etc.). Den enskilda individen bär på ansvaret för att systemet 
använts effektivt genom att se till att hantera och jobba med det. Samtliga respondenter 
tycker att det är deras ansvar att se till att använda det nya datasystemet eftersom det är 
deras nya verktyg. Detta förutsatt att det praktiska och tekniska underhållet och 
utvecklingen, vilka anses vara viktiga för systemets användning, skall skötas av 
ledningen och av dem som har utvecklat systemet. 

 

”[...] göra så gott vi kan utifrån de förutsättningar vi har” (PeT).  

”[...] att själv vilja lära sig systemet. Vi kommer inte att kunna låta bli att använda 
det [...] det är vårt nya verktyg” (PeU).  

”Det är allas ansvar att genomföra det här, man kan inte välja att inte göra det” 
(PeC).  

 

Svaren anses stödja tidigare presenterad litteratur om delat ansvar i samband med IT-
satsningar. En framgångsrik användning av IT beror inte bara på individen som använder 
tekniken utan också på andra aktörer som delar på ansvaret för att tekniken skall fungera 
och användas på ett effektivt och korrekt sätt (Irani & Love, 2001; Irani, m.fl., 2001). 
Grundat på respondenternas ovanstående svar verkar det logiskt att anta att ansvaret för 
en framgångsrik användning av ett IT-verktyg delas av både IT-användarna och 
ledningen.   

6.2 Relation mellan IT-verktygets slutanvändare och avdelnings chef  

På frågan om hur en bra chef skall vara eller vilka egenskaper denne skall ha uppskattas 
egenskapen att kunna informera och stödja medarbetarna i sitt arbete mest av samtliga 
respondenterna. 

 

”Att man kan informera om allting, både positivt och negativt” (PeS).  

”Cheferna bär också ansvaret för att all information går ut. Att man talar om hur det 
är, och vet man inte hur det är då får man tala om det” (PeC).  

”En bra chef skall kunna visa engagemang. En bra chef skall kunna delegera 
arbetsuppgifter på ett positivt sätt och visa att man kan få ett ansvar, inte bara få utan 
ge ett ansvar” (PeU). 

”Framförallt skall man ha delat förtroende för sin chef” (PeD).  

”Man skall kunna prata med dem. En chef som går runt och pratar med oss, som 
värnar lite om hur vi har det” (PeT). 
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Respondenterna anses uppskatta en bra relation och kommunikation med sin chef för att 
t.ex. kunna ta till sig nya saker. Detta anses ge stöd till Anandarajans, m.fl. (2002) och 
Mahmoods, m.fl. (2000), tidigare presenterade resonemang om hur relationen mellan 
användare och chef är en viktig faktor för hur anställda uppfattar nyttan av en förändring. 
Både Anandarajan, m.fl. (2002) och Mahmood, m.fl. (2000) fastställer i sina studier att 
en chef som uppvisar intresse, engagemang och acceptans för andras behov bidrar till att 
skapa ett bra och meningsfullt arbetsförhållande, mellan chef och anställd, vilket ökar 
trivseln på arbetsplatsen. Saknaden av stöd ifrån ledningen påverkar en effektiv 
användning av t.ex. ett IT-verktyg negativt (Anandarajan, m.fl., 2002).  

 

”[...] informationen och kommunikationen är viktiga. [En chef] skall kunna avsätta 
tid för att diskutera, dela med sig och föra vidare informationen. [Detta sades om 
relationen mellan information och förändring] Jag tror att det blir lättare att ta till sig 
om man redan från början vet hur det har gått och hur långt man har kommit” (PeU).  

”Cheferna måste informera för att vi skall kunna acceptera det [det nya 
datasystemet]” (PeC). 

 

Grundat på vad respondenterna svarade, verkar det som att det finns en positiv relation 
mellan kommunikation, information och acceptans, dvs. ju mer information och 
kommunikation, mellan chef och användare, desto större chanser för att det nya 
datasystemet accepteras av användarna. Enligt respondenterna är det också viktigt att 
chefen kan informera om både positiva och negativa saker. En av respondenterna 
uttrycker t.ex. ”Jag vill veta hur det är så att jag kan ta ställning till det sen” (PeC). 
Därmed verkar det logiskt att anta att riktig information kan skapa förtroende både för 
chefen och för IT-verktyget samtidigt som informationen kan påverka användarnas egna 
ställningstaganden och uppfattningar av det nya IT-verktyget.  

