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Abstract 
An increasing amount of organisations are moving their IT-operations to cloud computing 

systems which fundamentally changes the role of IT within the organisations. This affects 

how end users perceive the IT-artefacts and how they interact with them. Research regarding 

IS-Strategy invariably return to the subject that is IT-implementation and discuss what 

organisations can do to promote a smoother transition towards new IT-artefacts. We use 

acquainted research from IS-strategy, intrinsic and extrinsic motivation and technology 

acceptance to help us gain a broader understanding of end user adoption. The nature of cloud 

computing systems differs from older technologies, regarding the opportunities they provide 

organisations with. We imply that there is a lack of understanding of how theories and 

concepts originating from these research areas can be combined to study a cloud computing 

implementation. This interpretative case study focuses on shedding new light on how the 

unique capabilities of cloud computing systems affect IT-implementation as we know it. Our 

data were collected through interviews conducted at an IT-consulting company.  The data 

analysis revealed that end user adoption is dependent on intrinsic and extrinsic motivation 

to find perceived usefulness and perceived ease of use. The analysis also shows that users 

whom are less willing to adopt are more dependent on an IS-strategy that promotes the use 

of supportive extrinsic motivation. We also discuss an unexpected finding: perceived purpose 

of use. We propose that the perceived purpose of use is a construction by individuals, 

originating from the lack of understanding the organisations explicit purpose for 

implementing and using the cloud computing system. This finding aims to explain why the 

use of the different functions is fragmented within our research. This study contributes with 

a new concept and rich insights that reveals the key relations that affects end user adoption 

and their conceptualization of a collaborative cloud computing system. 

 

Keywords: Workplace motivation, Technology acceptance, Collaborative systems, Cloud 

computing systems, Information systems strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
Vi vill tacka Alfa AB och speciellt de respondenter som deltagit i vår studie, utan detta 

medverkande skulle denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill även tacka vår handledare 

Daniel Nylén som visat stort engagemang i vårt arbete. Den vägledning som han har gett oss 

har varit ovärderlig. 
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1. Inledning 

Internet har kommit till vad man i New York Times kallade “Lego eran” där man kan 

kombinera mjukvaror på en mängd sätt för att nå nya lösningar (Markoff, 2006, i Pentland & 

Feltman, 2007). En teknik som utnyttjar denna form av kombinerbara beståndsdelar är   Cloud 

Computing (CC), begreppet myntades 2006 av Eric Schmidt, Googles dåvarande CEO (Azeemi, 

Lewis & Tryfonas, 2013). CC erbjuder denna sömlösa integrering av funktioner och öppnar upp 

för en ny form av kollaboration, men för att realisera denna form av nya samarbete och utvinna 

värde krävs det att användarna arbetar på ett liknande sätt inom det molnbaserade systemet 

(Iyer & Henderson, 2010). Molnsystem öppnar upp för stora möjligheter att arbeta och 

samarbeta över geografiskt spridda platser (Azeemi et al., 2013), dessutom kan organisationer 

på ett enkelt sätt lägga till och ta bort funktioner i molnsystemet. För att användarna ska 

utnyttja de gemensamma funktionerna och således kunna samarbeta effektivt behöver de veta 

hur de ska föra sig inom denna nya form av kollaborativa molnsystem.  

System som i grunden är kollaborativa har studerats tidigare inom forskningsområdet 

informationssystem (IS), Orlikowski (1992) upptäckte svårigheter som uppstod vid 

implementering av ett kollaborativt system och belyste vikten av IS-strategi för att tekniken 

ska kunna användas och förstås av användarna. Tekniken har dock genomgått förändringar 

sedan 1992 och som Orlikowski och Iacono (2001) belyser i artikeln Desperately Seeking the 

“IT” in IT Research – A Call to Theorizing the IT Artifact att IT-artefakter är dynamiska och 

utvecklas kontinuerligt med nya funktioner. Det är därför viktigt att inte blackboxa IT-

artefakter utan istället visa på deras plats och påverkan dem faktiskt har för organisationer. 

IT-artefakter kan ha en uppsjö olika egenskaper och det gäller att erkänna detta och zooma in 

på den specifika IT-artefaktens egenskaper. Detta område berördes igen, strax över tio år 

senare av Akhlaghpour, Wu, Lapointe & Pinsonneault (2013), som då fortfarande menade att 

detta är något som ännu behöver förbättras inom IS-forskning.  

    Inom IS-fältet har teorier som Technology Acceptance Model (TAM) utvecklats och använts 

för att förklara hur användare tar till sig och accepterar ny teknik (Davis, Bagozzi & Warshaw, 

1989). Andra forskare har valt att fokusera på hur motivation spelar in för användandet av 

teknik med stöd av bland annat Self Determination Theory (SDT) (Lee, Lee & Hwang, 2015; 

Ryan & Deci, 2000a). Flertalet av studierna som berör teknologiacceptans och motivation för 

användning är utförda genom kvantitativ insamling av data, medan kvalitativa studier som 

fångar en djup förståelse för användarna och dess kontext i samband med IT-artefakten är 

underrepresenterade (Vogelsang, Steinhüser & Hoppe, 2013). Vår genomgång av tidigare 

forskning visar att det saknas forskning som fångar upp djupgående förståelse i form av 

kvalitativa data om användares motivation, och vilken påverkan IS-strategi har vid 

implementation av kollaborativa molnsystem. Allt fler organisationer går över till att använda 

sig av molnbaserade system, i och med detta förändras förhållningssättet organisationens 

medarbetare har till användandet av den nya tekniken. Ett större fokus på kollaborativa 

funktioner gör att medarbetare måste använda systemen på ett samskapat sätt för att dess kraft 

ska utnyttjas till fullo. Med tanke på denna problemformulering ställer vi dessa två 

frågeställningar: 
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• Frågeställning 1: Hur upplevs och konceptualiseras det kollaborativa 

molnsystemet av medarbetarna?  

• Frågeställning 2: Vad gör organisationen för att främja medarbetarnas 

användning av det kollaborativa molnsystemet? 

Den nya formen av samarbete inom kollaborativa molnsystem är ett faktum. Vårt syfte med 

studien blir därmed att bidra med en ny infallsvinkel som kombinerar olika forskningsområden 

för att få en nyanserad och djupare förståelse för vad som påverkar användares upplevelser av 

kollaborativa molnsystem. Detta undersöker vi utifrån ett teoretiskt perspektiv skapat från 

relaterad forskning, främst inom beteendevetenskap och IS-strategi. Forskning från det 

beteendevetenskapliga området berör motivation (se exempelvis Deci & Ryan, 2000a, 2000b) 

vilket har en nära relation till teknologiacceptans (se exempelvis Davis, 1989; Lee et al., 2015). 

Relaterad forskning från området IS-strategi innefattar verk av Chen et al. (2010), Orlikowski 

(1992) och Hammer (1990). För att tydliggöra molnsystemets egenskaper har vi använt oss av 

verk från exempelvis Iyer och Henderson (2010) och Yoo et al. (2010). En väsentlig del i 

användningen av IT är dess funktioners användningsområden och dess användares upplevelser. 

Därför är det viktigt att beskriva IT-artefakten och de olika karaktärsdragen på samma sätt som 

dess användare upplever och konceptualiserar dem.   

    För att studera detta har vi utfört en kvalitativ tolkande fallstudie där vi intervjuat åtta 

personer på ett större IT-konsultföretag kring deras implementering av det kollaborativa 

molnsystemet Office 365. Företaget benämns i studien som Alfa AB, de är utbredda över norra 

Europa/Baltikum och befinner sig inom verksamhetsområdet av att sälja hårdvara och 

mjukvara, skräddarsy IT-lösningar och ge stöd till sina kunder. Under våren 2016 började 

företaget implementera Office 365 internt med målet att alla anställda skulle använda sig av det 

nya systemet.  

    Efter denna introduktion är uppsatsen strukturerad enligt följande. Sektion två introducerar 

relaterad forskning som är till grund för studien. Sektion tre tar upp metodiken vi förhållit oss 

till, samt presenterar urval av informant och respondenter. Sektion fyra presenterar studiens 

resultat. Sektion fem diskuterar resultatet och hur det bidrar till praktik, samt teori och föreslår 

vad som kan studeras vidare. Till sist presenterar sektion sex våra slutsatser. 
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2. Relaterad forskning 

I denna sektion presenteras relaterad forskning som vi använt oss av för att undersöka vårt 

avgränsade forskningsområde. Vi förhöll oss främst till IS-forskning där vi använt oss av 

artiklar från väl omtalade tidskrifter, men avgränsar oss inte till detta då vi dessutom 

undersöker beteendevetenskapliga verk kring motivation för att få ytterligare djup. Den 

forskning vi framför här är det vi anser vara relevant för att skapa en beskrivande bild av det 

område vi undersökt. De forskningsområden som ingår i vår studie är IS-strategi, 

teknologiacceptans, motivation, Cloud computing och konceptualisering av IT-artefakter.  

2.1 IS-Strategi 

Strategi som berör informationssystem ses som en väldigt viktig och central del både inom 

praktiken och inom IS-forskning (se exempelvis Galliers, 1991; Ward & Peppard, 2002; Ward, 

2012). Trots detta visar Chen, Mocker, Preston & Teubner (2010) i sin omfattande 

översiktsartikel Information Systems Strategy: Reconceptualization, Measurement, And 

Implications hur konceptet IS-strategi har en splittrad betydelse inom forskningsområdet. 

Vikten av IS-strategi ses som stor, Wall Street Journal publicerade en artikel 2007 som 

indikerade att 87 procent av verksamhetsledare ansåg att IS är vitalt för deras strategiska 

framgång (Chen et al., 2010). Konceptet IS-strategi är omringat av inkonsekventa definitioner 

och mätningar. Exempelvis så råder det oklarhet kring huruvida IS-strategi ska definieras. 

Chen et al. (2010) framställer tre olika konceptualiseringar av IS-strategier; IS som stöd för 

verksamhetsstrategi, IS-strategi som en oberoende strategi inom organisationen eller en delad 

organisatorisk syn på IS-strategins roll.  

    I det första konceptet är verksamhetsstrategin i fokus, IS ses här som ett stöd för att utveckla 

företagens vinst och för att hålla sig konkurrenskraftiga inom sitt område. Med denna 

konceptualisering ses IS-strategi inte som en egen strategi, istället är IS endast ett stöd för 

företagets verksamhetsstrategi. I de fall företag inte har en väl uttalad verksamhetsstrategi blir 

denna konceptualisering svår att använda (Chen et al., 2010).  

    Det andra konceptet skiljer sig från det första då IS-strategi står i fokus, även om denna 

strategi till viss del stödjer verksamhetsstrategin. IS-strategin är i detta fall en långsiktig plan 

som innefattar både IS, personal och en ekonomisk budget. Denna plan är mer tydlig för IS-

strategin i koncept två jämfört med det första konceptet där verksamhetsstrategin hamnar i 

fokus. Dessutom kan koncept två appliceras som en guide även i de fall företaget inte har en 

väl uttalad verksamhetsstrategi. En begränsning med detta koncept är dock att ett alltför stort 

fokus på IS-strategi kan gå emot verksamhetsstrategin och få för stort utrymme och därmed 

begränsa organisationens utveckling (Chen et al., 2010).  

    Det tredje konceptet Chen et al. (2010) framställer beskriver IS-strategi som en delad syn på 

IS roll inom organisationen. Ur detta perspektiv ses IS-strategi ur organisationens synvinkel 

och avser att leda framtida IS-relaterade verksamhetsbeslut och användningsområden, 

snarare än att ställa det som en konkret plan. Detta reflekterar ledningens attityder mot IS och 

baseras i regel på tidigare erfarenheter, personliga preferenser eller krav som 

verksamhetsområdet ställer. Denna konceptualiseringen ställer organisationen i centrum, och 

blir till en mittpunkt mellan de två andra IS-strategier som drivs av antingen logiken inom 

verksamhetsstrategi eller logiken inom IS-funktioner. Ett organisatoriskt perspektiv 
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säkerställer att alla medlemmar i organisationen riktar sig mot samma håll, vilket resulterar i 

att ett slags konsensus kring IS roll byggs upp inom verksamheten och resurser dedikeras för 

att kunna nå denna samförstådda roll.  

På grund av den ökade intensiteten av information inom många verksamhetsområden har 

företagsledare fått en ökad uppskattning av den potential som teknologin har (McAfee & 

Brynjolfsson, 2008, i Chen, 2010). Det är därmed högst troligt att, genom en delad syn mellan 

IS och verksamhetsledare, har de nya teknologierna potential att forma organisationens 

verksamhetsstrategier (Galliers, 1995, i Chen et al., 2010). En begränsning som följer med 

detta koncept är det faktum att det karaktäriseras av ett “top-down” perspektiv. Denna 

synvinkel grundas i verksamhetsområdets- och IS-ledarnas synsätt på IS-strategi inom 

organisationen (Chen et al., 2010).  

    Hammer (1990) menar att verksamhetsomformning har två kritiska faktorer för att lyckas: 

överordnades ledarskap och reella visioner. Ingen i organisationen vill ha en omformning av 

verksamheten då det är förvirrande och störande samt att det påverkar allt i arbetsprocesserna 

som medarbetarna blivit vana med. Vidare menar Hammer (1990) att endast om chefer på 

högsta nivån ställer sig bakom förändringen och motstår cyniska medarbetare, så kommer 

omformningen att tas seriöst: “We have the tools to do what we need to do. Information 

technology offers many options for reorganizing work. But our imaginations must guide our 

decisions about technology - not the other way around.” (Hammer, 1990, s. 112). Författaren 

menar att verksamhetsomformning inte bör vara noggrant planerat och utfört i små och 

försiktiga steg, det är ett allt eller inget förslag med ett ovisst resultat. Företag har inget annat 

val än att samla på sig modet att göra det, och för många är omformningen av 

arbetsprocesserna det enda hoppet för att bryta sig ur antika processer som hotar att sänka 

dem (Hammer, 1990). Hammers (1990) positivistiska top down perspektiv ställer sig i kontrast 

till Orlikowski (1992) som menar att människor som konfronteras med en ny teknologi 

försöker förstå det i liknande villkor som deras existerande teknologiska ramar. Svagt 

utvecklade teknologiska ramar för ny teknologi kan resultera i att människor avstår från att 

använda teknologin, eller att de inte integrerar den på ett lämpligt sätt i deras arbetsprocess 

(Orlikowski, 1992). Orlikowski (1992) redogör även för hur dessa teknologiska ramar kan vara 

opassande och att individen alltså måste modifiera sina ramar för att bättre förstå och 

interagera på ett effektivt sätt med den nya teknologin. Hur användaren ändrar sina 

teknologiska ramar påverkas av sorten och mängden av information som blir uttalad till dem, 

samt vilken sorts träning de får och vilka pedagogiska grunder lärotillfället bygger på.  

Orlikowski (1992) pekar på hur när organisationer lanserar nya teknologiska artefakter med 

intresset att göra stora skillnader i verksamhetsprocesser, så kommer människornas 

teknologiska ramar och organisationens arbetssätt troligen att behöva fundamentala 

förändringar. Ett intressant problem som växer ur detta krav är hur man förväntar sig och 

planerar för strukturella och kognitiva förändringar då teknologin är ny. Orlikowski (1992) 

belyser svårigheterna med att formulera en strategi om man aldrig befunnit sig på spelplanen, 

dessa svårigheter gör sig högst troligen till känna i fallet av en tidigare okänd teknologi, såsom 

en samarbetsplattform. Orlikowski (1992) pekar på att en strategi är att lansera teknologin 

brett med tanken att genom experimentering och användande över tid, skapas idéer och 

innovationer blommar ut. En annan strategi är att använda en prototyp av teknologin för en 
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representativ grupp inom organisationen, som en pilotlansering, för att sedan lansera det till 

resten av organisationen då dess möjligheter och implikationer har blivit införstådda 

(Orlikowski, 1992). 

2.2 Teknologiacceptans 

Teknologiacceptans är ett väl utforskat område inom IS fältet och det finns en uppsjö 

forskningsresultat som pekar på att teknologiacceptans är ett vedertaget sätt att se till 

teknikanvändande. Technology Acceptance Model (TAM) och dess vidareutvecklade versioner 

(se exempelvis Venkatesh & Davis, 2000) är de som främst används för att undersöka 

teknologiacceptans hos slutanvändare (Davis et al., 1989; Bagozzi, 2007). TAM har använts 

flitigt inom IS fältet och har varit den ledande modellen för mätning av teknikanvändande i 

över 20 år och anses vara en robust teori (Bagozzi, 2007). TAM förklarar fenomenet på ett 

generellt sätt och fokuserar på upplevd användbarhet (UA) samt upplevd användarvänlighet 

(UAV) som de faktorer som påverkar användarnas intentioner och faktiska användning (Davis 

et al., 1989). UA är den mest betydande faktorn och innefattar vilken grad av upplevd 

förbättring i användarens resultat som användaren själv identifierar (Davis, 1989). UAV 

innefattar graden av upplevd ansträngning hos användaren, desto enklare ett system är att 

interagera med desto mindre ansträngning krävs av användaren (Davis, 1989). UAV påverkar 

även användarens UA till systemet, men dessutom själva användningen indirekt då enkel 

användning leder till att mer tid kan spenderas på andra arbetsuppgifter (Davis, 1989).  