Med hjälp av den tidigare presenterade frågeställningen är studien intresserad av att få 
veta hur ledningen påverkar användandet av ett IT-verktyg. Ett sätt som kan antas 
påverka användandet av ett IT-verktyg, och som kan ses här, är i vilken grad chefen delar 
med sig av den informationen denne har. Att kunna föra vidare både positiv och negativ 
information anses öka användarens förståelse för IT-satsningen och för IT-verktyget 
samtidigt som användarens förtroende för chefen ökar. Enligt respondenterna anses det 
mycket positivt att en chef kan säga som det är och, i de fall chefen inte kan svara på 
frågor, kunna säga detta och be om att återkomma med svaret i ett senare tillfälle. Enligt 
respondenterna skapar, bland personalen, detta beteende en känsla av uppriktighet för 
både den informationen som ges och chefen.  

Om riktig information kan skapa en positiv och uppriktig känsla bland användarna, går 
det att anta att ledningen kan påverka användarens uppfattning, ställning och därefter på 
vilket sätt ett IT-verktyg använts genom att välja på vilket sätt och i vilken utsträckning 
information delas ut till användarna/anställda. Det sättet chefen väljer att informera 
användarna om förändringar i samband med IT-satsningen antas skapa förväntningar och 
uppfattningar om IT-verktyget, vilka leder till ett beteende och en attityd gentemot IT-
verktyget som påverkar IT-verktygets användande.  
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På frågan om hur viktigt det är att ha en bra relation med sin chef, svarar samtliga 
respondenter att det är mycket viktigt. En av respondenterna svarar ”Det är jätteviktigt, 
för att fungerar inte det då faller en stor del av trivseln t.ex. [...] arbetsklimatet skulle vara 
väldigt försämrat om inte chefen fanns där” (PeS). En annan respondent tycker att: ”Jag 
vill känna att jag kan komma in till min chef och prata med [han] eller henne om nästan 
vad det än gäller och få liksom en acceptans och ett bra bemötande” (PeC). 

På frågan om hur relationen med sin chef kan påverka deras arbete, arbetsinsats, 
motivation eller engagemang, svarar samtliga respondenter att en dålig relation med 
chefen kan påverka deras motivation och engagemang i det de gör negativt. 
Respondenterna anser inte att deras arbetet skulle drabbas av den negativa inställningen 
eftersom det är deras ansvar att få jobbet gjort. Däremot går det att anta, genom att läsa 
på deras svar, att takten eller antalet hanterade fall skulle minska p.g.a. den minskade 
arbetsinsatsen.   

 

”[...] inte i samband med mina arbetsuppgifter [...] nu har jag det här arbetet, nu 
sköter jag det. Det är mitt asvar” (PeC).   

”[...] det finns en inneboende känsla i alla fall för att man skall göra ett jobb” (PeT).  

”Kanske inte så mycket. Jobbet är ganska självständigt” (PeD).  

 

Samtliga respondenter utrycker att de inte skulle kunna göra ett dåligt jobb om relationen 
med chefen inte fungerar, men påpekar samtidigt att deras arbetsinsats kan drabbas 
negativt om de inte känner chefens stöd i det de gör. Att känna stöd anses vara ett 
grundläggande element för att respondenterna skall trivas med det de gör. Att känna sig 
uppskattad och få positiv feedback anses, enligt respondenterna, bidra till att höja 
arbetslusten, trivseln på arbetsplatsen, motivationen etc. Här nedan går det att läsa några 
av deras svar som visar på det positiva sambandet mellan en bra relation, stöd och ökad 
arbetslust. Viktiga element som anses skulle kunna öka arbetsinsatsen och därmed öka 
den effektiva användningen av IT-tekniken. 

 

”För det första så måste man ha stöttning, man måste ha positiv respons, väldigt 
mycket positiv respons. Det är en utsatt arbetssituation vi har. Vi har hur mycket som 
helst att göra. När det blir negativ stress, då måste man få mycket positiv respons för 
att får inte jag det, att jag gör ett bra arbete och att det duger det jag gör [...] att jag 
gör så gott jag kan och att det är tillräckligt [...] alltså då sjunker motivationen [...] då 
vet man inte varför man sitter här tillslut. Då blir varje dag jättejobbig att komma hit 
och veta att det är ingen som bryr sig om vad jag gör eller hur mycket jag gör eller 
om jag sköter mig eller [...] då kan jag lika gärna strunta i arbetet” (PeC). 

”Får jag ingen stöttning då påverkar det mitt arbete negativt, att jag tappar förtroende 
för chefen och vänder mig till mina kolleger istället, och det känns inte bra. Det 
händer att i dagsläget vänder jag mig först till mina arbetskolleger istället för våran 
chef eftersom jag är osäker om jag kommer att få svar till mina frågor” (PeT).  
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”Jag tror att den [relationen till sin chef] kan påverka. Känner jag att jag har fått 
stöttning och ansvar då kan jag göra ett bättre jobb i min roll, helt klart [...] Känner 
jag inte stödet ifrån chefen så tror jag att mitt engagemang, på sikt minskar [...] Jag 
kan ha ett stort engagemang i mig själv från början, men får jag inget positivt beröm 
eller konstruktiv kritik och en bra kommunikation oss emellan då tror jag kanske att 
det minskar det engagemanget som jag hade från början” (PeU). 

”Jag tror faktisk att om vi fick mera stöd ifrån dem [cheferna] då tror jag att man 
också kände sig tryggare i jobbet. Så ju mer stöd vi får ovanifrån desto bättre, då 
känns det kanske till och med att vi hade roligt och att man liksom får någonting 
tillbaka” (PeT).  

 

Svaren anses klart och tydligt visa hur viktig relationen mellan användaren och chefen är 
för att t.ex. en person skall utföra ett bra arbete och trivas med det han/hon gör. Även om 
respondenterna inte hade tillgång till det nya datasystemet (då intervjuerna utfördes) 
anses det finnas starka skäl att anta att en dålig relation mellan IT-användaren och chefen 
skulle påverka användningen av IT-verktyget negativt, i enlighet med vad Anandarajan, 
m.fl. (2002) och Mahmood, m.fl. (2001) beskriver i deras studier. Eftersom om 
respondenternas engagemang, arbetslust, motivation och arbetsinsats blir lägre p.g.a. det 
dåliga stödet (ifrån chefen) är det rimligt att anta att datasystemet, försäkringskassan har 
valt att investera i, inte använts till hundra procent, dvs. att datasystemet skulle användas 
i en mindre utsträckning p.g.a. den lägre arbetsinsatsen och därmed påverka t.ex. 
datasystemets effektivitet och styrka.  

Enligt respondenterna själva är saknaden av stöd och uppskattning ifrån chefen viktiga 
faktorer som kan ha negativa effekter och konsekvenser som drabbar både individen, i 
form av minskad engagemang, förtroende för chefen, arbetsmotivation etc., och arbetet, i 
form av stress, minskad arbetsinsats, omfattning av utförda arbetsuppgifter etc. Svaren 
anses ge stöd till det presenterade förväntat resultatet och stämma överens med det 
framförda resonemanget om att chefen och relationen mellan chef och användare 
påverkar IT-användaren och därefter påverka användandet av IT-verktyget indirekt. 
Oavsett om IT-verktyget är rätt anpassat och rätt utformat för det gällande 
arbetsförhållandet. Människan påverkar det hon gör genom att välja ett visst beteende och 
ställningstagande, men hon påverkas också av externa faktorer som skapar och 
modellerar människans valda beteende, attityd och ställningstagande. 

Svaren anses också kunna svara på den presenterade frågeställningen genom att tydligt 
klargöra att chefens dagliga kontakt med sina medarbetare, som en enskild och viktig 
faktor, kan påverka, via IT-användaren, användandet av ett IT-verktyg. På frågan om hur 
ledningen påverkar användandet av ett IT-verktyg går det också att anta att det finns ett 
samband mellan chefens valda attityd gentemot IT-användarna och IT-användarnas 
motivation, arbetslust, arbetsinsats etc. Det vill säga att en chef som väljer att ha en öppen 
relation, som tillåter kommunikation, ger positiv kritik och positiv feedback till sina 
medarbetare ökar chanserna till en effektivare användning av ett IT-verktyg, men också 
till att öka trivseln och tryggheten på arbetsplatsen.  

Grundat på tidigare svar går det därför att anta att ökad motivation, engagemang och 
arbetslust kan leda till en ökad arbetsinsats som ökar den effektiva användningen av 
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datasystemet. På frågan om vilken roll ledningen/chefen har när ett IT-verktyg använts 
blir svaret: att kunna värna om IT-användarnas egna behov av uppskattning, information, 
kommunikation, medverkan och utveckling.  

Fråga tolv (12) bestod av två moment, först fick respondenterna föreställa sig att ha en 
dålig relation med sin chef och sedan svara på frågan om de skulle tänka sig jobba mindre 
eller ändra sitt beteende i samband med deras arbetsuppgifter p.g.a. den fiktiva dåliga 
relationen med sin chef. Frågan anses vara av stor betydelse eftersom den kan ge viktig 
information om hur personen i fråga väljer att visa sina känslor, uppfattningar och 
ställningstaganden i förhållande till den dåliga relationen med sin chef, dvs. vilka 
mekanismer och konkreta handlingar en person kan uppvisa samt på vilket sätt dessa 
handlingar påverkar t.ex. användarens arbetsinsats, utförandet av arbetsuppgifter eller 
användandet av ett datasystem.  

Svaren visade tydligt att inte bara individer skulle drabbas av respondentens valda 
beteende utan också arbetet och arbetsplatsen. Majoriteten tyckte att en sådan relation 
skulle vara ohållbar i längden samtidigt som deras motivation och arbetslust skulle 
påverkas negativt.  

 

”Då kan det hända att man kanske jobbade mindre. Man skulle vara missbelåten och 
det skulle påverka arbetsresultatet, det tror jag. Motivationen skulle vara lägre och då 
arbetsinsatsen skulle vara lägre ” (PeD). 