Trots att TAM har sina användningsområden och har bidragit till IS fältet så pekar Bagozzi 

(2007) i artikeln The Legacy of the Technology Acceptance Model and a Proposal for a 

Paradigm Shift på brister i TAM och dess vidareutvecklade versioner. Bagozzi (2007) menar 

att den ursprungliga formen av TAM är för simpel och inte lämplig för att förklara ett så stort 

fenomen som IT användning. Vidare menar Bagozzi (2007) att när vidareutvecklingar av TAM 

utförts så blir dem oftast för omfattande och otydliga. Författaren efterlyser mer djupgående 

undersökningar som fokuserar på den UA och den UAV då de flesta vidareutvecklingarna av 

TAM enbart bidrar med nya faktorer för analys utan att ge ytterligare, djupare, förklaring till 

de två fundamentala begreppen (Bagozzi, 2007). Dessutom är majoriteten av studierna om 

teknologiacceptans utförda genom kvantitativ insamling av data, medan kvalitativa studier är 

underrepresenterade (Vogelsang et al., 2013)  

    Vidare undersöker Lee et al. (2015) i artikeln Relating motivation to information and 

communication technology acceptance: Self-determination theory perspective vad som 

motiverar människor till användning av teknik, författarna använder sig av begreppen 

Performance Expectancy och Perceived Enjoyment för att undersöka teknologiacceptans. För 

att se närmare på motivation använder sig författarna av Self Determination Theory (Lee et al., 

2015) som är framtagen av Ryan och Deci (2000a). Performance Expectancy beskriver till 

vilken grad användare använder tekniken för att nå mål separerade ifrån själva aktiviteten, 

vilket är starkt sammankopplat med yttre motivation inom SDT (Lee et al., 2015; Deci & Ryan, 

2000b). Perceived enjoyment är sammankopplat med inre motivation då detta fenomen 

beskriver i vilken grad användningen av systemet ses som njutbart inom själva aktiviteten i sig 

och är alltså ej bundet till något utfall (Lee et al., 2015). Perceived expectancy går även inom 

samma paradigm som UA då båda begreppen beskriver en upplevd förbättring i utfallet och 
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behandlar inte någonting inom själva utförandet av aktiviteten. Både Perceived Enjoyment och 

UA beskriver hur man upplever aktiviteten som njutbar i någon form, bortkopplat från utfallet 

(Lee et al., 2015). Vi anser att det som skiljer dessa olika termer enbart ligger i deras 

benämningar då deras definitioner beskriver samma fenomen, vi kommer hädanefter endast 

använda oss av begreppen UA och UAV.  

    Gerow, Ayyagari, Thatcher & Roth (2013) pekar på hur det finns olika typer av system 

beroende på hur det används. Office 365 är ett kollaborativt molnsystem som har primärt fokus 

att öka produktiviteten hos sina användare vilket gör att det klassas som ett funktionellt 

system, snarare än ett system som är utformat för nöjets skull. Inom kategorin funktionella 

system så är det yttre motivationen som tar störst plats, men den inre motivationen påverkar 

fortfarande användandet i hög grad (Gerow et al., 2013). Att man fokuserar på den yttre 

motivationen grundar sig i att dessa funktionella system i sin natur inriktar sig mot resultat, 

därmed är motivation som tilltalar separata utfall den viktigaste formen då man ser till 

funktionella system. Gerow et al. (2013) pekar även på hur alla beteenden kan ses som 

motiverade av psykologiska behov, så som aktiviteter som grundas i individens inre motivation 

som tilltalar dennes kompetens, autonomi eller samhörighet och tillför njutning. Detta innebär 

att inre motivation kan vara relevant för att förstå användandet av funktionella system då 

användandet kan väcka känslor av kompetens, njutning och nöje (Gerow et al., 2013). 

2.3 Motivation 

I litteratur som berör det socialpsykologiska fältet råder det acceptans om att tillfredsställda 

fundamentala behov leder till motivation (Maslow, 1943, i Walsh, Kefi & Baskerville, 2010), 

men, all motivation resulterar inte från de fundamentala behoven (Walsh et al., 2010). 

Aronsson (2012) ger en tydlig definition på fenomenet motivation, han anser att motivation är 

de drivkrafter som individer har bakom sina avsiktliga handlingar och beteenden. Vidare 

menar Aronsson (2012) att allt avsiktligt handlande är betingat av någon form av motiv, 

samtidigt kan individen vara helt omedveten om själva motiven. Ryan och Deci (2000a) 

definierar motivation på ett liknande sätt då de menar att själva fenomenet att vara motiverad 

betyder att individen är inställd till att göra något. En person som saknar inspiration och kraft 

till att agera blir kategoriserad som amotiverad, medan en person som har energi och aktivt 

jobbar mot ett mål ses som motiverad (Ryan & Deci, 2000a).   

    De olika definitionerna beskriver alltså på ett liknande sätt motivation hos människor, som 

en kraft för att utföra någonting, vilket gör att motivation spelar en viktig roll i varje handling 

människan gör. Ryan och Deci (2000a) menar att människor inte bara har olika nivåer, men 

även olika former av motivation. Författarna pekar specifikt på de olika formerna av 

motivation som existerar, motivationens form ser till individens underliggande attityder samt 

mål som leder till handling, det svarar på “varför?” en handling utförs (Ryan & Deci, 2000a). 

Davis, Bagozzi och Warshaw (1992) delar upp motivation i två delar, inre och yttre. Den inre 

motivationen hänvisar till då individer utför en handling enbart med avsikt att utföra 

handlingen (Berlyne, 1966; deCharms, 1968; White, 1959, i Davis et al., 1992). Den yttre 

motivationen hänvisar till motivation till att nå ett resultat som inte är bundet till själva 

handlingen (Lawler & Porter, 1967; Mitchell & Biglan, 1971; Vroom, 1964 i Davis et al., 1992). 

Ryan och Deci (2000a) ställer en likadan definition på yttre och inre motivation i deras 
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framställning av Self Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan, 1985, i Ryan och Deci, 

2000a). Författarna argumenterar för att inre motivation syftar på att individen gör något för 

att aktiviteten i sig är intressant eller njutbar, medan yttre motivation syftar på att individen 

gör något för att det leder till ett separat resultat. Ett exempel är att en elev är mycket motiverad 

att genomföra sina hemläxor utav nyfikenhet och genuint intresse (inre motivation), eller 

alternativt, för att denne vill få godkännande från sina föräldrar eller lärare (yttre motivation) 

(Ryan & Deci, 2000a).   

    På grund av att inre motivation resulterar i högkvalitativt lärande och kreativitet måste man 

hitta faktorerna som förhöjer detta kontra de faktorer som underminerar. Trots att den inre 

motivationen är en väldigt viktig form av motivation så kan vi dock inte fly ifrån det faktum att 

de flesta aktiviteter som utförs av människor kommer inte, strängt taget, från inre motivation 

(Ryan & Deci, 2000a). Inom SDT finns det tre fundamentala psykologiska behov; kompetens, 

tillhörighet och autonomi som används för att beskriva vad och varför individer strävar mot 

mål (Deci & Ryan, 2000b). SDT lägger stor bemärkelse till de olika graderna av autonomi som 

externt motiverade beteenden betingas av. Deci & Ryan (2000b) menar att upplevd kompetens 

är nödvändig för att motivation ska existera överhuvudtaget, medan upplevd autonomi är vitalt 

för att motivation ska kunna vara inre. Medan dessa två faktorer har det största inflytandet på 

inre motivation, visar även forskning på att samhörighet spelar en roll, om än mindre, för att 

främja inre motivation (Deci & Ryan, 2000b).  

    Ryan och Deci (2000a) pekar på två tydliga exempel där graden av autonomi varierar hos 

elever som ska utföra en uppgift. I det första fallet utför en elev sina uppgifter bara för att han 

är rädd för att få straffpåföljder av sina föräldrar ifall han inte utför dem, detta är yttre 

motiverat då han vill komma åt det separata resultatet i form av att undvika straffet. I ett 

liknande fall utför en elev sina uppgifter på grund av att hon ser hur det gynnar hennes 

framtida karriär, detta är också ett yttre motiverat beteende som syftar på ett bidragande värde 

snarare än genuint intresse (Ryan & Deci, 2000a). Båda exemplen leder till ett separat resultat, 

men det senare fallet innehåller ett personligt val och godkännande kontra det första fallet som 

endast innehåller eftergivenhet till de yttre, styrande omständigheterna (Ryan & Deci, 2000a). 

Hur kan då människor bli motiverade om majoriteten av aktiviteterna som utförs inte kommer 

från inre motivation? Inom skolväsendet är detta en central fråga, hur motiverar man elever 

att värdera och själv utföra aktiviteter som inte har inneboende motiverande faktorer, samt 

utan att ställa alldeles för styrande yttre press (Ryan & Deci, 2000a). Detta problem beskrivs 

inom SDT genom främjandet av internaliseringen och  
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Figur 1: Self Determination Theory Kontinuum (Deci & Ryan, 2000b, s. 237) 

integrationen av värderingar och styrning av beteende (Deci & Ryan, 1985, i Ryan & Deci, 

2000a). Beroende på var människan upplever kausalitetens ursprungspunkt så påverkar det 

hur människan upplever motivationen. Människan upplever kausalitetens ursprung som 

antingen; opersonlig, yttre, något yttre, något inre, eller inre. Denna kausalitetspunkt kan 

komma att flyttas inom detta kontinuum under internaliseringens gång (Deci & Ryan, 2000b). 

Internalisering syftar till den process individen går igenom då denne tar in en värdering eller 

reglering, medan integrering är den process där individen transformerar värderingen eller 

regleringen till något som härstammar från individen själv (Ryan & Deci, 2000a). Författarna 

förklarar processen med det här citatet: “Thought of as a continuum, the concept of 

internalization describes how one’s motivation for behavior can range from amotivation or 

unwillingness, to passive compliance, to active personal commitment.” (Ryan & Deci, 2000a, 

s. 60).      

Deci & Ryan (2000b) menar att det sker ett kontinuum av motivation i förhållande till 

motivationens uppkomst. Amotivation som är det element individen befinner sig i då denne 

inte finner något driv till handling och har därmed inte motivation, amotivation befinner sig 

längst till vänster i figur 1. Sett ur SDT, blir individer amotiverade när de saknar antingen 

upplevd självförmåga eller upplevd kontroll i förhållande till det förväntade resultatet. Det 

innebär att individen inte kan reglera sig själva till att utföra ett yttre motiverat beteende. All 

form av yttre motivation, även de mest kontrollerade formerna, innehåller någon form av 

avsikt och motivation, där står amotivation i kontrast till inre och yttre motivation, den 

representerar saknaden av båda typerna av motivation och därmed en total avsaknad av 

autonomi mot det önskade beteendet (Deci & Ryan, 2000b).  

    Yttre reglering ser Deci & Ryan (2000b) som det klassiska fallet av yttre motivation där 

individers beteende är kontrollerat av specifika, yttre, tillfälligheter. Individen beter sig på ett 

visst sätt för att nå resultat som exempelvis påtagliga belöningar eller för att undvika straff. 

SDT ser yttre reglering som styrande, yttre reglerade beteenden förutses vara beroende av de 

specifika tillfälligheterna, detta på grund av att upprätthållandet av beteendet är undermåligt 

och kommer att förändras så fort de yttre tillfälligheterna försvinner. Denna form av yttre 
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motivation är väl studerad och har visat sig underminera inre motivation (Deci et al., 1999a, i 

Deci & Ryan, 2000b).  

Introjektion innebär individens intagande av yttre regleringar och förvaltande av dem i en 

form som är relativt likformig till de yttre regleringarna. Perls (1973 i Deci & Ryan, 2000b) 

beskriver introjektion som att individen sväljer regleringen helt utan att smälta dem. Yttre 

regleringar syftar till kontroll av beteenden genom ansvarsbeläggande konsekvenser från 

andra, yttre regleringar genom introjektion blir ansvarets konsekvenser centrerade kring 

individen själv. Exempelvis genom individens självkänsla i form av stolthet eller genom hot 

om skyldighet eller skam, introjektion kommer alltså oftast ur egots involvering. Det som 

representerar introjektion är just den partiella internaliseringen av yttre regleringar som delvis 

manifesteras inom individen, men inte riktigt blivit en del av det integrerade uppsättningen av 

motiv, kognitiva drivkrafter och effekter som påverkar ‘självet’ (Deci & Ryan, 2000b).  

Identifikation är processen där individen erkänner och accepterar det underliggande värdet 

av ett beteende. Genom att identifiera sig med ett beteendes värde kommer individen att ha 

internaliserat regleringen på ett mer fullkomligt sätt, de har accepterat det reglerade beteendet 

som sitt eget (Deci & Ryan, 2000b). Författarna pekar exempelvis på hur människor som 

accepterar värdet i hur viktigt det är att motionera för sin egen hälsas skull väljer att motionera 

med fri vilja. Internaliseringen har blivit starkare än med introjektion, beteendet ses som en 

del av deras identitet. Det resulterande beteendet är i detta fall autonomt, även om det är 

motiverat av yttre instrumentala resultat (bli hälsosammare), snarare än att beteendet utförs 

spontant av rent och skärt nöje eller tillfredsställning. 

Integrering är den kompletta formen av internalisering av yttre motivation, då yttre 

motivation integrerats så identifierar sig individen med vikten av beteendet medan denne 

samtidigt integreras identifikationen med andra aspekter inom självet. När en yttre reglering 

blivit integrerad har individen accepterat den till fullo genom att binda den samman med andra 

aspekter av deras värderingar och personlighet (Pelletier, Tuson, & Haddad, 1997; Ryan, 1995, 

i Deci & Ryan, 2000b). Det som en gång var yttre reglering har transformerats till 

självreglering där resultatet blir en autonom extern motivation (Deci & Ryan, 2000b), det är 

endast kontext som stödjer autonomi som leder till denna form av integrering (Ryan & Deci, 

2000a). För att nå internaliseringens fulla effekt av regleringar och bli autonom, måste 

individen begripa dess syfte och värde inom individen själv (Ryan & Deci, 2000a). Hortovanyi 

och Ferincz (2015) menar att användarna av ett system måste vara motiverade och även förstå 

hur systemet är nödvändigt för deras dagliga arbete samt att de behöver förstå värdet i att lära 

sig och bli motiverade att ta del av lärandet. I slutändan menar de att användarna måste vara 

mer effektiva med hjälp av IT-artefaktens stöd än då dem är utan stödet. 

2.4 Cloud computing 

Ketter och Ellis (2010) redogör kort för cloud computing (CC) i en artikel utgiven av The 

Association for Talent Development. Författarna skriver att CC låter sina användare nå 

applikationer, hårdvara, data och kraften hos datorprocesser över nätet, istället för att belasta 

organisationens servrar eller personliga datorer. Vidare menar Ketter och Ellis (2010) att 

grundtanken bakom CC är att datorresurserna befinner sig någonstans i etern, och att 

individen nu kan använda Internet som sin personliga dator, processor och lagringsmiljö - som 
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ansluter sig till verktyg och resurser alltefter som användaren behöver dem. Hur möjliggörs då 

detta molnfenomen? Vi tar nu ett steg tillbaka för att se på hur informationskommunikations 

teknologi (IKT) har konceptualiserats sen uppkomsten av begreppet Web 2.0 år 2004 

(Anderson, 2012). O’Reilly och Mcafee (2005; 2006, i Pentland & Feltman, 2007) menar att 

den potential som utmärker nya former av IKT inte bara härstammar från deras individuella 

funktioner, men även från deras förmåga att rekombineras. Samma fenomen beskrivs av New 

York Times: “The Internet is entering its Lego era. Indeed, blocks of interchangeable software 

components are proliferating on the Web and developers are joining them together to create 

a potentially infinite array of useful new programs” (Markoff, 2006, i Pentland & Feltman, 

2007, s. 783).  

Här är fenomenet beskrivet med byggblocken Lego där man, beroende på vad man vill 

utföra, kan skapa ett passande verktyg genom att para ihop tillgängliga funktioner. Yoo, 

Henfridsson och Lyytinen (2010) rör sig inom samma paradigm då de argumenterar för hur 

digitaliseringen har gett upphov till en ny typ av produktarkitektur: layered modular 

architecture (LMA). LMA utökar den modulära arkitekturen av fysiska produkter genom att 

infoga fyra löst kopplade skikt bestående av; enheter, nätverk, tjänster och innehåll som skapas 

av den digitala tekniken (Yoo et al., 2010). Författarna trycker på hur uppkomsten av LMA 

genererar djupgående förändringar i organisationers logik kring organiseringsplaner och 

innovation (Yoo et al., 2010). Yoo et al. (2010) förklarar med LMA hur hårdvara och mjukvara 

är frånkopplat, de beskriver IT-arkitekturens förändring ur ett historiskt perspektiv där de 

äldre IT-tjänsternas fysiska produkt var starkt sammankopplat med samma lager som 

mjukvaran. Idag så är dessa lager uppluckrade genom den omprogrammabilitet som IT-

artefakter besitter, vilket innebär att IT-artefakten kan utföra flera olika sorters funktioner och 

är inte lika bunden till originaldesignen som analoga produkter är (Yoo et al., 2010). 

Författarna visar även på den homogenitet IT-artefakter kännetecknas av, som beskriver hur 

all data som samlas in blir till binära tal vilket ger möjlighet för de IT-artefakter som är 

uppbyggd med denna arkitektur kan kommunicera med varandra. Yoo et al. (2010) pekar även 

på hur IT-artefakter innehar en slags självreferens, detta innebär att IT-artefakter utvecklas 

genom digital teknik, på så vis skapar digital innovation spridning inom olika nätverk som 

ytterligare påskyndar skapandet och tillgången till digitala enheter, tjänster och innehåll. Detta 

karaktärsdrag tar även Pentland och Feltman (2007) upp genom att påpeka hur IT-artefakter 

inbegriper en kommunikativ natur som inte enbart hjälper användare att kommunicera med 

varandra men möjliggör även för IT-artefakter att kommunicera med varandra.  

CC är ett relativt nytt begrepp inom IS forskning och användes först år 2006 av Googles 

dåvarande CEO Eric Schmidt (Azeemi et al., 2013). Trots att CC ses som ett nytt fenomen så är 

det uppbyggt av äldre tekniklösningar så som internet, virtualiseringen samt grid computing 

(Azeemi et al., 2013). Dessa tekniker har tillsammans gett möjlighet för CC som i sig är 

fundamentalt annorlunda än dess byggstenar. CC har förändrat hur IT-artefakter används, 

distribueras och även de ekonomiska aspekterna av tekniken, fenomenet har alltså förändrat 

IT marknaden på en fundamental nivå (Bharadwaj & Lal, 2012; Avram, 2014). Vidare så 

redogör Mell och Grance (2011) i en artikel utfärdad av National Institute of Standards and 

Technology (NIST) för de definitioner och specifika karaktärsdrag CC måste ha. Författarna 

menar att det ska finnas automatiska lösningar som hanterar den datakapacitet användarna 
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nyttjar samt att innehållet ska finnas tillgängligt genom en standardiserad IT-artefakt (Mell & 

Grance, 2011), en IT-artefakt såsom en dator, smartphone eller surfplatta. Sedan så hanterar 

leverantören lagring av data som ofta är frånskilt den geografiska platsen organisationen 

befinner sig på, leverantören kan även uppdatera systemet från en frånskild plats (Mell & 

Grance, 2011). Själva uttrycket CC beskrivs kortfattat av Mell och Grance (2011) enligt följande 

citat: 

 

“Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network 

access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 

storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider interaction” (Mell & Grance, 2011, s. 