”Det har väl hänt någon gång att jag har tänkt så här: Nääää nu är måttet rågat, nu 
jobbar jag inte en dag [...] eller timma eller häcken av mig än normalt. Då händer det 
att arbetslusten försvinner ett tag och att jag har sänkt min ambitionsnivå just då. [...] 
om det skulle hända många sådana situationer och man ändå går och jobbar och 
jobbar och känner att det här funkar inte då tror jag att man hamnar i ett sånt där 
utmattningstillstånd” (PeT). 

”Beroende på vilket sätt kontakten skulle inte fungera då skulle mitt engagemang 
minska. Skulle jag känna mig utfryst utav min chef då skulle mitt engagemang gå ner 
naturligtvis och då är frågan om man överhuvudtaget skulle vara kvar på 
arbetsplatsen” (PeU).   

 

Svaren visar på ett tydligt sätt hur t.ex. arbetsinsatsen och motivationen hos anställda 
skulle påverkas negativt av den dåliga kontakten med chefen. Sambandet mellan 
arbetsinsatsen och den dåliga relationen antas indirekt påverka användandet av t.ex. ett 
datasystem negativt, då utförandet av arbetsuppgifter och motivationen skulle minska. I 
de fall IT-användaren till slut skulle välja att säga upp sig då skulle inte bara datasystemet 
drabbas utan också arbetet, arbetsplatsen, gruppen där personen jobbade etc. p.g.a. den 
minskade arbetskraften. Stöd tycks finnas för det beteende människor intar och som 
förklaras av kognitiv dissonans- teorin, i de fall arbetsinsatsen minskar eller IT-
användaren tvingas att lämna sin arbetsplats.  

När t.ex. arbetslusten och motivationen minskar, hos en person, verkar det som att 
individen, medveten eller omedveten, intar en negativ inställning till arbetet vilket t.ex. 
kan leda till att personen slutar på sin arbetsplats eller väljer att jobba mindre. På så sätt 
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går det att anta att även om respondenterna vet att det arbetet de utför bör skötas och 
utföras effektivt väljer de att minska arbetsinsatsen p.g.a. den dåliga relationen med 
chefen. Effekterna av ett sådant beteende antas kunna leda till ett lägre och negativt 
arbetsresultat och outnyttjade resurser, som t.ex. datasystemets kapacitet, etc., vilket 
skulle visa sig förödande för IT-satsningens och IT-användningens framgång.  

Det kan verka motsägelsefullt att respondenterna skulle minska arbetsinsatsen när de 
tidigare har påpekat att en dålig relation inte skulle påverka deras arbetsuppgifter. 

Respondenterna, som egentligen jobbar som handläggare för försäkringskassan, menar att 
den arbetsuppgiften som inte skulle påverkas av en dålig relation med chefen är själva 
hanteringen av olika fall. Respondenterna betonar att det sättet att granska, bedöma och 
besluta från fall till fall inte skulle (och får inte) påverkas av en sådan situation. Däri 
handläggarnas ansvar att hålla en hög grad av professionalism genom att kunna skilja 
mellan ett professionellt arbete och negativa uppfattningar, känslor och egna problem. 
Den delen av arbetet som respondenterna menar skulle påverkas negativt av en dålig 
kontakt, kommunikation eller relation med chefen är själva takten av hanterade fall, dvs. 
att antalet hanterade fall skulle minska p.g.a. den minskade arbetsinsatsen och den låga 
motivationen. På det sättet skapas det inga motsägelser mellan de olika svar 
respondenterna har lämnat eftersom respondenternas ställningstaganden grundas på två 
helt olika ståndpunkter.  

På frågan om den nuvarande relationen eller kontakten med chefen hade påverkat eller 
motiverat respondenterna i samband med förberedelsen av det nya datasystemet instämde 
samtliga intervjuade att det hade gjort. Här skiljer sig svaren från varandra eftersom den 
nuvarande kontakten med chefen har påverkat respondenterna både positivt och negativt. 
Fyra stycken tycker t.ex. att chefen har, genom sin dagliga kontakt, haft en positiv 
inverkan på deras inställning till det nya datasystemet. Chefen anses, av respondenterna 
själva, vara mycket engagerad, motiverad och positivt inställd, vilket antas leda till att 
respondenterna har en mer positiv inställning. 

 

”Jag har fått jättebra stöttning från min chef och det har påverkat mig på det sättet att 
jag har lagt mycket tid på att förbereda mig. Hade jag inte haft stödet så hade jag 
kanske inte varit i det här projektet” (PeU). 

 

De andra två respondenterna tycker att chefen har överdramatiserat övergången till det 
nya datasystemet genom att ha målat en för stressad och komplicera bild av förberedelsen 
av det nya datasystemet och starten av det. Dessa respondenter anser sig själva vara 
positivt inställda till det nya datasystemet och de upplever också chefens engagemang 
och motivation som positivt. Respondenternas mer kritiska inställning beror mest på den 
dystra beskrivningen av övergången till det nya datasystemet och att chefen, i vissa 
situationer, uppfattas som orolig inför starten av det nya systemet. En oroskänsla, som 
anses smitta av sig bland personalen.  

En av dessa respondenter tycker inte att relationen har påverkat själva motivationen men 
förberedelseprocessen har överdramatiserats och detta är, enligt personen, en direkt följd 
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av att chefen har målat en bild av övergången till det nya datasystemet som är för 
komplicerad, stressad och att vid starten av datasystemet kommer det att uppstå problem. 

 

”Många gånger har man haft en känsla av att chefen är orolig och det är det som är 
det kanske allra värsta eftersom om chefen är orolig så smittar det av sig och 
egentligen finns det ingen anledning för att jag tror att vi kommer att fixa detta” 
(PeD). 

 

Detta visar på två olika sätt en chef väljer att kommunicera med sina underordnade. Det 
ena, där chefen ger stöd till sina medarbetare och visar engagemang och motivation, 
skapar en positiv känsla och goda förutsättningar för att användaren skall medverka aktivt 
i förberedelseprocessen, vilket antas leda till att individen lättare tar till sig förändringen 
och lättare lär sig det nya IT-verktyget. Detta anses bidra till en rätt och effektiv 
användning av IT-verktyget.  

Det andra sättet, där chefen skapar en överdriven och dyster bild av hur 
förberedelseprocessen kommer att bli samt vad det nya datasystemet kommer att 
innebära, skapar en motsatt effekt. Personalen uppfattar då förberedelsen som en 
överdramatiserad stressande process. Chefen anses ha, istället för att skapa en positiv bild 
av det nya datasystemet, skapat oro och en negativ känsla som smittat av sig bland 
användarna vilket antas leda till en försämrad uppfattning och användning av IT-
verktyget. 

Återigen går det att konstatera på vilket sätt ledningen/chefen kan påverka IT-användarna 
och deras användning av ett IT-verktyg. Ovanstående anses kunna svara på den 
presenterade frågeställningen genom att visa att chefen har en stor inverkan på hur 
användarna skapar sig en uppfattning av IT-verktyget. Resultatet visar också på vilket 
sätt en chef kan, genom att ge positiv feedback (stöttning), ansvar, information, vara 
tillgänglig etc., påverka och skapa goda förutsättningar och arbetsförhållanden som 
gynnar både IT-satsningens förberedelsefas och acceptansen och användningen av ett IT-
verktyg. 

6.3 Datasystemets innebörd  

På frågorna om vad som hade varit det mest positiva och det mest negativa bakom 
förberedelsen av det nya datasystemet svarade samtliga respondenter den stora mängden 
information respektive tillgängligheten till ett färdigt program. 

Det mest oväntade resultat är ändå att de flesta respondenterna inte tror att det nya 
datasystemet skall fungera så som chefen har sagt att det skall göra.  

Samtliga respondenter vill snart komma igång och börja jobba med det nya datasystemet, 
den allmänna inställningen uppfattas som positiv inför förändringen, respondenterna 
tycker att det är kul och spännande att lära sig något nytt och samtliga respondenter anser 
sig ha en bra relation till sin chef. Ändå tror majoriteten av respondenterna inte på att det 
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nya datasystemet kommer att infria försäkringskassans eller ledningens förväntningar om 
ett effektivare arbete.  

 

”Det finns anledning att inte ha större tilltro till det här systemet utan att behöva för 
den skull anses som att man är negativ” (PeD). 

”Jag tror inte att det kommer att fungera i början. Hur skall ett system som inte har 
testat ordentligt kunna fungera utan problem? Det kommer säkert att uppstå problem 
man inte har räknat med” (PeO). 

 

Detta stämmer inte överens med vad Taylor och Todd (1995) drar för slutsatser i sin 
studie, där de fastställer det positiva sambandet mellan chefens egna förväntningar om ett 
IT-verktyg och IT-användarens egna förväntningar om samma IT-verktyg. En positiv bild 
och uppfattningen om ett IT-verktyg skulle påverka användarnas egen uppfattning 
positivt. Här ser vi att respondenterna har en annan uppfattning om hur det nya 
datasystemet kommer att fungera än chefen. Vad kan detta bero på? Kanske är det att det 
har gjorts tidigare försök att förändra och förbättra arbetssättet som inte har lyckats.   

I konversationer med respondenterna både före och efter intervjun antydde några stycken 
att tidigare satsningar som hade gjorts på försäkringskassan inte hade lyckats och p.g.a. 
tidigare satsningarnas misslyckanden ställde sig de flesta anställda följande fråga: Vad 
talar för att denna satsning skall lyckas och hålla det som utlovats? 