2). 

 

Denna definition beskriver tydligt hur användning av molnbaserade system är frånkopplat från 

dess fysiska plats. Azeemi et al. (2013) beskriver moln på liknande sätt då författarna trycker 

på hur moln är en funktion inom informationssystem (IS) som uthyrs till användare genom 

tunna klienter (webbläsare, applikationer, etc.) medan mjukvaran, hårdvaran och data 

förvaras på en server som inte är i användarens närhet. Detta är en liknande definition som 

också fokuserar på att systemets hårdvara och data är geografiskt skiljt från situationen den 

används i. Det finns tre olika CC modeller; Software-as-a-service (SaaS), Platform-as-a-service 

(PaaS) och Infastructure-as-a-service (Iaas) (Mell & Grance, 2011). Vårt fokus har hamnat på 

SaaS då Office 365 är en molntjänst där tjänsten sitter frånskilt dess fysiska plats samt att 

tjänsten möjliggör arbete genom dess mjukvara genom en koppling i molnet (Azeemi et al., 

2013). Mell och Grance (2011) definierar SaaS som: 

 

“The capability provided to the consumer is to use the provider’s applications running 

on a cloud infrastructure. The applications are accessible from various client devices 

through either a thin client interface, such as a web browser (e.g., web-based email), or 

a program interface.” (Mell & Grance, 2011, s. 2). 

 

Vidare så beskriver Mell och Grance (2011) hur dessa applikationer förvaltas av leverantören. 

Denna definition av SaaS stämmer väl överens med hur Microsoft beskriver Office 365 på sin 

hemsida under “utforska Office 365 for Business”:  

 

“Oavsett om du arbetar på kontoret eller på resande fot har du tillgång till en välbekant 

och komplett uppsättning produktivitetsverktyg. Office-program – alltid i de senaste 

versionerna – gör att du kan skapa, redigera och dela från en PC/Mac eller en iOS-, 

Android™- eller Windows-enhet i realtid.” (Microsoft, 2017).  

 

Här kan man tydligt se att beskrivningarna sammanfaller, vi ser därför Office 365 som SaaS. 

Enligt NIST finns det fyra olika typer av deployment models för CC, private, public, community 

och hybrid cloud. I vårt fall betecknas Office 365 som hybrid vilken innefattar att tjänsten finns 

både tillgänglig på IT-artefakten samt tillgänglig genom internet, medan båda användningssätt 
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är kopplade till samma moln (Mell & Grance, 2011). Den väletablerade licensmodellen för on-

premise mjukvara dominerar för tillfället marknaden, men den börjar förlora sin 

överlägsenhet till SaaS (Kranz, Hanelt & Kolb, 2016). 

Iyer och Henderson (2010) beskriver i sin artikel Preparing for the Future: Understanding 

the Seven Capabilities of Cloud Computing de olika möjligheter som CC besitter. De menar att 

det är själva användningen av CC som är det väsentliga att se till och inte själva tekniken då 

det är den strategi som CC medför som är den största förändringen. CC är kapabel att integrera 

funktioner till en sömlös, sammanvävd tjänst, där man utvinner dess kraft först då flera 

använder sig av samma system. Detta innebär alltså att värdet i användningen ökar desto fler 

medarbetare som utför arbete inom samma CC system i organisationen (Iyer & Henderson, 

2010). I tidigare forskning inom IS fältet identifierar Orlikowski (1992) ett antal viktiga 

aspekter då implementering av system med samarbetsmöjligheter utförs, det är väsentligt att 

få användarna att se tekniken som ett kollaborativt verktyg, snarare än ett personligt, eftersom 

samtliga användare måste arbeta på liknande sätt över tid och rum för att utvinna maximalt 

värde av systemet. Detta är än mer viktigt idag då organisationers användningsområde inom 

molnsystem i många fall bygger på denna kollaborativa förmåga, vilket gör att användningen 

inom organisationer måste vara universell för att få ett optimalt, överensstämmande, 

användning inom systemet (Iyer & Henderson, 2010).  

Utvecklingen av datorkomponenter ökar snabbt, detta påverkar IT-verksamheter till att 

förändras i hög takt idag (Avram, 2014; Kranz et al., 2016). Vilket kan förklaras av de 

karaktärsdragen som finns i den nya arkitekturen (Yoo et al. 2010; Pentland & Feldman, 2007). 

En del av detta är för att man kan kombinera olika mjukvara och på så sätt skapa nya 

användningssätt och det är just i situationer tekniken används som dess roll definieras 

(Pentland & Feldman, 2007). Men nutida forskning har även identifierat att det finns 

svårigheter att konvertera till CC (Ratten, 2015; Pakath, 2015). Ratten (2015) anser att den 

största faktorn i användande av CC ligger i individens attityd, den påverkar IT-artefaktens 

mottagande och även långtidsanvändande. Detta innebär att individer som anser att systemet 

är nöjesfullt eller roligt kommer att förvänta sig resultat på ett annat sätt (Davis et al., 1992). 

Vidare menar författaren att CC-administratörer bör utforma implementeringens design med 

personliga attityder hos individuella medarbetare inom organisationen i åtanke (Ratten, 2015). 

2.4.1 Konceptualisering av IT-artefakten 

Utifrån de beskrivningar som belystes i sektion 2.4 står det klar att IT-artefakter är dynamiska 

och utvecklas kontinuerligt med nya funktioner. Enligt Orlikowski och Iacono (2001) är IT-

artefakter inte neutrala, givna eller universella. De bör inte ses som “enbart objekt” eftersom 

dess användning och effekt påverkar dess omgivning, de är designade efter människors tankar 

och värderingar och formas därför av dessa i den aktuella kontexten. De menar dessutom att 

IT-artefakter alltid tillhör en viss tid, plats eller gemenskap vilket påverkar och påverkas av 

kultur och historia. Detta blir viktigt att reflektera över när man undersöker hur IT-artefakter 

påverkar en organisation. Detta belyser författarna med ett exempel kring hur man studerar 

användandet eller produktiviteten av email så är det skillnad för resultatet om det handlar om 

stora tillverkningsföretag under år 1980 eller små start-up företag under år 2000. Vidare 

trycker författarna på att IT-artefakter är dynamiska, de utvecklas när nya material uppfinns 

eller när nya funktioner tillkommer etc. Sociala och ekonomiska konsekvenser påverkar IT-
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artefakterna under deras livslängd både när det gäller användande och hur de påverkar oss. 

När man tagit i åtanke om hur mycket som skiljer de olika IT-artefakterna åt kan man se att 

det inte går att konceptualisera tekniken på ett och samma sätt i olika studier, det finns inte ett 

sätt att teoretisera om IT-artefakter (Orlikowski & Iacono, 2001).  

    Att se tekniken på ett förenklat och allmänt sätt, utan att ge uttryck för dess specifika 

egenskaper och därmed se den som en “black box” (Latour, 1987, i Orlikowski & Iacono, 2001), 

är något som varit vanligt inom IS-fältet (Orlikowski & Iacono, 2001). Att black boxa IT-

artefakter och inte ta hänsyn till dess egenskaper eller sociala kontext var ett problem även 

över tio år efter att Orlikowski och Iacono publicerat sin artikel och IS-fältet har inte förbättrats 

märkbart (Akhlaghpour et al., 2013). Benlian (2015) ger en funktions-centrerad syn på hur 

användarna utnyttjar olika funktioner inom IT och bidrar därmed genom att inte blackboxa 

IT-artefakten. Detta sätt att studera IT-artefakter menar vi är allt viktigare när det handlar om 

kollaborativa molnsystem där det finns en mängd funktioner för användarna, samt att 

molnsystemen i regel besitter mobila och flexibla egenskaper som kan påverka arbetsplatsen. 

Då molnsystemet beskrivs utifrån hur medarbetarna konceptualiserar det och med en 

funktions-centrerad syn bidrar vi med att vi öppnar blackboxen kring den IT-artefakt som vi 

studerar. 
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3. Metod 

Då vi hade valt vårt forskningsområde och ställt upp våra frågeställningar och granskat olika 

metodiska tillvägagångssätt, så mynnade studien naturligt ut i att ta form som en kvalitativ 

fallstudie. Detta på grund av att den data som skulle insamlas för att svara på 

frågeställningarna behövde ett visst djup och insikt i individens situation.  Detta var av stor 

vikt då vi hade ett holistiskt perspektiv och avsåg att samla in verklighetsförankrad data (Yin, 

2009). För att svara på studiens frågeställningar valde vi att utföra fallstudien på ett IT-

konsultföretag vid namn Alfa AB där vi samlade in data genom semi-strukturerade intervjuer 

(Merriam, 1994). Vi valde att utföra studien på endast ett av Alfa ABs många lokala kontor i 

Sverige då vi ville fånga den specifika kontexten som medarbetarna befinner sig i, detta för att 

tydligt kunna visa på vilka former av motivation som kontoret genomsyras av. Det som 

kännetecknar en fallstudie som forskningsmetod är att den ger en detaljerad och intensiv syn 

på enstaka fall (Bryman, 2011). Kvalitativa metoder karaktäriseras av att de fångar just 

företeelser hos enskilda aktörer och de speciella livssituationer som dem befinner sig i 

(Laursen, 1979, i Holme & Solvang, 1997). Informationen som samlas via denna form av metod 

kan likna ett vardagligt samtal, meningen med detta är att respondenten ska ha stor frihet att 

själv formulera sina uppfattningar (Laursen, 1979, i Holme & Solvang, 1997). Detta var av stor 

vikt då vi ville undersöka individens egna upplevelser om motivationsfaktorer, samt hur de 

konceptualiserar och använder molnsystemet. Detta är något som Holme och Solvang (1997) 

trycker på då de talar om kvalitativ data och metod, det ger en större förståelse för de sociala 

processer och sammanhang som individen befinner sig i. Frågor som “varför” och “hur” får en 

stor betydelse inom fallstudier (Yin, 2009), detta anser vi lämpar sig mycket väl för att svara 

mot studiens frågeställningar.   

    Mer specifikt så kan studien klassificeras som en tolkande fallstudie, detta på grund av en 

tidig insamling av relevant litteratur för att skapa en god teoretisk förståelse i ämnet 

(Walsham, 1995). Trots att teori skapar viktiga riktlinjer finns det faror i att endast se på vad 

teorin anser vara av värde, forskare bör därför vara öppna för den data som samlas in och vara 

villig att modifiera de teorier och förutfattade meningar som finns (Walsham, 1995). Det sker 

då en iterativ process mellan datainsamling och analys där teorier utökas, revideras eller 

avkastas (Walsham, 1995). Detta styrker även Merriam (1994) som anser att tolkande 

fallstudier kan nyttjas i syftet att både utveckla eller pröva en teori. Layder (1993, i Walsham, 

1995) argumenterar för hur forskare bör använda sig av allomfattande teorier och använda 

dem i empirisk forskning. Författaren accepterar de positiva egenskaperna hos grounded 

theory, som i stort utgår helt från att lära sig från den insamlade datan (Layder, 1993 i 

Walsham, 1995). Vidare menar Walsham (1995) att inom IS forskning bör mikrofenomen som 

studeras ställas i relation till allomfattande makroteorier som tar hänsyn till organisationers 

karaktärsdrag och de sociala processer som finns inom dem. Detta var ett tydligt mål i vårt 

metodval då vi ville samla data i form av de enskilda individernas uppfattningar, samtidigt som 

vi förhöll oss till en större teoretisk bild.  

3.1 Företagsbeskrivning 

I denna studie kommer fallföretaget att benämnas med pseudonymen Alfa AB, syftet med detta 

är att vi inte vill riskera att avslöja känslig information om varken företaget eller 
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respondenterna. Alfa AB är ett större IT-konsultföretag där majoriteten av de anställda arbetar 

som konsulter, de verkar inom både offentliga och privata sektorn. Företaget är utbrett över 

norra Europa/Baltikum, deras verksamhetsområde är att sälja hårdvara och mjukvara, 

skräddarsy IT-lösningar och ge stöd till sina kunder. Vi har studerat en intern lansering av 

Office 365 inom Alfa AB som skedde under våren 2016. För att få en helhetsbild av 

implementeringsprocessen intervjuades en medlem i lanseringsgruppen som har rollen 

verkanskonsult (VK). Grunderna för lanseringsstrategins upplägg framställs främst av VK då 

hon har inblick i lanseringen och dess historia. VK arbetar från ett kontor på annan ort än det 

kontor vi studerat, men själva lanseringen med implementeringen av Office 365 skedde på en 

nationell nivå inom organisationen där målet var att alla medarbetare på Alfa ABs kontor 

skulle använda sig av Office 365. En avgränsning vi gjort är att fokusera de resterande 

intervjuerna till användare på ett och samma kontor på Alfa AB för att minska antalet externa 

faktorer som skulle kunna påverka svaren. Kontoret har cirka 300 anställda som verkar 

primärt som återförsäljare, med funktionsaffärer eller med systemintegration. Att fokusera på 

ett kontor lät oss ta en inriktning som gjorde att vi fick djupare insikt i respondenternas vardag, 

arbetsprocesser och deras faktiska användande av molntjänsten. 

3.2 Forskningsetik 

Innan intervjutillfällena så informerade vi respondenterna kring de etiska kraven för att sköta 

datainsamlingen korrekt. Dessa etiska ståndpunkter är förhållningssätt som presenteras av 

Vetenskapsrådet (2002). Förhållningssätten är till för att de som har rollen som forskare ska 

sköta studien korrekt och ställer krav på att studiens tillvägagångssätt gör att respondenten 

behandlas väl. Informationskravet är det första förhållningssättet och innebär att 

respondenterna ska vara informerade kring forskningens syfte, ha möjlighet att dra sig ur 

forskningen när hen önskar samt att resultatet enbart är för denna undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att försäkra oss om att vi uppnått informationskravet så 

informerades respondenterna om deras rättigheter i studien då vi kontaktade dem första 

gången via mail samt vid det faktiska intervjutillfället. Det andra förhållningssättet är 

samtyckeskravet och syftar till det faktum att respondenterna är de som bestämmer över sin 

egen medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vår kontaktperson på Alfa AB har varit delaktig i 

denna undersökning sedan studiens begynnelse och följt utvecklingen där hen varit tydlig med 

sitt godkännande till att studien utförs. Vi fick kontaktuppgifter till våra respondenter av 

kontaktpersonen som försäkrat oss om deras samtycke, för att klargöra att respondenterna var 

informerade kring detta så inhämtade vi deras samtycke vid första kontakten via mejl samt i 

samband med intervjutillfället. Vi gav även respondenterna våra kontaktuppgifter, detta för 

att ge respondenterna möjlighet att ställa frågor till oss samt för att kunna meddela oss om de 

inte längre ville medverka i studien.  

    Samtlig data har behandlats enligt konfidentialitetskravet som är det tredje 

förhållningssättet vilket innebär att respondenterna har varit anonyma, ingen form av data där 

deras identitet framkommer har använts. I vår analys av datan så har vi gett respondenterna 

en alias och uppgifter som kan identifiera dem har inte ingått i vår analys, det är endast vi som 

forskare och vår handledare som tagit del av informationen. Genom denna anonymitet har 

utomstående från denna studie därmed inte möjligheten att identifiera respondenterna utifrån 
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vår data, vilket stämmer överens med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

fjärde och sista förhållningssättet är nyttjandekravet, respondenternas medverkan får inte 

användas för någonting annat än för ändamålet av den enskilda undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). De personuppgifter som insamlats kommer inte heller brukas för att 

påverka enskilda individer eller för kommersiella syften. Vi har därför enbart använt den 

insamlade datan för att genomföra denna studie som sedan ska publiceras i databasen DiVa 

som innehåller forskningsresultat.  

3.3 Urval och intervjuobjekt 

Respondenterna består av två kvinnor och fem män, vi hade även en kvinnlig informant (VK), 

alla intervjuobjekt har tidigare erfarenhet av arbete inom informationssystem med liknande 

karaktärsdrag som Office 365. Likt Holme och Solvang (1997) skiljer vi på respondenter och 

informanter, där respondenterna är de som befinner sig i den företeelse som vi studerar. 

Informantintervjuer ger en överskådning av situationen då de står utanför den företeelse som 

studeras samtidigt som de besitter mycket information om den (Holme & Solvang, 1997). En 

vecka innan intervjun med respondenterna utförde vi en Skype-intervju med informanten, 

denne har medverkat i projektgruppen som arbetade med den nationella övergången till Office 

365. Genom intervjun med informanten fick vi god inblick i Alfa ABs verksamhet och de 

bakomliggande faktorerna för övergången till Office 365. Då intervjun med informanten var 

utförd gjorde vi en mindre revidering av vår intervjuguide för att bättre få den att stämma in 

på Alfa ABs situation. Respondenterna har olika hierarkiska positioner inom företaget samt 

olika roller, alla respondenter förväntas arbeta med liknande funktioner inom Office 365 vilket 

var vårt krav då urvalet gjordes. Att få en bred syn på de olika roller som användarna har gjorde 

den insamlade datan rikare då vi kunde fånga upp information från flera områden inom 

företaget. Att inte få en för representativ bild är en positiv sak då problemställningen kan 

belysas ur flera synvinklar (Holme & Solvang, 1997). Utifrån Brymans (2011) beskrivning av 

snöbollsurval står det ganska klart att det var det som passar in på vår urvalsprocess, vi var 

målinriktade till den grad att respondenten dagligen måste använda sig av Office 365 i sitt 

arbete. Vi förmedlade detta krav till vår kontaktperson som sedan vidarebefordrade 

kontaktuppgifter till respondenter som mötte våra villkor.   

    Informanterna och respondenterna kommer att hållas anonyma genom att vi använder oss 

av en abbreviation av deras rollbetäckning. Nedan följer en kort presentation av 

respondenterna. 

Informant, Verkanskonsult - (VK)  

Har arbetat på Alfa AB ungefär 2 år. Utför projektledningsliknande arbetsuppgifter och verkar 

mellan tekniska lösningar och slutanvändaren för att få dem att samspela. Skapar 

utbildningsplaner, stödjer tekniska implementationer och hjälper Alfa ABs kunder att till fullo 

nyttja IT-artefakterna. Sitter på information kring Alfa ABs lansering och övergång till Office 

365. 