Frågan kan inte besvaras idag, eftersom det nya datasystemet inte är klart för användning, 
men ställningstagandet tyder på att tidigare erfarenheter och upplevelser av dåligt 
planerade och genomförda satsningar har skapat en misstro för framtida förändringar hos 
anställda på försäkringskassan. Det går då att anta att p.g.a. ledningen, vilka ser behovet 
av förändringar och förnyelser i en organisation, inte har lyckats med att planera och 
genomföra en satsning och har därmed misslyckats med att effektivisera och förbättra 
arbetet samtidigt som tidigare dåliga resultat har påverkat användarna negativt genom att 
skapa en känsla av misstro gentemot framtida satsningar och förändringar.  

6.4 Resultat   

Under intervjuerna framkom det att ledningen/chefen på en arbetsplats t.ex. kan påverka 
en individs ställningstagande och därigenom sättet att utföra dennes arbetsuppgifter och 
sättet att använda befintligt IT-verktyg. Det framkom också att det finns mekanismer som 
t.ex. kommunikation, informationsflöde, positiv feedback etc. som en chef kan använda 
och kontrollera för att t.ex. öka trivseln, motivationen och arbetslusten hos de anställda, 
dvs. skapa de rätta förutsättningarna och förhållandena för en lyckad IT-satsning och en 
effektiv användning av ett IT-verktyg. 

Även om undersökningen t.ex. kan diskuteras och kritiseras p.g.a. den låga externa 
validiteten, vilken gör det svårt att generalisera resultatet, anses den insamlade 
informationen och det presenterade resultatet kunna visa en klar bild om vilken roll en 
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chef kan spela på en arbetsplats samt vilka mekanismer som finns till förfogandet för att, 
som chef, öka chanserna till en framgångsrik IT-investering.  

Den presenterade frågeställningen anses därmed få svar via den gjorda analysen, eftersom 
den visar på att ledningen (chefer) på Försäkringskassan i Skövde, via den dagliga 
kontakten med sina underordnade (handläggare), kan påverka handläggarnas motivation, 
arbetslust och arbetsinsats och antas därmed t.ex. kan påverka den effektiva 
användningen av det nya datasystemet.  

Resultatet visar också på andra mekanismer som handläggarna på försäkringskassan 
skulle kunna tänka sig att använda för att ta hand om en negativ erfarenhet eller ett 
negativt tillstånd, som t.ex. att inte känna chefens stöd, på arbetsplatsen. 

 

• Saknaden av stöttning eller positiv respons skulle leda till en lägre engagemang 
och motivation som i längden antas kan påverka arbetsinsatsen negativt.  

• Ett dåligt bemötande och kontakt, mellan handläggare och chef, skulle kunna leda 
till att en person lämnar sitt arbete och därmed drabba hela avdelningen negativt.  

• Ett dåligt beslut som t.ex. att ha påbörjat IT-satsningen (förberedelsen till det nya 
datasystemet) utan ett färdigt system kan ge upphov till problem som kan vara 
svåra och dyra att lösa. Problem som kan förebyggas om användarna av det nya 
datasystemet har tillgång till ett färdigt system innan och under förberedelsefasen. 

 

Resultatet anses därmed giltigt i den bemärkelsen att det visar på en indikation, där 
chefens attityd och beteende gentemot underordnade och beslut i samband med IT-
satsningar är viktiga faktorer att ta hänsyn till när det planeras och genomförs 
förändringar i organisationen vid t.ex. en IT-satsning.  

På frågeställningen frågas efter vikten av chefens dagliga kontakt med anställda och 
rollen chefen spelar vid användningen av ett IT-verktyg. Resultatet visar på att kontakten 
chefen har med sina anställda kan påverka hur ett IT-verktyg använts genom att påverka 
användarens egen uppfattning om IT-satsningen, IT-verktyget och chefens upplevt stöd. 
Den rollen chefen spelar vid IT-användning är a) att kunna skapa förutsättningar som 
ökar chanserna för en effektiv IT-användning och b) kunna värna om anställdas behov av 
utbildning, utveckling, stöd (positiv respons), kommunikation och en meningsfull 
arbetsuppgift.  

Det anses därför att studien har kunnat svara på den presenterade frågeställningen och 
kunnat: 

 

• För det första öka förståelsen för huruvida relationer på arbetsplatser kan påverka 
det människor gör, tänker, känner upplever etc. i samband med IT-användning.  
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• För det andra identifiera chefen och chefens dagliga och vardagliga kontakt med 
sina anställda som en viktigt faktor att ta hänsyn till när det gäller att förklara på 
vilket sätt ett IT-verktyg använts eller en IT-satsning utvärderas. 