Projektledare - (PL)  

Har sex års erfarenhet av projektledning, har varit anställd på Alfa AB cirka ett år, främsta 

arbetsuppgiften är att driva olika projekt.  
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IT-konsult - (ITK)  

Har varit anställd på Alfa AB i 1 år, befunnit sig inom IT-branschen sen slutet av 80-talet. 

Arbetsuppgifterna kretsar främst kring införande, drift och avveckling av IT-miljöer. Kan ge 

god insikt om de tekniska aspekterna som rör Alfa AB. 

Affärsområdeschef - (AC)  

Haft sin nuvarande roll i 6 år, har varit anställd på Alfa AB i 9 år totalt med ett antal olika roller 

inom verksamheten. Ansvarar för att affärsområdet svarar till krav och budget som framställs. 

Kan ge en god inblick i hur cheferna på Alfa AB ser på övergången till Office 365 och 

medarbetarnas dagliga arbete. 

Innesäljare - (INS)  

Har varit anställd på ett företag som blev uppköpt av Alfa AB sedan slutet av 90 talet, inom 

Alfa ABs nuvarande form har INS varit anställd 8 år. Arbetsuppgifterna kretsar främst kring 

att stötta säljare i sina affärer, kontakt med kunder samt att hantera beställningar och 

leveranser. 

Systemkonsult - (SK)  

Innehar stor erfarenhet inom IT-branschen då han jobbat med det sen 1993, har varit anställd 

på Alfa AB i 10 år. Är specialiserad inom Office 365 och kan ge god insikt om de tekniska bitarna 

men även om användarna. 

Key Account Manager - (KAM)  

Har varit anställd på Alfa AB i 8 år, arbetsuppgifterna kretsar främst kring att hålla ansvar för 

Alfa ABs större kunder, leda kundteam, budgetera och utforma strategiska mål. Har befunnit 

sig inom IT-branschen i princip hela sitt liv. Kan ge rik information kring Alfa ABs 

kundrelationer. 

Konsultchef - (KC)  

Har varit anställd på Alfa AB i 10 år, arbetsuppgifter består av ekonomistyrning och 

verksamhetsstyrning där KC ska skapa tillväxt samt lönsamhet. Arbetar på ett 

verksamhetsområde som ligger nära användarna och har god insikt om Office 365 faktiska 

användningsområden. 
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Intervjuobjekt Intervjuform Tid på 
Alfa AB 

Kön Längd 
(min). 

Informant, Verkanskonsult (VK) Skype 2 år Kvinna 1:02:17 

Projektledare (PL) Skype 1 år Kvinna 30:32 

IT-konsult (ITK) Skype 1 år Man 35:05 

Affärsområdeschef (AC) Skype 9 år Man 37:26 

Innesäljare (INS) Skype 8 år Kvinna 24:25 

Systemkonsult (SK) Skype 10 år Man 52:50 

Key Account Manager (KAM) Skype 8 år Man 52:20 

Konsultchef (KC) Skype 10 år Man 39:45 

Tabell 1: Beskrivning av respondenter och intervjukontext 

3.4 Datainsamling 

Inför intervjuerna kontaktades samtliga respondenter och informanter för att boka in tid för 

Skype-intervjuer, samtliga intervjuer genomfördes inom loppet av tre veckor under mars 

månad 2017. På grund av det geografiska avstånd vi hade till våra respondenter och 

informanter var vi tvungna att utföra samtliga intervjuer via kommunikationsverktyget Skype 

som tillhandahåller möjligheten att utföra röst och videosamtal. Bryman (2011) pekar på att 

det finns stöd för att skillnader i respons är anspråkslösa då man utför en telefonintervju, som 

i viss grad har likhet till Skype men utelämnar videofunktionen, kontra en fysisk intervju. 

Under varje Skype-intervju hade vi vår video aktiv så att respondenterna och informanterna 

kunde se oss, vid vissa tillfällen hade även de aktiverat video så att vi fick möjligheten att se 

dem. Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss och berättade varför studien utfördes, 

vi gick även igenom den forskningsetik som vi förhåller oss till för att försäkra oss om att de 

tagit del av informationen.  

Vi valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 1 & 2) eftersom 

att det gav oss möjlighet att variera våra tematiserade frågor beroende på hur respondenterna 

och informanterna använde Office 365 i sitt arbete. Semistrukturerade intervjuer är flexibla 

och i regel utformade för att fånga upp viss information utan att ställa exakta frågor eller ha en 

specifik ordning (Bryman, 2011). Det gör att man som intervjuare kan följa med i samtalet och 

anpassa frågorna till det som informanter och respondenter berättar, eller i vissa fall ställa helt 

nya frågor (Merriam, 1994). Bryman (2011) menar att tonvikten ska ligga på hur 

intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och händelser, det vill säga det som 

intervjupersonen anser vara viktigt för att kunna förklara och förstå ett händelseförlopp, ett 

mönster och beteenden. Under intervjuerna var samtliga av denna studies författare 

närvarande, vi gjorde en uppdelning av intervjuerna för att alla skulle få möjligheten att leda 

en intervju. De författare som inte ställde frågorna i intervjun lade sitt fokus på att föra 
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anteckningar samt att i slutet av varje intervju ställa ett fåtal korta frågor för att klargöra 

respondenternas svar.  

    Under datainsamlingen arbetade vi efter fyra principer som beskrivits av Lofland (1971, i 

Holme & Solvang, s. 93), detta för att på ett metodiskt sätt angripa vår frågeställning. Den 

första av dessa principer är att ha närhet till undersökningsenheterna, i vårt fall hade vi inte 

möjlighet att utföra intervjuerna på plats utan de genomfördes över Skype där vi försökte 

förmedla närhet genom att använda videoupptagning på oss. Den andra principen är att det 

ska vara en riktig eller sann återgivning av vad som skett, detta följde vi genom att spela in 

intervjuerna och sedan transkribera datan. Tredje principen är att rapporten bör innehålla 

utpräglat deskriptiva beskrivningar i den utsträckning som detta är viktigt för förståelsen 

av de förhållanden som undersökts, detta fångades upp genom allmänna frågor om 

informanternas och respondenternas roll, arbetsuppgifter och användning av molnsystemet i 

fråga. Den sista och fjärde principen är för att få bästa möjliga förståelse bör rapporten 

innehålla direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt, genom noggrann 

transkribering har vi använt respondenternas och informanternas egna citat. 

3.5 Dataanalys 

Inför insamlingen av data från intervjuerna gjorde vi oss bekanta med litteratur som berör IS-

strategi, teknologiacceptans, motivation samt cloud computing. Yin (2009) framställer denna 

form av tillvägagångssätt som att forskaren litar på sina förutfattade teoretiska grunder. Denna 

förutfattade grund i teorin formar i sin tur datainsamlingen och innebär därmed att vi har gjort 

analytiska prioriteringar. Då datan var insamlad från de åtta intervjuobjekten så 

transkriberades samtliga intervjuer. En vanligt förekommande form av kritik till fallstudie som 

metod är att studiens utförande innehåller en mindre mängd data och lämpar sig därmed inte 

för att göra statistiska generaliseringar. Yin (2003) bemöter denna kritik och påpekar 

kontrasten mellan enkätstudier och fallstudier, enkätstudier syftar till att statistiskt 

generalisera fenomen i större populationer medan fallstudier i regel utförs med syftet för 

analytisk generalisering. Den analytiska generalisering som utförs utifrån det studerade fallet 

strävar efter att generalisera enstaka resultat till bredare teorier (Yin, 2003). Analytisk 

generalisering kan ta olika former beroende på forskarens insamling och tolkning av den 

tillgängliga datan, den form som berörs i vår studie är som vi redogjorde för i tidigare avsnitt, 

ur skolan av tolkande fallstudier. Walsham (1995) förlänger Yins (2003) förklaring på analytisk 

generalisering genom att framställa fyra former av generalisering som kan komma ur tolkande 

fallstudier: utveckling av koncept, generation av teori, utfärdande av specifika slutsatser och 

bidrag med djupa insikter.  

Forskning som bedrivs genom tolkning slår sig in på det svåra uppdraget att nå andra 

människors tolkningar, filtrera dem genom forskarens egna konceptuella apparat, för att sedan 

redogöra för händelserna till en tredje part (Walsham, 1995). En kritisk faktor i 

återrapporterandet av händelser inom tolkande fallstudier är det faktum att forskarna inte 

framställer fakta; dem framställer sina tolkningar av andra människors tolkningar (Walsham, 

1995). För att skapa en form av transparens till läsaren kommer vi nu visa de steg som vi tog 

då data analyserades. Under analysens gång förhöll vi oss till de principer av utförande och 

utvärderande av tolkande fallstudier som Klein och Myers (1999) framställer.   
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    En övergripande bild på det teoretiska området formades innan intervjuerna utfördes. 

Denna teoretiska förståelse formade i sin tur intervjuguidens teman och var även anledningen 

till varför vi utformade intervjuguiden till en semi-strukturerad sådan då vi var medvetna om 

att nya, intressanta, områden kunde uppenbara sig. Vi återvände kontinuerligt till 

respondenternas svar i transkriberingarna för att se i vilken kontext som de uttryckte sig i. 

Detta för att verkligen tolka deras svar på ett så sanningsenligt sätt som var möjligt, likt den 

fundamentala principen av den hermeneutiska cirkeln (Klein & Myers, 1999). Utifrån datan 

kunde vi se att ett antal intressanta områden som vi ville fråga mer om dök upp, dock låg dessa 

utanför vår tematisering. En kort litteratursökning utfördes där vi samlade in ett antal artiklar 

som berörde området, vilket var hur IS-strategi kan påverka medarbetare till att använda 

system. Utifrån en delvis ny förståelse för vår data påbörjade vi en teoretisk kodning där varje 

svar som respondenterna gav tolkades grundligt och fördes in i en kategori. Dessa teman är; 

bakgrund om respondenten, Office 365 som IT-artefakt, yttre motivation och upplevd 

användbarhet, inre motivation och upplevd användarvänlighet, samt upplevt syfte och IS-

strategi. Genom att följa dessa kategorier blev det enklare att förstå det insamlade materialet 

och vilka kontextuella sammanhang information framkom i, sedan presenteras datamaterialet 

i resultatsektionen. Utifrån vår analys av den insamlade datan och relaterad forskning 

presenteras en modell som vi tar till hjälp för att diskutera resultatet. I diskussionen ges en 

uppmaning till vidare forskning på det berörda området. Därefter ges en slutsats av studien i 

form av djupa insikter kring de nyckelrelationer vi identifierat och ett nytt koncept framställs.  

3.6 Metoddiskussion 

Då valet av datainsamling gjordes kom observationer på tal, detta förkastades relativt tidigt då 

fallföretaget Alfa AB är beläget på en annan geografisk plats, vi som forskare kände oss därmed 

begränsade av ekonomiska och tidsmässiga skäl. Vi anser dock att de intervjuer som utfördes 

fångade respondenternas användning av Office 365 mycket väl, vi är dock medvetna om att 

observationer hade möjliggjort en kompletterande inblick i respondenternas faktiska 

användande snarare än deras beskrivna användande. Observationer hade på så vis kunnat ge 

en mer konkret bild av deras användande och dessutom vara en god grund för att få mer 

detaljer i respondenternas kontext (Beyer & Holtzblatt, 1998).  

    Då kvalitativa intervjuer var valet av metod kan det ha påverkat den insamlade datan, 

respondenterna kan ha blivit styrda eller känt sig tvingade att svara på ett visst sätt för studiens 

syfte. Vi utformade intervjuguiden på ett sätt som tillät öppenhet i respondenternas svar och 

var väldigt noggranna under intervjuernas gång att inte lägga ord i munnen på 

respondenterna. Trots detta så upplevde vi under analysen av data att det fanns motsägelser, 

om än väldigt få, i några av respondenternas utsagor, detta kan ha påverkats av att 

respondenterna avsåg att ge oss svar som de upplevde att vi “ville ha”. Även respondenternas 

närhet till varandra kan ha varit en bidragande faktor i datainsamlingen då respondenterna är 

bekanta med varandra och jobbar i varandras närhet. Walsham (1995) beskriver forskarens 

roll som antingen involverad eller som någon som står utifrån och iakttar. Vidare menar 

Walsham (1995) att ur ett tolkande perspektiv kan ingen av dessa två rollbefattningar ses som 

uppriktigt objektiv, eftersom att insamlingen och analysen av data innefattar forskarnas egna 

subjektiva syn.  
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Vi anser att vi har axlat rollen som utomstående aktörer under intervjuerna, detta är en 

påföljd till metodvalet då vi genomförde intervjuerna över Skype. Ett direkt förhållande med 

respondenterna kunde inte byggas upp på den korta tid som vi pratade, men vi anser att vi 

uppnått en ömsesidig tillit under intervjuerna. Då respondenten inte ser forskaren som en i 

gruppen utan snarare som en utomstående aktör som inte har direkta personliga vinningar i 

de olika tolkningar eller resultat som framställs så kan det leda till att respondenterna gör en 

tydlig framställning av sina åsikter, förutsatt att ett tillitsamt förhållande är uppbyggt. En 

nackdel i detta är att data som ses som för konfidentiell eller för känsligt för att dela med 

utomstående parter (Walsham, 1995). Detta framkom i vår studie då vi avsåg att ha två 

informanter, en i studiens tidiga skede med VK, samt en med informant två en tid efter 

respondentintervjuerna. En kort tid efter intervjun med informant två valde hen att inte längre 

medverka i studien, om hen ansåg att datamaterialet var för känsligt är för oss okänt, vi 

raderade det insamlade materialet omedelbart. Detta avhopp kan även ha grund i att vi under 

Skype-intervjun inte lyckades bygga nog stor tillit till varandra, informant två använde sig inte 

heller av videokamera så detta underminerade ytterligare vår närhet till varandra. Resterande 

intervjuer gav oss tydliga framställningar av händelserna kring lanseringen av Office 365 vilket 

kan ha kommit till följd av respondenternas inställning mot oss som oberoende utomstående 

aktörer, samtidigt som vi lyckades upprätthålla god tillit forskare och respondent emellan. 

    Studiens datamaterial samlades på endast ett av Alfa ABs kontor, med tillägg från 

informantintervjun med VK som är införstådd på Alfa ABs nationella lanseringsstrategi. Det 

låg stort fokus hos de lokala kontoren i övergången till- och förvaltningen av Office 365, det 

hade därför varit av intresse att utföra en liknande studie på ytterligare ett kontor. Vi valde att 

inte göra detta på grund av två anledningar, först och främst ville vi fånga den kontext som 

medarbetarna befann sig i då övergången skedde, för det andra fanns det inte inom rimliga 

tidsramar att utföra ytterligare intervjuer på ett annat kontor. Vi är tillfredsställda med den 

insamlade datan och anser att en analytisk generalisering har varit fullt möjligt. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultat vi kommit fram till i studien, innehållet är 

utvunnet ur våra intervjuer och uppdelas på ett sätt som tydliggör de olika tematiseringarna vi 

kodat respondenternas svar efter. För att skapa en tydlig grund för läsaren presenterar vi 

resultatet i följande ordning; Alfa AB:s faktiska lanseringshändelser och explicit syftet, skiftet 

till Office 365 och uttalade fördelar, användningen av molnsystem, sömlösa uppdateringar och 

nya funktioner, samt hur upplever användarna arbetet i Office 365? I nästa sektion kommer vi 

att behandla resultatet i en djupare analys där vi diskuterar resultatet i relation till relaterad 

forskning. 

4.1 Faktiska lanseringshändelser och explicit syfte 

Informanten, VK, förhåller sig till en nationell nivå då Office 365 skulle lanseras på varje av 

Alfa AB:s kontor i landet. VK beskriver hur medarbetarna på Alfa AB inför implementationen 

var bekanta med systemet då Alfa ABs största partner är Microsoft, samt att kontoren tidigare 

har använt Microsofts Office-paket vilket gjorde beslutet att byta till Office 365 blev en 

självklarhet. Då VK tillfrågades hur det nya systemet mottogs av medarbetarna på det lokala 

kontoret fick vi följande svar: 

 

“Det var väl inarbetat, skulle jag säga, att någon gång kommer det, det är ingen nyhet. 

Utan alla var införstådda med att Office 365 kommer vi att köra på Alfa AB, herregud 

det är vi som är hos kunder hela tiden och står och berättar dagligen om hur bra det 

är, det är ju korkat att vi inte ska ha det själva.” – VK 

 

Utöver den självklarhet i bytet som VK uttrycker har Alfa AB en nationell strategi som berör 

informationssäkerhet och hur användaren bör förhålla sig till detta inom Office 365. Denna 

strategi var menad att beröra alla de lokala kontoren, inklusive det kontor som vi studerade. 

Projektgruppens fokus låg därför på att informera användarna om informationssäkerhet i 

samband med lanseringen av Office 365, men VK ville ändock lägga tyngd på fördelarna som 

Office 365 erbjuder: 

 

“Vi försökte tänka under hela tiden på att lyfta fördelarna som gör att vi pratar om att 

det här med att försöka sälja in det på ett sätt som får det att låta attraktivt, visa i 

utbildningen till exempel, att du lägger tyngden på de olika fördelarna. För även om 

det är fokus på informationssäkerhet som egentligen är ganska strikt typ: “Du får inte, 

du får inte!”.” – VK 

 

VK redogör bland annat för hur lanseringsgruppen utgav argument som skulle locka till ökad 

användning av Office 365. Dessa argument var exempelvis; ökad mobilitet, att man kan öppna 

dokument i flera olika enheter, man slipper arbetsresor, arbetet får ökad flexibilitet samt att 

man inte är sluten till den fysiska arbetsplatsen och den personliga datorn:  

 

“Man lyfter fördelarna invävda i de uppgifterna som är obligatoriska.” – VK 
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För att göra medarbetarna på Alfa AB införstådda på Office 365 genomfördes obligatoriska så 

kallade “nanoutbildningar”. Dessa utbildningar berörde främst hur funktionerna fungerar, 

men inga bakomliggande beskrivningar. Det fanns en handfull av dessa nanoutbildningar som 

innehöll cirka 5 korta frågor per utbildning. Medarbetarna kunde även ta del av en 

lanseringssajt som var skapad av VK, liknande lanseringssajter skapas även för Alfa ABs 

kunder som köper in Office 365. Lanseringssajten innehåller en samling med nyttiga råd kring 

användningen av Office 365. Medarbetarna hade även möjlighet att delta i frivilliga 

utbildningar via Skype. Nanoutbildningarna fokuserade på att skapa en grund för användarna 

att stå på så att alla skulle bli bekanta med själva konceptet Office 365 och dess funktioner. 

Respondenterna var generellt sett nöjda med utformningen av nanoutbildningarna, men ansåg 

att innehållet var väldigt glanslöst och saknade komponenter som är viktigt för lärandets skull: 

“Dem var väldigt hands on alltså, det var snyggt paketerat på alla sätt och vis [...] Men 

jag tror generellt sett nej, det räcker inte. Det gör det inte.” – KC  

 

“Det är ju inte så mycket utbildning, du får ju en inblick och fem frågor du ska svara 

rätt på, hur aa, så jättemycket klokare blir man ju inte.” – KAM  

 

“… man gjorde den och sen så var det ingenting mer med det.” – INS  

 

“Det handlar ju om att förändra sina rutiner och vanor, och det är ingenting som en 

nanoutbildning fixar utan där behöver man helt andra verktyg.” – SK   

 

“Jag gick igenom det mest för att man skulle ha gjort det tror jag...” – ITK  

 

Endast två av de sju respondenterna nämner lanseringssajten överhuvudtaget. De två som 

talar om den har dock inte använt den i hög grad. I sin beskrivning beskyller de främst sig 

själva för att inte ha tagit del av informationen som finns tillgänglig: 

 

“Alltså, för att vara helt ärlig så har jag inte tittat så mycket på den förrän vi skulle 

sälja in den till ett externt företag [skratt].” – PL 

 

“Ehm och sen lanseringssajt som i och för sig var väldigt bra. Det låg nog mer på mig 

att jag inte tog tid för den var faktiskt bra.” – KC 

 

Ingen av våra respondenter tar upp informationssäkerhet som en central aspekt av Office 365-

implementationen, medarbetarna belyser endast de brister som de har hittat i de 

utbildningstillfällen som givits. Den initiala, nationella, strategin som avsåg att informera 

medarbetarna kring informationssäkerhet inom Office 365 tycks inte ha nått fram till det 

lokala kontoret som studerats, ett tydligt syfte med utbildningarna går därmed förlorat. På en 

nationell nivå beskrivs nanoutbildningarna enligt VK som obligatoriska att utföra, detta för att 

erhålla ett bevis på att medarbetaren är certifierad inom Office 365: 
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“Det vart som en certifiering att man kunde se att 80% av de anställda har gått den här 

utbildningen och att 80% är certifierade användare i Office 365. Så mycket handlade 

just om informationssäkerheten.” – VK 

 

“... när vi skickade ut dem här då informerades dem [användarna] att din chef kommer 

kunna se om du har gått eller inte. Och det är obligatoriskt. Det kan ju användas som 

en sån piska för att man ska ta till sig det.” – VK 

 

Respondenterna har alltså inte upplevt något fokus kring informationssäkerhet, utan ser 

endast nanoutbildningens syfte som en genomgång i de funktioner som Office 365 innefattar. 

Ansvaret för hur slutanvändarna ska stödjas, utöver nanoutbildningar och lanseringssajten, 

fördelades till de lokala kontoren. Cheferna på det studerade kontoret anger att det inte funnits 

ett tydligt stöd till användandet av Office 365, bortsett från att cheferna själva bör ses som goda 

exempel som använder sig av systemet. Dessa svar fick vi av KC som är en av cheferna på 

kontoret, och VK då de tillfrågades hur stödet för användarna av Office 365 har gått till: 

 

“Konsulterna kan ju mer än oss, så att det är ju liksom. Möjligen så är att man är en 

förebild genom att använda systemen och så.” – KC 

 

“Utöver vår lansering vet jag inte om det är så mycket [...] det var på lokal nivå och typ 

en... det är mer liksom… när man väl har Office 365 då har du förutsättningarna att 

dem [användarna] jobbar i det. Men de har inte fått så mycket användarstöd.” – VK 

 

Det finns en tanke om att Office 365 kan medföra en positiv förändring i medarbetarnas 

produktivitet. Dock, så utan en central uppfattning om vad syftet med lanseringen är och vilka 

funktioner medarbetarna förväntas använda, så blir det medarbetarnas uppgift att finna det. 

Ett upplevt syfte skapas på det lokala kontoret som skiljer sig från lanseringsgruppens explicita 

syfte. VK återkommer flera gånger till lanseringsgruppens syfte och strategi, hon lägger större 

benämning på det interna arbetets produktiva ökning snarare än fokuset på 

informationssäkerhet: 

 

“...Så syftet var ju rent av att ja: Vi måste byta, ha en smart lösning till samarbete, 

dokumentlagring. Ja ni förstår, det var som ett tvång, vi måste.” – VK 

 

När vi frågar respondenterna om vad de tror att Alfa AB haft för syfte med implementeringen 

av Office 365 skilde sig svaren från VK’s explicita syfte, sex av sju respondenter uttrycker att 

syftet för Alfa AB troligen var för att hänga med i IT branschen, speciellt när Alfa AB själva är 

återförsäljare av Office 365: 

 

“... om vi säljer detta till våra kunder tycker jag att vi borde ha det också så det var 

nödvändigt ja. [...] Alltså om du säljer Volvobilar är det ju bra om du kör en Volvobil 

själv och kanske inte en Porsche.” – AC 
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“... vi ska lära oss använda produkterna så vi kan sälja dem.” – KC 

 

Den respondent som inte upplevde syftet som ett verksamhetsfrämjande säljargument 

uttrycker sig i samma linje som det explicita syftet som VK uttryckte:  

 

“Jag trodde ju nog i så fall att syftet var, inte för att vi skulle kunna sälja det till kunder 

utan mer hur vi internt ska kunna jobba med det, vad tanken är med det hela och vad 

vitsen är.” – INS 

 

Respondenterna har utöver det uppfattade strategiska syftet från Alfa AB även belyst andra 

syften med skiftet som är mer bundet till fördelarna implementeringen tillför användarna för 

deras dagliga arbete vilket presenteras i nästa punkt.   

4.2 Skiftet till Office 365 och uttalade fördelar 

Office 365 installerades under en natt och tanken var att medarbetarna hos Alfa AB inte skulle 

påverkas nämnvärt: 

 

“Nu gjordes det som uppgraderingen, genom att vi gjorde den nattetiden sådär. Så det 

ska egentligen göras och dagen efter ska kunna jobba på precis som vanligt. Det ska 

inte synas att någonting har hänt.” – VK 

 

Övergången till molnet via Office 365 har dock gett möjlighet till förändringar i arbetssätt hos 

Alfa ABs medarbetare. VK redogör kort för de aspekter som medförts i skiftet till Office 365 

och ger ett exempel på hur Alfa AB tidigare har behandlat dokumenthantering: 

 

“... vi kan få väldigt mycket mer gjort på kortare tid. Vi är ju mer effektiva fast det är 

ju en typ av effektiv, smart... Smartare digital arbetsplats när vi har Office 365.” – VK 

 

“... förr så hade vi det, dokumenten i en dator, det var inte riktigt ett dokumentbibliotek. 

Nu är det en helt annan grej att nu, ja men du kan låna en dator och kolla dina 

dokument på den. Du delar dokumentet istället för att bifoga.” – VK 

 

Innan övergången så fanns det ingen gemensam förståelse kring vart dokument skulle sparas, 

vilket gjorde att majoriteten av medarbetarnas dokument sparades lokalt på deras individuella 

dator. Vidare redogör VK för hur Office 365 påverkat samarbetsmöjligheterna genom 

samarbetsfunktionen “Groups” som tillhandahåller en plattform för att dela resurser med 

specifika medarbetare i en grupp:  

 

“Samarbetsplattformar som groups till exempel, det har ju verkligen förändrats hur 

man samarbetar virtuellt. Att förr så var det lite långa mail trådar där man diskuterar 

saker kring vad man fick och bifogade dokument till hela gruppen och så där. Nu är de 

samlade som i sammarbetsplattformar som groups.” – VK 



26 
 

4.2.1 Användningen av molnsystemet 

Office 365 är ett multifunktionellt system, dessa funktioner används på en mängd skiftande 

sätt vilket har belysts av både respondenter och informanten. Det nya verktyget framställs 

mycket positivt av VK som pekar på den uppsjö av möjligheter Office 365 kan bidra till i 

medarbetarnas dagliga arbete. Alfa AB:s övergång till Office 365 ger medarbetarna samma 

möjligheter till nya arbetsprocesser som anses vara mer effektiva, att välja detta nya sätt är för 

medarbetarna frivilligt: 

 

“För däremot det blir i Office 365 det är att du, i och med att du gjort det här 

[övergången] så finns det massa möjligheter att jobba på ett nytt sätt men det är 

ingenting som blir obligatoriskt.” – VK  

 

Detta exemplifieras tydligt av SK som menar att Office 365 kan ses som en verktygslåda där 

varje verktyg har sina respektive användningsområden: 

 

“Jag ser det som att det här är som en stor verktygslåda och det är ju liksom inte alltid 

man använder den där lite konstiga hylsnyckelgrejen/verktyget varje gång men vissa 

grejer använder man oftare och vissa grejer kanske man använder mer sällan och 

vissa grejer kanske man inte använder alls.” – SK  

 

Dessa nya arbetsmöjligheter har inte anammats till fullo då flertalet medarbetare enbart 

använder en bråkdel av de funktioner som Office 365 erbjuder. Majoriteten av medarbetarna 

använder de funktioner som man finner i det grundläggande Office paketet (Word, Excel, 

Powerpoint, Onenote och Outlook) samt Skype for Business och Sharepoint. Samtliga av dessa 

funktioner har funnits tillgängliga under en längre period hos Alfa AB samt att samtliga 

respondenter har tidigare erfarenhet av att arbeta med de klassiska funktionerna: 

 

“... vi har ju redan en vad man ska säga, en Microsoft anpassad miljö. Vi hade ju 

Outlook till exempel. Och vi använde redan Skype for business. Vi är redan 

Microsoftifierade eller vad man ska säga. Så att köra Office 365 är ett väldigt litet steg 

i jämförelse med att, ja men, gå mot ett annat liknande typ av verktyg.” – VK  

 

“Jag använder mycket utav standardgrejerna i Office men inte allt dock.” – AC  

 

För en av respondenterna som inte är en frekvent användare av Office 365 har lanseringen gått 

förbi utan någon större förändring i hennes arbetsprocesser. En viss förvirring om vad 

systemet innebär och hur det skulle förändra hennes vardag är tydlig: 

 

“Jag tänkte jaja, det här är väl någonting som sker i bakgrunden och så visste jag 

kanske inte om jag jobbade i det eller inte liksom. Så jag har nog inte sett detta som nån 

stor grej.” – INS  
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Vidare beskriver INS sin tolkning av Office 365, det framkommer att hon främst ser det nya 

systemet som en virtuell version av det gamla system som hon är van att arbeta i: 

 

“När jag hör Office 365 så tänker jag såhär, det betyder vart man än är så kan man 

bara gå in på bara en webb ungefär och skriva in sina lösenord så får man tillgång till 

alla sina dokument och allt som man nu behöver. Det är så jag liksom har tolkat det. 

Det kanske bara är en liten, liten, liten del av allt det gör men det är så jag tänker när 

jag tänker Office 365.” – INS  

 

INS använder sig enbart av standardfunktioner och även en begränsad del av dessa, en 

förklaring till varför hennes användning av Office 365 kan ses som begränsad förklaras av 

henne på det här viset: 

 

“Då vill jag ju se vad nyttan är för mig. Ehh, jag har svårt för dem här alla 

förändringarna som är, bara för att det ska. Då vill jag ju att någon talar om för mig 

vad som förenklar mitt arbete. Det är ju det som är det viktigaste för mig. Vad gör det 

så att min vardag blir lättare och smidigare och allting kommer gå snabbare. Det är 

ju motivationen.” – INS  

 

Att fastna i tidigare, inrotade, rutiner kring användande påpekas även av respondenterna AC 

och KAM som menar att medarbetare inte anammar de nya arbetssätten: 

 

“... många hör bara Office 365 [...] men ingen vet riktigt vad det är, men man tar inte 

till sig det. Man har så mycket i sin vardag och man jobbar som man alltid gjort.” – AC 

 

“... att uppgradera Office paketet har man gjort i alla år och så har man använt det 

som man lärde sig en gång i tiden och har inte utvecklats mycket mer än att man snavat 

över någon funktion kanske. Men nu är det ju en jävla skillnad att köra allt och synka 

allting med olika plattformar och sådär och då måste du ändra ditt beteende på ett 

annat sätt.” – KAM  

 

Detta begränsade användande framkommer till viss del hos andra respondenter, men inte i 

lika stor grad som INS. De respondenter som använder en större utsträckning av funktioner 

har en mer vida beskrivning av Office 365. KC som är en van användare av Office 365 anser att 

när molnsystemet nyttjas till fullo, gör det användaren mer produktiv. Han efterlyser en större 

respekt till den transformationen där en ”vanlig användare” blir till en ”produktiv användare”: 

 

“... det som jag brinner för ögonblicket är det här Office 365 som många tror att det är 

Officepaketet i molnet. Men man ser det inte på ett annat sätt, men Office 365 kräver 

faktiskt förändrat beteende i verksamheten. Ett cloudbaserat arbetssätt är ett annat 

arbetssätt. Det är inte en ny applikation på datorn som vilken som, rätt nyttjat så blir 

man mer produktiv. Och den förändringsresan har vi nog inte tillräckligt stor respekt 

för.” – KC  
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De respondenterna som uttrycker sig på liknande sätt har utökat sin repertoar av verktyg och 

har funnit många nya givande sätt att arbeta. En bredare användning hos vissa av 

respondenterna ställer sig i kontrast med de som fastnat i det gamla användningssättet. 

Eftersom att Office 365 till stor del bygger på att användarna ska använda sig av samma 

funktioner för att samarbeta så försvinner en stor del av dess styrka då användningen är 

oregelbunden. Detta styrker KAM då en funktions användningsområde inte längre var 

brukbart då deras kollegor inte använde funktionen: 

 

“Jag har ”Planner” och det är rätt käckt och så, men det kändes som att jag var den  

enda människan i bygget som använde det så jag la ned det.” – KAM  

 

Då KC blir tillfrågad om hur Office 365 påverkat Alfa AB:s medarbetare uttrycker han sig i 

samma sinnelag: 

 

“Möjligen att folk är något mer informerade, faktiskt, det går lättare att komma åt 

information sinsemellan. I den mån dem nyttjar det.” – KC  

 

Vidare så finns det uppfattningar om de attribut CC har som påverkar användarna och deras 

omgivning. Ett antal återkommande beskrivningar berör hur Office 365 ökat mobiliteten samt 

flexibiliteten i olika utsträckningar. Dessa attribut identifieras av samtliga respondenter: 

 

“Jag får nog säga att jag är mer produktiv. Det är jag, mer produktiv. Jag kan jobba 

mycket mer agilt, snabbt, flexibelt. Jag kommer åt data mycket, mycket snabbare. Som 

chef måste jag komma åt data snabbt. Det är ju det som är och det gör jag.” – KC  

 

Respondenterna ser möjligheter till att styra över sin egen vardag. Det som främst 

framkommer då de talar om Office 365 är den ökade mobiliteten som ger dem möjlighet att 

arbeta oavsett var de är eller vilken enhet de använder vilket givit dem ökat självstyre: 

 

“... framför allt att det är bättre funktionalitet när det gäller mobilitet också att man 

kan ju ha allting, filer och allting när det ligger i molnet, man kan ju ha det på telefonen 

också. Det tycker jag, det är ju väldigt bra.” – PL  

 

“[...] jag gillar inte att vara beroende av en device så. Jag gillar konceptet att bara 

logga in och så har man allt där på ett ställe, du tar din padda eller din dator. Tar du 

min dator så gör det mig ingenting, ge mig en ny så är jag på gång på ett par minuter 

bara.” – AC  

 

“... jag tycker också det här med att sitta och jobba remote det, det har ju bara fördelar 

i princip. Så det är ju någonting jag använder rätt mycket, som konsult är man ju… 

som konsult är man ju ofta på flygande fot och sällan man är på kontoret 

överhuvudtaget.” – SK  
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4.3 Sömlösa uppdateringar och nya funktioner 

Att arbete i molnsystem möjliggör flertalet nya arbetssätt är ett faktum, respondenterna ställer 

sig överlag positiva till de nya arbetssätten, trots den uppsjö av funktioner som inte når sin 

fulla potential då användandet är fragmenterat. Användandet av molnsystemet medför ett 

intressant fenomen som framkommer i intervjuerna, uppdateringar. Molnsystem uppdateras 

regelbundet och funktioner kan förändras i hög takt, läggas till eller tas bort. Detta 

uppmärksammas av ett flertal respondenter med blandade känslor: 

     

“Men man kan gå in på Microsoft och se alla uppdateringar som sker till Office 365. 

Och där ser man ju även om det kanske bara är små tips eller någonting väldigt enkelt, 

så händer det hela tiden. Det händer jämt. Det är ju utmanande för mig som är 

utbildare i det.” – VK  

“... det är inte en minut ledig liksom. Så det kommer ny feature så är det bara en bump 

in the road, man blir bara irriterad. Återigen man hittar ingen motivering till varför 

jag skulle ta till mig den uppdateringen. Åter, här har vi en ny feature oj vad mycket 

bättre det blev, says who?” – KC  

  

“Alltså, det är ju en av de grejerna som är så spännande med Office 365 är ju att det 

händer ju så mycket saker hela tiden där. [...] det är ju verkligen en levande produkt.” 

– SK  

 

“... men tittar du inte på de här nya funktionerna och sätter dig in i det så använder 

man ju de funktionerna som man gjorde innan, du utvecklas ju inte med den alls. Du 

åldras ju bara med de gamla.” – KAM  

 

Vidare uttrycker KAM avsaknad av utbildning eller någon form av uppföljning för hur 

relevanta uppdateringar eller tillkomna funktioner ska anammas av användaren: 

 

“Så att får du inte de här uppdateringarna eller nån hint om hur du ska göra genom 

någon slags genomgång eller utbildning så händer det ingenting skulle jag vilja påstå.” 