• För det tredje kunna visa att ledaren/chefen i en organisation kan påverka, genom 
sitt beteende och sin attityd gentemot anställda, användningen av ett datasystem.  
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7 Diskussion 

Kapitlet har delats i tre mindre diskussionsdelar där jag tar upp och diskuterar olika 
aspekter. På så sätt blir diskussionen mer fokuserad och bidrar kanske till att skapa större 
förståelse. 

7.1 Arbetsprocessen  

Det som kan sägas om arbetsprocessen är att med tanke på bl.a. den korta arbetstiden och 
den begränsade tillgången till intervjupersoner är resultatet av den planerande och 
använda uppläggningen ganska lyckad. Jag anser att den insamlade informationen var 
relevant och kunde, med små medier, besvara den presenterade frågeställningen. Ett 
större antal respondenter hade t.ex. kunnat ge studien en högre extern validitet samt en 
större perspektiv på resultatet i ett större sammanhang.  
 
Valet av att t.ex. utföra en pilotintervju ledde till att kunna testa frågorna och göra små 
ändringar, men det utgjorde en viktig informationskälla då jag inte hade större 
erfarenheter av intervjuer.  
 
Att ha valt intervjuer framför enkäter som teknik, för att samla in relevant information, 
anses vara ett lyckat val. Frågeställningen var inriktad till att fånga individernas känslor, 
upplevelser och tankar kring en pågående IT-satsning, där intervjutekniken ansågs 
erbjuda ett flexibelt och effektivt redskap för att fånga viktig och relevant information.  
 
Valet av intervjuteknik i samband med den kvalitativa karaktären av undersökningen 
anses ge ett positivt resultat (oavsett om det är giltig eller inte). Frågorna och själva 
utförandet av intervjuerna uppfattades av respondenter och studieledare som två positiva 
komponenter, vilket ledde till en öppen och avslappnad intervju.  

7.2 Resultatet 

Resultatets generaliserbarhet och externa validitet kan, i en fallstudie, vara svåra att få till 
acceptabla nivåer som kan stödja resultatets utsträckning och giltighet. I detta fall blir det 
ännu svårare att försvara resultatets generaliserbarhet och validitet eftersom studien 
grundas på ett litet antal utförda intervjuer (6 st.) vilket försämrar och begränsar 
resultatets användningsmöjligheter. Grundat på detta anses det därför meningslöst att ge 
sig in på en diskussion som försvarar just dessa egenskaper.  

Självmedveten om de brister resultatet omfattas av vill jag föra diskussionen från en 
annan synvinkel, utan att på det sättet tycka eller antyda att generaliserbarhet och extern 
validitet, i samband med undersökningar, inte är viktiga. Shaughnessy och Zechmeister 
(1994) instämmer att valet för en fallstudie uppläggning innebär en del problem som 
studieledaren får handskas med (generaliserbarhet, extern validitet eller kausalitet). 
Shaughnessy och Zechmeister (1994) påpekar ändå att fallstudier uppfyller en viktig roll 
inom forskningsvärlden, där styrkan av en fallstudie inte ligger i hur statistiskt signifikant 
ett resultat är, utan snarare på vilket sätt en hypotes eller idé, som avviker från generella 
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påståenden, kan testas och undersökas. På det sättet kan resultatet av en fallstudie ge 
viktiga indikationer som kan stödja byggandet och utvecklingen av en ny teori.  

Medveten om att resultatet av en fallstudie inte kunde försvaras p.g.a. tidigare nämnda 
termer anses det presenterade resultatet ändå kunna visa på en indikation att ledningen på 
en arbetsplats har en avgörande roll när det gäller att bl.a. få blivande IT-användare att 
acceptera och använda ett IT-verktyg. Däri ligger resultatets styrka eftersom få studier 
koncentreras på ledningen och hur chefens beteende och attityd gentemot anställda bl.a. 
påverkar användningen av ett IT- verktyg via användaren av ett datasystem. Resultatet 
anses därför visa ett klart samband och kanske det allra viktigaste att relationer och 
dagliga kontakter mellan människor, på arbetsplatser, är viktiga att beakta när t.ex. en IT-
satsning utvärderas.  

Resultatet anses därför öka förståelsen för människan som IT-användare samt att 
ledningen är en faktor att ta hänsyn till när IT-satsningar planeras, genomförs och 
utvärderas. Resultatet visar också att en trivsam arbetsplats, där anställda känner stöttning 
och får positiv respons ifrån deras chefer, ökar deras motivation, engagemang, arbetslust 
och arbetsinsats vilket får en positiv effekt när det gäller att utnyttja och effektiv använda 
ett datasystem. 