– KAM  

 

Medan vissa respondenter uppmärksammar uppdateringar och nya funktioner, går de 

obemärkt förbi vissa. Även KC som uttrycker att nya funktioner kan bli till ett “farthinder”, 

anser att det inte ägnas någon reflektion över dem regelbundna uppdateringarna, detta anser 

även AC och PL: 

 

“Jo i och för sig när du säger det, gjorde jag faktiskt två uppdateringar medan vi pratar 

nu. För det kom nån sån där, restart application. Och sen så klickade jag, så ja faktiskt 

det. Men jag reflekterade inte över det. Jag gjorde det bara.” – KC  
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“Inte en susning om hur ofta det uppdateras.” – AC  

 

“... jag tycker inte det har varit så ofta, jag skulle nog, det är nog bara nån gång sen 

när jag börja använda det […] vad jag vet.” – PL  

 

Uppfattningar om uppdateringar och föränderliga funktioner är alltså skilda, några 

respondenter känner sig inte berörda i speciellt stor grad samtidigt som vissa av 

respondenternas arbetsuppgifter påverkas direkt. Majoriteten av respondenterna lägger dock 

inte speciellt stor vikt vid de regelbundna prestandauppdateringarna. 

4.4 Hur upplever medarbetarna arbetet i Office 365? 

Majoriteten, fem av sju av respondenterna upplever användandet av Office 365 som enkelt. 

Det framkommer även att just enkelhet i användning är viktigt för att respondenterna ska 

utforska möjligheterna som de nya funktionerna erbjuder: 

 

“Jag tycker att den är vansinnigt enkel att använda. Människor som säger att det inte 

går, det sitter mera mentalt.” – KC  

 

“... jag använder bara en bråkdel utav dem flesta [Funktionerna] tror jag. Så är det väl 

att det ska vara enkelt att använda och hit och dit.” – KAM  

 

När respondenterna blir tillfrågade om de anser att deras användande av Office 365 är 

nöjesfullt så avviker respondenterna från frågan och belyser att systemet är användbart, men 

användningen är inte nöjesfullt i sig. När respondenterna pratar om användbarheten så ser 

dem främst till hur det är kopplat till en specifik funktion: 

 

“Onenote, den funktionen gillar jag skarpt den tycker jag är jättejättebra. Just att få 

tydlig struktur, och kunna ha flikar istället för att ha liksom en notepad eller vad som 

helst för varje... utan man har liksom en mycket bättre struktur” – PL  

 

Vid frågan om hur Office 365 har påverkat hans effektivitet belyser KAM de ökade 

samarbetsmöjligheterna som han anser vara marginella. Han pekar även än en gång på 

nackdelarna med att ha medarbetare som avviker från Office 365 genom att använda andra 

vägar: 

 

“Inte gigantisk stor skillnad måste jag väl säga, du har vinsten med att… Alltså det är 

ju IT som du skriver i gemensamma offerter, dokument, och det gör vi ju rätt ofta så 

där har du ju en vinst med det. Men många har inte kommit igång med det på det viset, 

det finns folk här inne som kör Dropbox Gud förbjude.” – KAM  

 

Office 365 har påverkat samarbetet inom organisationen, där majoriteten av respondenterna 

anser att det endast rör sig om en mindre förbättring. Några av samarbetsområdena som Office 

365 avser att förhöja tar form av kommunikationskanaler och delade dokument. ITK beskriver 
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den nya formen av samarbete som positivt då det nu är enklare att kommunicera med och nå 

ut till alla relevanta medarbetare genom gemensamma plattformar: 

 

“Det är ju bra att ha en gemensam area där man har allting uppdaterat istället för att 

det är en ny version som man har glömt att skicka till någon och att allt ligger på 

samma plats.” – ITK  

 

Eftersom att Alfa AB är ett IT-konsultföretag så sker mycket av deras arbete i projektform där 

medarbetarna jobbar på språng, det blir därför attraktivt att använda sig av 

kommunikationsvägar som inte är bundna till det lokala kontoret. KC beskriver den nya 

formen av kommunikation och samarbete genom molnet som en förenklad väg: 

 

“Men även i Groups och sådär så ställer man ju frågorna till varandra typ, shit hur gör 

jag här? Hur ska jag göra detta? Så att samarbetet i gruppen har ju blivit bättre tack 

vare molnbaserad arbetssätt. Definitivt.” – KC  

 

Även om arbetet i Office 365 inte ses som en gigantisk förbättring kan alla respondenter hitta 

positiva egenskaper i verktyget. INS som ställt sig tveksam till användandet av Office 365 hittar 

också positiva egenskaper hos systemet, dock, så ser hon inte hur systemet skulle bidra till 

hennes eget arbete. INS uttrycker sig om att så länge det fungerar och att hon tydligt ser 

fördelarna med det förändrade arbetssättet så känner hon sig tillfreds med användandet av 

nya system: 

 

“… så länge det funkar som det är så är jag nöjd. Det är en sak om det är liksom 

någonting som är dåligt som jag verkligen ser att här behövs det en förändring. Då 

tycker jag det är roligt och bra med nya. Men annars är inte jag den som bara hoppar 

på för att det är någonting nytt utan då måste man först bevisa… eller visa mig alla 

fördelarna.” – INS  

 

Denna tanke om Office 365 var delad med KAM förut, han beskriver den ovisshet som fanns 

på kontoret då övergången mot molnet skett. Att kunna tillhandahålla alla dokument och 

information var enligt honom en faktor som gjorde att medarbetare kan tappa kontroll och 

viljan att arbeta i systemet. Han har sen lanseringens slut sökt efter information kring Office 

365 samt tagit intern hjälp och beskriver sin tidigare situation då han inte såg Office 365 som 

positivt på följande sätt: 

 

“… i och med att du når saker från olika ställen hela tiden så upplever man nog en 

otrygghet, vart finns information egentligen? Jag tror det är det som hamnar, man 

upplever att man inte har någon kontroll på det. Och det var så som jag tyckte i början 

också.“ – KAM  
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Då vi frågar INS om varför hon tror att hon inte har tagit åt sig Office 365 och dem nya 

arbetssätten så ser hon till sig själv och den okunskap hon haft samtidigt som hon menar att 

den information som utkom under lanseringen lämnade mycket att önska: 

 

“Nä alltså det är nog bara rent du vet, okunskap […] Ehm, jag förstår ju vitsen att det 

är säkert jättebra att ha den [Office 365] men... I det dagliga arbetet funkar det ju lika 

bra att göra på det gamla sättet och då bara rent, alltså som sagt, vana. Så fortsätter 

jag på gamla inkörda spår.” – INS 

 

”… det kan hända att vi fått det som krav [att gå över till Office 365] men i så fall har 

jag ju missat dem. Och jag kan väl inte känna att vi fått jättemycket information […] 

Det har varit väldigt luddigt, en del har gått över men en del har inte. Men om alla ska, 

om man absolut inte får jobba vidare som förut, det har jag inte uppfattat nej.” – INS  

 

INS saknar en tydlig start och slutpunkt på det nya och dem gamla systemen, som VK tidigare 

redogjort för så var det frivilligt att påbörja arbete inom Office 365. Detta verkar ha hämmat 

INS då hon saknar en tydlighet. Då vi frågar VK hur man motiverar människor att ta sig an 

arbete i nya system beskriver hon hur medarbetarna ska hitta en vilja till att ha det och hur det 

härstammar från att vara välinformerade och ha rätt kunskap för att bygga upp en trygghet: 

 

“Att man ser till att man ger dem rätt information och utbildning. Det är motivationen, 

som hittar den där lusten och viljan att vilja ha det. Så att man bygger upp på ett sätt 

är det det andra som är trygghet, som man får genom att vara väl informerad, känna 

att man har rätt förutsättningar när det gäller utbildning eller annat.” – VK  

 

KAM upplevde arbetet i Office 365 som otryggt till en början, men tog hjälp av en kollega som 

bland annat jobbar i utbildningssyfte med Office 365. I dagsläget känner han sig säkrare i 

användandet och har börjat utforska andra funktioner inom Office 365. Respondenten ansåg 

även att nanoutbildningarna var en aning innehållslösa och att han behövde rikare information 

än det som erbjudits under lanseringen: 

 

“Ja, har tittat lite på nån Microsoftutbildning men jag ledsnade, det var enklare att gå 

och fråga någon konkret. Det är mycket effektivare, det blir på så övergripande nivå 

så att om man väl har börjat med nåt som man har begripit 63% av något så vill du ju 

ha till de andra 37 så blir det ju att, det blir bättre att fråga nån upplever jag som bara 

pang, pang, pang hjälper en med de 37% så du är med.” – KAM  

 

På det lokala kontoret har det funnits en tanke bakom att medarbetarna själva ska leta sig till 

information för att lära sig. Detta uttalar sig AC om som anser att det råder ett eget ansvar 

kring utvecklingen av sina kunskaper om- och arbete inom Office 365, vilket han har uttalat 

sig om till sina underordnade: 
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“...jag skulle jag säga att man får lära sig själv. [...] Det är bara frågan om du vill lära 

dig det och komma ut ur komfortzonen och det har jag faktiskt sagt till alla att det är 

eget ansvar.” – AC  

 

Det finns ett intresse för att få någon typ av fördjupning kring användandet av funktionerna i 

Office 365. Detta hade VK planerat i en form av ”steg två” av lanseringen som skulle fokusera 

på just olika användningsområden där medarbetarna skulle få en djupare förståelse för hur de 

bör använda sig av Office 365 för att bli smarta användare: 

 

“Däremot skulle jag velat haft ett steg 2, att alla medarbetare på Alfa AB vet hur man 

ska nyttja smarta funktioner som underlättar vardagsarbetet. Det vet jag inte om dem 

har lyckats med utan det är ju många idag som inte ens vet varför man ska ha vissa 

grejer och varför. De sitter och gör saker som de har gjort tidigare.” – VK  

 

Även VK belyser alltså den fallgrop som består av att medarbetarna inte nyttjar det nya 

systemet till fullo då de fortsätter att jobba som de gjort förut. Vi ville ta reda på vad 

respondenterna tror behövs för att ta sig ur dessa invanda rutiner. De svar vi fick bestod främst 

av att de ville få mer greppbar utbildning som sedan planeras in i deras kalender. Under 

intervjuerna framkom det ett flertal gånger att tiden främst lades på debiterbar tid ute hos 

kunder. Respondenterna flaggar för att om ett utbildningstillfälle ska ske så bör det vara något 

som är inplanerat i kalendern: 

 

“... jag tror, det säkert finns jättemycket lättanvända funktioner som kanske säkert 

skulle underlätta mycket men, som sagt, bara man får veta och det kan man ju göra 

själv det är ju mera, ja, att tiden som saknas. Men har man väl ett planerat 

utbildningstillfälle så tar man sig mycket lättare tiden när man har bokningen i 

kalendern.” – PL  

 

“Ja men absolut, det är det här vanliga klassiska du behöver få det i kalendern avsatt 

tid för det, det får inte ta extremt mycket tid. Men absolut man undrar ju vad alla de 

här verktygen är, så ja.” – KAM  

 

Utan att få en tydlig planering och avsatt tid för sin vidareutveckling i Office 365 så sätts det åt 

sidan. Genom att inte få den tydlighet om systemets olika funktioner verkar respondenternas 

syn på systemet inte bli så klart som de önskat. Ett djupdyk i Office 365s olika 

användningsområden krävs för att respondenterna ska underlätta sitt egna effektiva 

användande.  
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5. Diskussion 

Genom en tolkande fallstudie har vi studerat implementeringen av det kollaborativa 

molnsystemet Office 365 på ett större IT-konsultföretag i Sverige. Våra respondenter som är 

användare av molnsystemet har fått uttrycka sig om hur de upplever företagets IS-strategi, 

vilka motivationsfaktorer som driver dem, hur de samarbetar, samt hur de upplever Office 

365s användbarhet och användarvänlighet. I följande sektion diskuterar vi hur vi kan bidra 

med en ökad förståelse kring funktionella kollaborativa molnsystem och vad som påverkar 

individers konceptualisering och användning av dem. Denna nya form av kollaborativt arbete 

som funktionella molnsystem möjliggör kan ligga till grund för fundamentala förändringar 

inom organisationer, dock så är en vanlig företeelse att den förväntade förändringen i 

arbetssätt inte förankras hos slutanvändare då de håller sig inom sina teknologiska ramar 

(Orlikowski, 1992). Denna studie har som avsikt att bidra med djupare förståelse i form av 

kvalitativ data om medarbetares motivation, deras upplevelser kring UA och UAV, samt vilken 

påverkan IS-strategi har vid implementation och användning av molnsystem. Vår tolkande 

fallstudie mynnar ut i en samspelsmodell, denna form av modell menar Holme och Solvang 

(1997) är nödvändig för att forskaren ska kunna tala om den sociala verklighet som omger oss. 

Genom att förenkla den sociala verkligheten via modellen, så går det att få en tydligare översikt 

på den mängd olika omfattande och mångtydiga förhållanden som finns (Holme & Solvang, 

1997). Modellen är huvudsakligen uppbyggd av tre väl utforskade teoretiska områden; IS-

strategi, motivation och teknologiacceptans. Detta inom kontextet av konceptualisering och 

användning av kollaborativa molnsystem. 

Under analysen av resultatet fann vi en oväntad upptäckt som vi valt att kalla upplevt syfte 

för användning (USFA), vi anser att USFA i vårt fall härstammar från ett otydligt uttalat 

organisatoriskt syfte och bristande yttre motivation. Denna upptäckt spelar en viktig roll i 

modellen och kommer att förklaras mer ingående i sektion 5.4.  

Utifrån dessa faktorer som har sitt ursprung dels från vedertagna teorier, samt empirisk 

insamling av data har vi skapat en modell med de nyckelrelationer som vi funnit mellan de 

olika faktorerna. Detta för att ge en förklaring till hur medarbetarnas konceptualisering och 

användande formges av de omständigheter som berör: organisationens IS-strategi, individens 

motiverande faktorer, UA och UAV som individen finner i molnsystemet, samt individens 

USFA. Huvudsakliga syftet med vår modell är att få en översikt och kunna analysera 

verkligheten på ett tillfredsställande sätt. Genom användandet av modellen förenklas en 

komplex kontext så att man på ett enklare sätt kan förstå den (Holme & Solvang, 1997). 

Författarna trycker på hur samspelsmodeller är att föredra inom forskning där sociala 

situationer berörs och människor är aktörerna. Detta präglar vårt användande av modellen då 

vi inte kan säga hur dessa områden kausalt relaterar till varandra utan vi fokuserar snarare på 

de intressanta nyckelrelationerna mellan de studerade faktorerna. Under diskussionens gång 

kommer vi kontinuerligt återvända till nyckelrelationerna i vår modell för att tydliggöra hur de 

är sammankopplade. 

 

 



35 
 

 
Figur 2: Samspelsmodell för medarbetarnas användning av molnsystem. 

 

5.1 IS-Strategi bakom implementationen 

I det presenterade resultatet beskrivs den strategiska planen för lanseringen av Office 365 för 

Alfa AB samt de faktiska händelserna under lanseringen där övergången, utbildning och syfte 

berörs. Lanseringen skedde våren 2016 vilket innebär att vi undersöker våra respondenters 

användning av Office 365 i ett relativt tidigt skede. Under studiens gång uppmärksammade vi 

hur likt händelseförloppet i Orlikowski (1992) är till denna studie. Respondenternas 

användning är påverkad av deras förståelse av Office 365 där många ser det som en utveckling 

av Microsofts tidigare produkt Office-paketet där respondenterna berör produkter som Word, 

Excel, Powerpoint och Outlook. Denna tidigare erfarenhet av liknande system som främst 

använts individuellt, innebär att användningen av Office 365 i viss grad tar form utifrån 

användarens teknologiska ramar (jfr. Orlikowski, 1992). Dessa teknologiska ramar anser vi är 

skapat utifrån deras konceptualisering av molnsystemet. Respondenterna kände en avsaknad 

av relevant information och utbildning för att kunna anamma systemet i sin vardag och 

identifiera de nya möjligheterna som Office 365 medför. Det fanns en tydlig brist på 

information på det lokala kontoret, både kring den nationella strategin och kring den 

information för hur medarbetarna kan nyttja systemet. Dessa brister i strategin menar vi kan 

ha påverkat vilken form av yttre motivation våra respondenter upplevt, vilket vi visar upp 

genom modellen (figur 2, s. 36). 

    Huruvida denna brist på information härstammar från de som är ansvariga för 

informationsutskick eller om det är våra respondenter som totalt missat informationen vågar 

vi inte spekulera kring. Hur än denna bristfälliga information kommit till så har det lett till att 

användarna av molnsystemet Office 365 som är ett kollaborativt system med en uppsjö olika 

funktioner upplevs av användarna på individnivå. Detta innebär att vissa funktioner inte kan 

nyttjas till fullo då det saknas en samskapad förståelse användarna emellan kring hur, när och 

varför en viss funktion bör nyttjas. En premiss som kollaborativa verktyg likt Office 365 

innehar, ligger i samordningen av aktiviteter och människor över tid och rum. För många 

användare kan denna premiss utgöra en radikalt annorlunda förståelse för teknologin (jfr. 

Orlikowski, 1992). Då Orlikowski (1992) studerade kollaborativa verktyg dök liknande 
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problematik upp som vi idag kan se hos Alfa AB 25 år senare. En stor skillnad är att användarna 

av det kollaborativa molnsystemet idag har över 20 olika funktioner till sitt förfogande där 

samarbete är kritiskt för dess funktionalitet. Vi identifierar en stor betydelse i att använda 

Office 365 enligt en samskapad förståelse för att utvinna dess fulla potential. Detta får ökad 

vikt då Office 365 innehåller ett stort antal funktioner (jfr. Iyer & Henderson, 2010), och som 

Chen et al. (2010) pekar på när ansvaret kring vilka funktioner som ska användas placeras på 

slutanvändarna så riskerar därmed organisationen en fragmenterad användning. Detta 

hämmar den kollaborativa användbarheten och systemets funktionalitet. Eftersom Alfa AB 

introducerade Office 365 över en natt där strategin var att användarna inte skulle påverkas 

nämnvärt kan chansen att skapa en gemensam förståelse för kollaboration i ett tidigt skede 

gått förlorad. 

 Enligt den beskrivning Chen et al. (2010) ger, så klassas medarbetarnas upplevelse av Alfa 

ABs IS-strategi likt det första konceptet där verksamhetsstrategin står i fokus. 

Nanoutbildningen inom det nya systemets främsta syfte var att certifiera medarbetarna inom 

Office 365. Ett av målen vid lanseringen var att belysa informationssäkerhet och hur 

medarbetarna bör förhålla sig till det inom Office 365. Även om lanseringen skulle ha utförts 

med ett tydligt syfte i förhållande till verksamheten och dess användare hade det fortfarande 

inte givit en garanti att molnsystemet skulle användas på ett optimalt sätt. De teknologiska 

ramar som slutanvändare besitter är deras egna, vilket resulterar i att det faktiska användandet 

byggs upp från individen och detta kommer troligen att ske i majoriteten av teknologiska 

övergångar (jfr. Orlikowski, 1992). En faktor som kan bidra till ett mer samlat användningssätt 

är att cheferna ger stöd vid användarnas skifte till den nya tekniken då användarna annars inte 

vill ändra sitt arbetssätt. Detta påminner om det Hammer (1990) förespråkar, men, den 

strategi han föreslår tar inte hänsyn till användarnas teknologiska ramar vilket vi ser tydligt 

påverkar deras faktiska användande. Att ha ett tydligt styre från ledning och chefer kan ge 

trygghet och tydlighet. Respondenten INS efterlyser just en ökad tydlighet i vad som skall göras 

men även hur och när. Att ge användarna ett tydligt stöd med riktlinjer i användningen kan 

även hjälpa med samskapande av förståelsen för Office 365 och dess funktioner.  

    Vi anser att de olika perspektiven av IS-strategi som framställs av Orlikowski (1992) och 

Hammer (1990) är mycket intressanta och innehar värdefulla insikter. Att ha tydlighet i syftet 

för lanseringen hjälper användarna att komma till en samskapad förståelse för användningen, 

men, organisationen bör dessutom ha i åtanke att varje medarbetares teknologiska ramar och 

motivation kommer att formge användandet av det nya systemet. I vår modell (figur 2, s. 36) 

visar vi hur IS-strategin kan använda stödjande yttre motivation för att hjälpa användarna att 

få inre motivation och se UAV och UA som sedan hjälper dem att konceptualisera 

molnsystemet på ett samförstått sätt, där en kollaborativ förståelse hade kunnat gynna Alfa 

AB. Informanten VK beskriver en fortsättning av lanseringen där fokuset skulle ligga på att ge 

användarna information kring Office 365 och hur de kan nyttja funktionerna och de nya 

arbetssätt som möjliggörs med Office 365. Detta stämmer väl överens med de strategiska 

riktlinjer Orlikowski (1992) nämner om hur man behöver få rätt information på rätt sätt. 

Samtliga respondenter har även uttryckt intresse för mer utbildning för att bli än mer effektiva 

användare. 
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5.2 Hur motiveras medarbetarna? 

Vi har valt att dela upp sektionen om hur medarbetarna motiveras i två underrubriker: “yttre 

motivation och upplevd användbarhet” samt “inre motivation och upplevd 

användarvänlighet”. Som det går att utläsa i vår modell (figur 2, s. 36) så är yttre motivation 

nära kopplat till UA och inre motivation har en nära koppling till UAV. Vi vill förtydliga att inre 

och yttre motivation i regel har en nära relation till varandra vilket kommer att framkomma 

under diskussionen. Vi valde att göra denna uppdelning av yttre och inre motivation för att 

kunna föra en mer tydlig diskussion kring vårt fall. 

5.2.1 Yttre motivation och upplevd användbarhet 

Vi ser informationen och utbildningen Alfa ABs medarbetare mottagit som yttre motiverande 

faktorer då dessa fokuserar på att förbättra utfallet av arbetet (jfr. Lee et al., 2015). De 

obligatoriska nanoutbildningarna beskrivs som en väldigt ytlig genomgång av Office 365 i form 

av information kring vad molnsystemet och dess funktioner kan göra. Enligt SDT skulle denna 

obligatoriska utbildning identifieras som yttre motivation i form av en styrande extern 

reglering. Detta då utbildningen syftar till att få medarbetarna att förändra sina beteenden, 

men utan att ha en längre plan till förvaltandet av det förväntade beteendet så faller 

medarbetarna lätt tillbaka till det gamla beteendet (jfr. Deci & Ryan, 2000b). Ingen av 

respondenterna uttryckte en förhöjd UA eller UAV till Office 365 efter att de utfört 

nanoutbildningarna, detta var troligen ett resultat av den ytliga informationen som de 

innehöll. Att nanoutbildningen sedan resulterade i ett certifikat verkade främst tilltala 

organisationen som då kan uttala sig om att verksamhetens medarbetare var certifierade, 

utbildningen fokuserade inte på individernas utveckling. Även detta är ett fall av yttre 

motivation som är styrande, samt att den inte ligger nära medarbetarnas egna intressen kan 

ha hämmat den inre motivationen.  

 Lanseringssajten som fanns tillgänglig för alla medarbetare användes inte i någon ansenlig 

grad av respondenterna. Det som nämndes om lanseringssajten var väldigt positivt, trots att 

ingen av respondenterna har utnyttjat den till fullo. Att respondenterna inte använt den mer 

än i enstaka fall kan till viss del bero på en avsaknad av yttre motivation. Lanseringssajten 

anses vara informationsrik, men utan en yttre stödjande reglering blir det lättare att söka hjälp 

från annat håll eftersom det är så medarbetarna har gått tillväga tidigare. Respondenten KAM 

tog kontakt internt för att få information av en kollega vars rollbeskrivning innefattar 

utbildning av Office 365. Denna hjälp bestod av information specifikt inriktad till den kontext 

KAM befann sig i. Detta ser vi som en internaliserad stödjande yttre motivation då KAM nu är 

en trygg användare i Office 365, detta kan man se i vår modell (figur 2, s. 36) där yttre 

motivation påverkar UA i form av att användaren fick relevant information, här har även den 

yttre motivationen internaliserats till stor grad och påverkar medarbetarens inre motivation 

positivt. Vi ser alltså en ökad inre motivation eftersom att han efter detta fortsatt sin utveckling 

på egen hand med en nyfikenhet för fler funktioner i systemet. KAMs “resa” stämmer överens 

med de rekommendationer Orlikowski (1992) tar upp kring att det krävs rätt sorts och mängd 

av information som blir uttalat till medarbetarna för att anamma ett kollaborativt system. 

Respondenten INS har vi kategoriserat som amotiverad till användningen av Office 365. Det 

som skiljer INS från resterande respondenter är att hon inte ser UA för sig själv, kopplat till 
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hennes eget arbete, men hon kan se hur Office 365 positivt kan påverka sina kollegor som har 

andra roller. Office 365 är som vi tidigare belyst, beroende till viss del av ett gemensamt 

användande vilket gör att amotiverade användare inte bidrar med ett samskapat användande 

inom Office 365. INS efterlyser tydligare yttre motivation med utsagda datum och krav. Detta 

existerade inte vilket gjorde att INS såg övergången som frivillig och valde att arbeta på samma 

sätt som förut. Detta är ett tydligt exempel på hur viktigt UA är, utan det så kommer inte 

medarbetaren att självmant vända sig till det nya systemet, även om denne känner någon grad 

av UAV. 

 Samtliga respondenter har specifikt efterlyst mer tid avsatt för att utvecklas i Office 365. 

Här sker en konflikt då ett viktigt mål inom Alfa AB är att arbetstid ska vara debiterbar. Detta 

fokus på debiterbar tid är en tydligt styrande yttre motivation som reglerar hur medarbetarna 

väljer att lägga upp sitt arbete. Detta har medfört att en del av respondenterna inte ser 

utvecklingen av sitt användande av Office 365 som en arbetsuppgift och väljer därför att inte 

fokusera på sin egna användarutveckling. Vi vill argumentera för att medarbetare är i behov av 

stödjande yttre motivation i sitt arbete med Office 365, detta för att få en enad användning av 

det kollaborativa systemet. De respondenterna vi anser vara kapabla användare har tagit tid 

från sin fritid eller tid från jobbet för att söka information om hur man effektivt använder sig 

utav Office 365s funktioner. Att ta denna tid från fritid eller arbete blir svårt och det efterlyses 

ett stöd i form av avsatt tid och vägledning för att kunna vidareutvecklas i användningen av 

Office 365. Alfa AB besitter en stor mängd kunskap om Office 365 internt men har inte en 

tydlig strategi för det interna stödet där kunskapen skulle kunna komma till nytta på en större 

skala. För tillfället ligger ansvaret till vidareutveckling på individnivå, utan den stödjande yttre 

motivationen som är så kritisk för att människor ska internalisera regleringar (jfr. Ryan & Deci, 

2000a). Detta stärks av hur lokala kontor sköter sin vidareutbildning med hjälp av interna 

resurser, vilket ytterligare pekar på en bristfällig användning och förståelse för Office 365. Det 

är välkänt att vidareutveckling förbrukar organisationers resurser, men, om dessa resurser 

skulle avsättas till vidareutveckling för medarbetarna skulle deras produktivitet öka. Detta 

både på ett individuellt plan för medarbetarna, men även för organisatorisk vinning då det 

kollaborativa verktyget nyttjas till fullo genom sina användares samförståelse. 

 Office 365 är ett funktionellt system där användarnas vilja till användning, likt det Gerow 

et al. (2013) beskriver, påverkas till största del av yttre motivation. Då analysen av resultatet 

utfördes framkom det att alla respondenter uttrycker att UA är den mest kritiska faktorn för 

att vilja använda funktioner inom Office 365. När respondenterna uttrycker vad som motiverar 

dem till att använda molnsystemet så belyser dem just UA och hur de vill bli mer effektiva, 

kunna arbeta var de än befinner sig, förenkla sitt arbete, samt ha gemensamma arbetsytor. Att 

UA uttrycks som den viktigaste faktorn då det kommer till användandet av Office 365 stämmer 

väl in med det utforskade området kring teknologiacceptans och funktionella system (jfr. 

Davis, 1989; Gerow et al., 2013). Dock så kan detta fokus på UA också till viss del bero på att 

stödet i användningen av Office 365 varit bristfällig och respondenterna har inte internaliserat 

de få yttre regleringar som de upplevt. Eftersom att dessa yttre regleringar varit svaga så 

argumenterar vi för att respondenterna funnit yttre motiverande faktorer i molnsystemets 

användbarhet. Detta på grund av att UA bidrar till ett separat resultat, vilket är en yttre 

motiverande faktor (figur 2, s. 36). Vi har identifierat en stor avsaknad av stödjande yttre 
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motivation, något som även VK påpekar då hon i framtiden vill att Alfa AB ska utföra 

vidareutbildningar för medarbetarna där användbarheten förtydligas. Genom att då ge 

stödjande yttre motivation där målet är att göra användarna uppmärksamma på hur 

molnsystemet kan användas kollaborativt kan därmed den inre motivationen i form av 

samhörighet tilltalas, denna nyckelrelation tydliggörs i vår modell (figur 2, s. 36).  

5.2.2 Inre motivation och upplevd användarvänlighet 

En stor del av arbetet inom Alfa AB sker på eget ansvar då de anställda får bestämma hur och 

vart de ska arbeta. Respondenterna uttrycker sig väldigt kortfattat om autonomi då det verkar 

vara en grundpelare när man arbetar på detta sätt då det uttrycks som en självklarhet för dem. 

Autonomi är en vital faktor för att man ska finna inre motivation (jfr. Deci & Ryan, 2000b), 

därför menar vi att de anställda hos Alfa AB har bra förutsättningar för att finna inre 

motivation. Men även om de planerar och styr sin tid själva och får bestämma över vad och hur 

något ska göras så är de styrda av de organisatoriska målen, vilket är att ha en vinstdrivande 

verksamhet. De utbildningar som har skett via Skype har varit frivilliga vilket kan motivera 

människor eftersom att de själva får välja om de vill delta eller inte. Men än viktigare är att 

känna att deltagandet ökar medarbetarens kompetens då detta är väsentligt för att vilja delta 

utan en yttre reglering. Det är när medarbetaren har denna grad av autonomi, som denne kan 

känna inre motivation till vidareutveckling. 

 Respondenterna belyser att man inom IT branschen konstant behöver vara redo och öppen 

för förändring. Detta menar vi är ett exempel på hur medarbetarna vill hålla sin egna 

kompetens relevant, samt för att hålla sig konkurrenskraftiga inom branschen. Vi ser även att 

medarbetarna har en vilja till att utvecklas inom Office 365 med målet att öka sin kompetens. 

Yttre motivatorer driver dem att utveckla sin kunskap inom Office 365, vilket i sin tur stärker 

deras kompetens, vilket är den huvudsakliga typen av motivationsfaktor i arbetslivet (jfr. Deci 

& Ryan, 2000b). Detta är tydligt i vår undersökning då vi kan se att människor har viljan att 

vidareutvecklas, vilket möjligtvis beror på att dem vill öka sin kompetens och inte 

nödvändigtvis för att exempelvis vara arbetsgivaren till lags. Respondenterna uttrycker sig om 

hur de vill utvecklas för att utforska möjligheterna med Office 365. Detta kan vara ett sätt att 

tilltala deras egen kompetens då de av ren nyfikenhet vill utvecklas i det befintliga 

molnsystemet. För dem som anser att ökad kunskap inom Office 365 inte stärker deras 

kompetens eller autonomi, så kommer dem inte att uppleva inre motivation till 

vidareutveckling och behöver yttre stödjande motivation. Detta beskrivs i modellen då 

individer utan inre motivation till användning behöver en yttre motiverande faktor för att 

verkligen kunna uppleva användbarheten i molnsystemet (figur 2, s. 36) 

 Samtliga respondenter upplever hög grad av användarvänlighet i Office 365. Detta kan bero 

på hur mycket kunskap kring de olika funktionerna medarbetarna besitter.  När de uttrycker 

sig kring UAV så berör dem både Office 365 som helhet och specifika funktioner som tilltalat 

dem. I vår studie stod det klart att om medarbetare tycker att funktionen är enkel att använda 

så har denne lättare att ta till sig de olika användningsområdena. Detta beskrivs i modellen då 

medarbetare som ser UAV kan på ett enklare sätt känna UA inom molnsystemet (figur 2, s. 

36). Office 365 är ett omfattande system med en mängd olika användningsområden och 

respondenterna använder endast ett fåtal av funktionerna, men samtliga ser UAV i de 

funktioner som de använder. Detta tyder återigen på att UAV har en stark påverkan på UA 
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även när det rör funktionella system. Denna form av system är inte skapade för att vara 

underhållande och tilltala människors inre motivation, men UAV bidrar ändå till ökad inre 

motivation även i funktionella system genom sin enkelhet (jfr. Gerow et al., 2013). Denna 

nyckelrelation beskrivs även i vår modell (figur 2, s. 36) då UAV både påverkar och påverkas 

av inre motivation.  

5.3 Medarbetarnas konceptualisering av molnsystemet 

IT-artefakter är dynamiska och utvecklas kontinuerligt med nya funktioner (Orlikowski & 

Iacono, 2001), vilket respondenterna belyser när de beskriver skillnaderna i Office 365 mot 

hur det var i Office-paketet förr. Office 365 ger dem exempelvis möjlighet att arbeta på flera 

olika enheter, nya effektiva sätt att samarbeta och tillåter dem att komma åt filer genom molnet 

oavsett var de befinner sig rent geografiskt. Dessutom uttrycks det tydligt att molnsystemet 

innehåller en mängd olika funktioner där vissa används mer än andra, samt att vissa 

funktioner inte används alls vilket skapat problemet att en del funktioner förlorar värde om 

inte flera använder dem. När respondenterna berättar vad de upplever som användbart och 

användarvänligt är de specifika kring vilka funktioner de talar om, samt vilka 

användningsområden som funktionerna har. Att ta hänsyn till dessa funktioners egenskaper 

och kontext är därför viktigt eftersom att detta påverkar medarbetarnas upplevelser och 

användande (jfr. Orlikowski & Iacono, 2001). Vi ser att respondenternas individuella 

användande av molnsystemet påverkar deras egna konceptualiseringen av molnsystemet, 

främst baserat på deras upplevelser kring UAV och UAV (figur 2, s. 36). 

 Analysen av vårt resultat visar dessutom att uppdateringar inom Office 365 sker 

regelbundet men att majoriteten av respondenterna inte märker av det eller berörs nämnvärt 

av det. Med den logik som Yoo et al. (2010) presenterar i Layered Modular Architecture kan 

man förstå hur Office 365 kan uppdateras och få nya funktioner sömlöst utan att användarna 

märker av det. Dock har vissa respondenter upplevt större uppdateringar som störande hinder 

i deras arbete och dem har uttryckt avsaknad av förklaring till varför uppdateringen utfördes. 

Detta är något som kan bli allt vanligare med det höga tempo som IT-verksamheter utsätts för 

förändring (jfr. Avram, 2014; Kranz et al., 2016). Med tanke på det allt större utbudet av 

funktioner som kontinuerligt utökas i Office 365 kan det finnas en risk att användarna 

överväldigas av mängden funktioner. Dessutom menar vi att svårigheterna vi belyst där Alfa 

AB haft problem med att skapa samförståelse för användningen, är något som kan bli ett ännu 

större problem för företag i framtiden. Molnsystem ger en mängd fördelar, men deras 

karaktärsdrag som gör det enkelt att lägga till funktioner eller uppdatera dem ökar kraven på 

organisationer att hänga med i förändringen. Då måste även medarbetarna utvecklas i samma 

takt och ha en gemensam konceptualisering av molnsystemet i fråga. 

5.4 Upplevt syfte för användning – En efterhandskonstruktion 

Under processen av att analysera och tolka resultatet av datamaterialet var en återkommande 

faktor syftet till både lanseringen och själva användningen av Office 365. Ingen av 

respondenterna hade fått ta del av ett effektmål av någon sort, utan bildade sig snarare ett eget 

syfte där deras användning av Office 365 ses som ett konkurrensmedel för Alfa AB då de är 

återförsäljare av molnsystemet. Syftet med lanseringen var enligt VKs uttalande att alla kontor 
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skulle utföra övergången till Office 365 samt att medarbetarna skulle bli certifierade 

användare, detta med ett invävt fokus på informationssäkerhet. Detta syfte härstammar från 

en strategi på nationell nivå och fördes via lanseringsgruppen vidare till de lokala kontoren. 