7.3 Fortsatta arbete 

Som det nämndes tidigare ger fallstudier inga generaliserbara resultat med hög extern 
validitet. Därför lämnar jag vidare utmaningen till att pröva den här fastställda 
indikationen och sambandet mellan ledningen och IT-användning med andra metoder 
som försäkrar resultatets generaliserbarhet, kausalitet och som ger en hög extern validitet. 
IT utgör en viktig del i människors liv och den relationen antas bara utvecklas ännu mer. 
Varje försök att förbättra och underlätta den relationen anses bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för oss själva och för den interaktionen människor har med tekniken.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 [] = följfrågor, hjälpfrågor 
 
• Allmänna frågor om förberedelsen inför det nya datasystemet   
1. Hur länge har du jobbat här? 
2. Hur upplever du att förberedelsen av det nya datasystemet har varit hittills? 
3. Hur har ditt engagemang/motivation varit i samband med förberedelsen av det nya 

datasystemet? [hög-låg motiverad, hög intresse att lära sig] 
4. Tror du att förberedelsen av datasystemet kunde ha gjorts bättre? [På vilket sätt? Hur 

hade du gjort?] 
5. Vem eller vilka anser du bär på ansvaret för att det nya datasystemet skall accepteras 

och effektivt användas? 
6. Hur skulle du värdera din egen insats?  
 
 
• Frågor om relationen mellan anställd och avd. chef/gruppledare 
7. Hur tror du att en bra avd. chef/gruppledare skall vara? Vilka egenskaper anser du är 

viktiga en chef skall ha? 
8. Hur anser du att din avd. chef/gruppledare passar in i beskrivningen? 
9. Hur viktigt anser du att det är att ha en bra relation med avd. chefen/gruppledaren? 

[Varför?] 
10. Hur anser du att din relation med din avd. chef/gruppledare kan påverka ditt arbete? 
11. Hur anser du att din relation med din avd. chef/gruppledare kan påverka din 

arbetsinsats, motivation eller engagemang? 
12. Om du tänker dig i en situation där din relation eller kontakt med din avd. 

chef/gruppledare inte är den bästa. Skulle du tänka dig att jobba mindre eller ändra 
ditt beteende i samband med dina arbetsuppgifter? [På vilket sätt? Varför?]  

13. Anser du att din personlig nuvarande relation och kontakt med din avd. 
chef/gruppledare har påverkat dig och din motivation i samband med förberedelsen 
av det nya datasystemet?  

14. Hur anser du att din relation med din avd. chef/gruppledare är idag? 
 
 
• Frågor om datasystemets innebörd 
15. Vad tror du att det nya datasystemet kommer att innebära för din arbetssituation och 

dina arbetsuppgifter? [På vilket sätt kommer dina arbetsuppgifter eller din 
arbetssituation att förändras?]  

16. Vad anser du har varit det mest negativa bakom förberedningsprocessen av det nya 
datasystemet? 

17. Vad anser du har varit det mest positiva bakom förberedningsprocessen av det nya 
datasystemet? 

18. Tror du att det nya datasystemet kommer att fungera som din avd. chef/gruppledare 
säger att det kommer att göra? På vilket sätt? 
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Bilaga 2: Inlednings text 
Hej och tack för att du ville ställa upp för en intervju. Kort om mitt examensarbete så 
handlar det om att försöka identifiera vilken roll, ledningen i en organisation, spelar när 
det gäller att förberedda en IT-satsning och att acceptera och använda ett IT-verktyg (i 
detta fall det nya datasystemet). Syftet är att undersöka i vilken utsträckning kan dessa 
personer påverka framgången eller misslyckandet av det nya datasystemet. 

Jag kommer därför att ställa några frågor till dig (18 st.) som är fokuserade på att fånga 
dina personliga intryck och upplevelser i samband med den pågående förberedelsen av 
det nya datasystemet. Naturligtvis kommer dina svar att behandlas konfidentiellt och 
ingen annan än jag kommer att ta del av det du har svarat, och det som bandats idag 
kommer senare att förstöras. Du kan när som helst avsluta intervjun eller ställa frågor om 
det är något som du inte förstår.  

Viktigt att poängtera är att det inte finns rätta eller fel svar utan att du bör se intervjun 
som ett tillfälle att tala fritt om vad du känner i samband med denna IT-satsning. Ett så 
ärligt svar som möjligt kan leda till att förbättra din och andras arbetssituation, när det 
gäller att förberedda folk inför en IT-satsning. Ett ärligt svar kan också ge viktig 
information om vad som krävs för att personer som skall använda IT-verktyget skall må 
bra. 

Några frågor? Nu sätter vi igång! 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Tack för din medverkan och jag skulle vilja be dig om att inte kommentera karaktären av 
intervjun eller vilka typ av frågor det handlar om med de andra anställda tills jag är klar 
med alla intervjuer. Detta för att de andra personer som skall intervjuas inte skall 
påverkas. På det sättet kan jag få ”riktiga” svar och inte studerade färdiga svar.  

Återigen, TACK SÅ MYCKET för att du har ställt upp!!  

 

 

 

 