Ingen av våra respondenter talar om detta explicita syfte som var uttryckt från 

lanseringsgruppen. Att respondenterna framkallar ett syfte som skiljer sig från effektmålen 

som vår informant uttryckte, kan härstamma från en rad olika faktorer. Genom vår analys kom 

vi fram till att dessa påverkansfaktorer exempelvis kan vara; avsaknad av tydlig yttre 

motivation, vilka arbetsuppgifter som medarbetaren förväntas utföra, hur de väljer att utföra 

arbetsuppgifter, hur deras kollegor utför arbetsuppgifter och vilken syn de har på 

molnsystemet i fråga. 

 De möjligheter till förändrade arbetssätt som Office 365 ger har varit högst frivilliga för 

medarbetarna på Alfa AB, samt att det finns en avsaknad av någon form av stödjande yttre 

motivation. Detta i samband med att organisationen inte har ett tydligt uttryckt syfte till 

övergången kan ha lett till att medarbetarna har skapat vad vi kallar ett Upplevt Syfte För 

Användning (USFA). Detta var för oss en oväntad upptäckt, konceptet bakom USFA 

härstammar från de tre teoretiska grunder vi haft under studiens gång; IS-strategi, motivation 

och teknologiacceptans. Det är anmärkningsvärt hur respondenterna greppar efter möjliga 

syften till övergången för att sedan dra liknande slutsats som lutar mot återförsäljningen av 

Office 365. Detta kan tyda på att de uppfattar molnsystemet som stöd för verksamhetsstrategin 

vilket Chen et al. (2010) framställer med sitt första koncept. Det skulle även kunna bero på att 

vi som forskare påverkat respondenternas svar. Avsaknaden av ett explicit syfte under 

lanseringen kan man följa i vår modell (figur 2, s. 36), där medarbetarna skapar USFA 

eftersom de yttre motiverande faktorerna varit bristfälliga. USFA kan komma att påverka 

användandet på ett liknande sätt som yttre regleringar gör. 

 Medarbetarnas USFA kan även vara ett resultat av att det har skapats genom interaktion 

med kollegor, alltså att det upplevda syftet skapats informellt på kontoret. Trots detta har 

USFA skapats för samtliga av våra respondenter, vilket vi argumenterar för påverkar hur de 

konceptualiserar och använder Office 365. Som vi berörde i sektion 5.1 krävs det en 

samförståelse för att verkligen nyttja den kraft kollaborativa molnsystem har att erbjuda. Om 

medarbetarnas USFA endast är att använda Office 365 för att stärka verksamhetens 

konkurrenskraft blir det en form av styrande yttre motivation som inte berör dem personligen, 

vilket försvårar internaliseringen av det explicita syftet. Vi föreslår därför att användarna bör 

få ett tydligt syfte presenterat för sig från organisationen då det rör sig om ett funktionellt 

system som Office 365, men att organisationen samtidigt måste vara medveten om att USFA 

är ett levande ting som kan omformas inom olika kontext, grupperingar eller inom individen. 

 

5.5 Förslag för vidare forskning 

Då vi analyserade vår data utifrån relaterad forskning så fann vi en oväntad upptäckt, som vi 

valt att kalla USFA. Eftersom detta dök upp under vår analys har vi inte haft möjlighet att 

studera konceptet djupare inom ramen för denna studie. Vi efterlyser vidare studier som 

utforskar konceptet på djupet. Eftersom att vi har utfört en kvalitativ tolkande fallstudie kan 

vi ej avgöra om detta koncept är statistiskt generaliserbart till större populationer, därför vore 
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en kvantitativ undersökning enligt oss ett bra nästa steg för att undersöka om USFA är en 

indikator till det faktiska användandet av molnsystem eller andra IT-artefakter. 

    Det har i vår studie dessutom visat sig att samtliga respondenter skapat ett snarlikt USFA, 

vad detta beror på står för oss inte helt klart. En rimlig förklaring är att USFA samskapas 

informellt mellan medarbetare, dock så är detta ingenting som vi kan fastställa i vår studie. Vi 

föreslår att även detta fenomen kan studeras vidare genom exempelvis observationer där man 

kan få en djupare insikt kring användarens kontext.    

    I studiens begynnelse hade vi ett antagande om hur frekventa uppdateringar inom 

molnsystem påverkar medarbetares motivation och användande. Under studiens gång 

berördes detta inte till lika stor grad som vi förutspått. Dock så framkom det att uppdateringar 

ansågs vara viktiga av de medarbetare som har större insikt i molnsystemet i jämförelse med 

dem medarbetarna som inte har det. Ett antal respondenter menade att det var angeläget att 

vara à jour på uppdateringarna och gav exempel på fall där uppdateringar stört deras 

vardagliga arbete. Vi menar att det vore intressant att studera hur frekventa och sömlösa 

uppdateringar påverkar det faktiska användandet. Det vore även intressant att få djupare 

insikt i hur organisationer förhåller sig till dem då uppdateringarna eventuellt kommer att 

kräva någon form av förändrat beteende av systemets användare.   
  



43 
 

6. Slutsats 

Syftet med denna studie var att bidra med en ny infallsvinkel som kombinerar olika 

forskningsområden för att få en nyanserad och djupare förståelse för vad som påverkar 

användares upplevelser av kollaborativa molnsystem. Studien inleddes med två 

frågeställningar:  

 

• Frågeställning 1: Hur upplevs och konceptualiseras det kollaborativa 

molnsystemet av medarbetarna?  

• Frågeställning 2: Vad gör organisationen för att främja medarbetarnas 

användning av det kollaborativa molnsystemet? 

Genom att utföra en tolkande fallstudie på ett större IT-konsultföretag har vi studerat hur IS-

strategi, teknologiacceptans och motiverande faktorer påverkar medarbetarnas 

konceptualisering och användning av molnsystemet Office 365. Nedan presenteras 

slutsatserna som belyser de mest väsentliga delarna av vår studie genom att svara på våra 

frågeställningar. 

    Svaret på studiens första frågeställning bidrar med insyn i konceptualiseringen av det 

kollaborativa molnsystemet. Vi har identifierat att även om systemet i sin natur är 

kollaborativt, så råder det en bristfällig förståelse hos medarbetarna om hur funktionerna 

inom molnsystemet bör användas. Ett stort fokus hos medarbetarna ligger på hur 

molnsystemet förbättrar individens möjlighet till att arbeta mer flexibelt över olika enheter 

samt över tid och rum. Vi anser att denna individuella konceptualisering av molnsystemet till 

viss del saknar de kollaborativa elementen och har gjort att medarbetarna använder de olika 

funktionerna på ett enskilt sätt vilket hämmar ett effektivt användande av molnsystemet. 

Medarbetarna upplever molnsystemet som enkelt att använda och ser ett flertal olika effektiva 

användningsområden, dock så är det tydligt att endast bråkdel av funktionerna i molnsystemet 

används. Med tanke på den nya formen av arbete som dessa molnsystem möjliggör så måste 

organisationer bli medvetna om den förändring det faktiskt innebär. En implementering av ett 

kollaborativt molnsystem idag är inte detsamma som en implementering av ett system för tio 

år sedan. Detta på grund av molnsystemets kollaborativa karaktärsdrag och dess stora utbud 

av funktioner som har många olika användningsområden, detta ökar kraven på 

en bakomliggande strategi till hur molnsystemet bör användas inom organisationen. För att 

utvinna kollaborativa molnsystems sanna värde måste organisationer avsätta resurser till att 

stödja sina medarbetare mot en gemensam konceptualisering av de olika funktionerna och 

deras användningsområden. Detta för oss vidare till den andra frågeställningen. 

Det framkommer i studien att organisationens främjande av de anställdas användning av 

molnsystemet har varit bristfällig. Att över en natt genomföra en övergång till ett molnsystem 

som medför över 20 nya funktioner utan att ge medarbetarna ett tydligt syfte eller gedigen 

utbildning, så kommer det högst troligen att resultera i ett fragmenterat användningsmönster. 

Det stöd som fanns i form av utbildning kom i samband med lanseringen då det anordnades 

ett fåtal nanoutbildningar, de medförde dock ingen djupare förståelse för medarbetarna. Det 

finns ett behov att fokusera mer på hur användningen av molnsystemet ska tilltala de olika 

användarnas kontext samt göra det tydligt vilka samarbetsmöjligheter molnsystemet 
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möjliggör. Vi argumenterar i studien för att ett effektivt sätt att främja medarbetarnas 

användning av molnsystemet är att ge dem stödjande yttre motivatorer som blir förståeliga i 

deras kontext, detta för att medarbetarna ska få en möjlighet att finna en reglering som dem 

kan internalisera.   

    Ett praktiskt exempel kan vara att organisationens uttalade syfte för användning är att 

förenkla medarbetarnas dagliga arbete och samarbetsmöjligheter vilket tilltalar deras inre 

motivation. Detta går sedan att uppmuntra ytterligare genom att förklara hur användbarheten 

förbättrats för medarbetaren vilket är en form av stödjande yttre motivation. Detta i kontrast 

med ett uttalat syfte som avser att göra medarbetarna mer produktiva, vilket blir styrande yttre 

motivation och snarare bör ses som organisationens mål med implementeringen. När 

individen inte får detta stöd av organisationen blir det svårare för denne att se vinsten av att 

använda molnsystemet. Vi menar att då den yttre motivationen är bristfällig och en tydlig IS-

strategi inte är närvarande, så skapar medarbetarna en egen förståelse till varför systemet ska 

användas. Detta hävdar vi är ett upplevt syfte för användning (USFA), vi argumenterar för att 

detta påverkar medarbetarnas användande av molnsystemet. Om medarbetarnas USFA skiljer 

sig åt så kan den kollaborativa kvalitet som molnsystemet har minska. Inom kollaborativa 

molnsystem så kan varje individs användande av systemet påverka på en organisatorisk nivå, 

vilket ökar kraven på en samskapad förståelse för en optimal användning av molnsystemen i 

fråga.  

    En ytterligare slutsats vi kan dra utifrån vår studie är att det saknas en generell förståelse för 

vilka nyckelrelationer som samverkar då det kommer till användning av ett kollaborativt 

molnsystem. Vi anser att studien är analytiskt generaliserbar då den bidrar med två 

generaliseringar som är vanliga för tolkande fallstudier. Det första bidraget härstammar från 

att vi i studien presenterar en rad olika faktorer inom vedertagna teoretiska områden, samt 

från vår empiriska insamling av data, för att framställa en samspelsmodell (figur 2, s. 36). 

Genom att identifiera och förklara nyckelrelationerna mellan modellens faktorer kopplat till 

empiri, bidrar studien med djupa insikter för hur de områden vi studerat är sammankopplade 

och påverkar hur medarbetare konceptualiserar- och använder sig utav kollaborativa 

molnsystem. Studiens andra bidrag kommer i form av utveckling av ett koncept, vi föreslår att 

USFA är en faktor som kan påverka individens konceptualisering och användning av 

molnsystem. Detta koncept bör kunna studeras i framtida studier för att avgöra dess relevans. 
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Bilaga 1, Intervjuguide informant 

 

Bakgrund 

• Vilken roll har du här på Alfa AB? Vilka arbetsuppgifter har du? 

• Hur länge har du arbetat på Alfa AB?  

• Vad har du jobbat med tidigare? Hur länge har du varit i konsultbranschen? 

 

IT-verktyg + Ledning 

• Vi valde ju ut dig till intervjun på grund av att du varit med i implementeringen av 

Office 365, hur blev det mottaget av de anställda? 

o Vilket syfte till systembytet gav ni till de anställda?  

o Tycker du att syftet gick fram till de anställda? 

• Vilka funktioner förväntas de anställda använda?  

• Hur gick utbildningen kring funktionerna/arbetet med Office 365 till?  

o Om det fanns utbildning, var den obligatorisk?  

o Vad gjordes för att motivera de anställda till att använda systemet? 

• Hur ofta uppdateras systemet? Antingen med nya funktioner eller ändringar i de 

befintliga funktionerna? 

o Utförs det utbildning för de funktioner som tillkommer i Office 365?  

▪ Ja: Hur går det till? 

▪ Nej: Varför inte? Sköts det på annat sätt? 

• Berätta om vilket slags stöd Alfa AB gett de anställda i övergången till Office 365. 

o Fanns det någon tydlig morot och piska?  Berätta om hur ni motiverade dem! 

• Finns det någon speciell strategi bakom utbildningen?  

o Hur tänker ni kring informellt lärande? (Dra något exempel om detta för att 

vara extra tydlig) 

• Har övergången till Office 365 gett det önskade resultatet? 

o Varför? 

Arbetsprocessförändringar  

• Vad tycker du personligen om övergången till Office 365? 

• Har du sett något tydligt exempel på förändringar i uppgifter hos de anställda?  

• Vad har cheferna gjort för att stödja de anställdas:  

o Flexibilitet i deras arbete 

o Val till självstyre/Valfrihet till hur de ska lösa uppgifter 

o Samarbete med kollegor på arbetet 

 

Motivation (Extern / Intern) 

• Hur tror du Office 365 påverkat kvalitén av de anställdas arbete? 

o Vilken del av arbetet har påverkats mest tror du? 

• Gör ni något för att få de anställda att tycka att arbete med Office 365 är mer 

underhållande eller smidigare än tidigare processer? 

• Vad tror du motiverar människor då det kommer till: 
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o Förändringar i arbetet 

o Att lära sig/utbildning på jobbet 

o Användning av nya program och funktioner 

• Vad gör ni på Alfa AB för att motivera de anställda till användning av systemet? 

 

Övrigt 

• Hur tycker du att den här övergången till Office 365 påverkat arbetsmiljön på Alfa 

AB?  

• Vad ser du som största utmaningen då det kommer till nya 

funktioner/uppdateringar? Både allmänt och i Office 365? 

• Gav ni medarbetare någon form av utvärdering av utbildningen?  

o Om ja: Hur gick den till? Fick du möjlighet att uttrycka dig?  

o Om nej: Är det något du saknar? Hur hade du velat att det skulle gå till? 

• Gav ni något tillfälle utvärdera kunskap om systemet? 

o Om ja: Hur gick den till? Fick du möjlighet att uttrycka dig?     

o Om nej: Är det något du saknar? Hur hade du velat att det skulle gå till? 

• Om du hade chansen att göra någonting annorlunda under lanseringen, vad och hur 

isåfall? 

• Är det något som du vill ta upp som vi inte berört i intervjun? 

• Skulle det vara OK för dig om vi kontaktar dig igen, om det skulle dyka upp några 

frågor? 
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Bilaga 2, Intervjuguide respondenter  
 

Bakgrund 

• Vilken roll har du här på Alfa AB? Vilka arbetsuppgifter har du? 

• Hur länge har du arbetat på Alfa AB?  

• Vad har du jobbat med tidigare? Hur länge har du varit i konsultbranschen? 

 

IT-verktyg 

• Vi valde ju ut dig till intervjun på grund av att du använder Office 365, vilka delar av 

tjänsten använder du dig i din vardag?  

• Hur skulle du beskriva ditt arbete med Office 365? 

o Finns det några funktioner du förväntas använda? (ledningsstyrt)  

o Finns det några funktioner du använder självmant? (utan uppmaning) 

o Finns det funktioner du skulle vilja använda? Varför? 

• Vilka behov har då du använder dig av ett IT-verktyg? 

• Hur ofta uppdateras systemet? Antingen med nya funktioner eller ändringar i de 

befintliga funktionerna? 

• Tycker du att Office 365 är enkelt att använda? Är du bekväm i användandet?  

 

Arbetsprocessförändringar  

• Vad tycker du om övergången till Office 365? 

• Vilket syfte tror du Alfa AB hade i övergången mot Office 365?  

o Varför tror du det? 

o Vilka krav har ställts på dig som anställd? 

• Hur har dina arbetsuppgifter förändrats?  

o Flexibilitet 

o Självstyre 

o Samarbete 

• Hur hjälper ni anställda varandra? Både IRL och via Office 365. 

• Hur ser rutinerna ut kring samarbete mellan kontor? 

o Sker det via Office 365? 

 

Motivation (Extern / Intern) 

• Har du fått stöd av någon i ditt arbete med Office 365? Vem var det? 

o Har du fått någon morot / piska? 

o Hur sköter Alfa AB feedback till er anställda? 

• Har du gått igenom någon utbildning då nya Office365-funktioner implementerats? 

o Kan du beskriva inlärningstillfället? 

o Var det tillräckligt/för mycket? 

o Har du kompletterat det? 

• Hur har Office 365 påverkat resultatet av ditt arbete? 

o Vilken del av arbetet har påverkats mest? 

• Tycker du att Office 365 är enkelt att använda? 
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o Har du tidigare vana med liknande system?  

• Hur har Office 365 påverkat din flexibilitet? Exempelvis val kring hur/var/när du ska 

arbeta? 

• Kan du ge något exempel på tillfällen där du undviker att använda Office365? 

• Vad är det som motiverar dig då det kommer till: 

o Förändringar i arbetet 

o Att lära sig/utbildning på jobbet 

o Användning av nya program och funktioner 

 

Övrigt 

• Hur har denna förändring påverkat arbetsmiljön på Alfa AB? 

• Vad ser du som största utmaningen då det kommer till nya 

funktioner/uppdateringar? Både allmänt och i Office 365? 

• Tas er använding av o365 upp i era mappsamtal? 

• Har du intresse för ett steg 2 av lanseringen?  

o Vad vill du att den tar upp? 

• Fick ni medarbetare göra någon form av utvärdering av utbildningen?  

o Om ja: Hur gick den till? Fick du möjlighet att uttrycka dig?  

o Om nej: Är det något du saknar? Hur hade du velat att det skulle gå till? 

• Fick ni något tillfälle där ni hade möjlighet att utvärdera er kunskap om systemet? 

o Om ja: Hur gick den till? Fick du möjlighet att uttrycka dig?     

o Om nej: Är det något du saknar? Hur hade du velat att det skulle gå till? 

• Är det något som du vill ta upp som vi inte berört i intervjun? 

• Skulle det vara OK för dig om vi kontaktar dig igen, om det skulle dyka upp några 

frågor? 

 


