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Abstract 
The modern workplace is dependent on effective communication in order for the employees 

to be able to execute their tasks. Despite this over half of the new communications-solutions 

that are inserted to handle an organizations communication needs fail. Therefore this study 

focuses on the adoption of communication-solutions in the context of the modern workplace. 

This with the intent of identifying factors that are central to the individuals’ adoption of 

new communication-solutions. To this end a qualitative study was done through semi-

structured interviews with ten respondents from four different organizations that recently 

inserted a new communication-solution. The findings of this study points to three factors as 

central for the adoption of a communication-solution. These are the existing information 

ecology, education and motivation. Organization should consider these three factors in 

order to contribute to the individual workers successful adoption of a new communication-

solution. Although this study has a limited scope, tendencies the point towards the three 

factors that has been identified as central for the adoption of a communication-solution can 

be observed. More research within this field is needed to confirm the findings of this study. 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Rikard Harr för den tid och det engagemang han 

bidragit med under detta uppsatsarbete. Vi vill även tacka samtliga respondenter som genom 

sin medverkan möjliggjort detta arbete. Stort tack! 
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Kapitel 1 - Inledning 
1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtusendena har människan gått från att kommunicera via hällristningar 

till att i stor utsträckning kommunicera via datorer (Strid, 1999). Webben ger fler möjlighet 

till snabbare kommunikation på global skala mellan såväl individer som organisationer. 

Informationshantering och kommunikation har därmed fått en mer central roll inom 

organisationer som måste hålla sig à jour med vad det är som händer i omvärlden. Detta för 

att kunna vara med och konkurrera på den globala marknaden. En ytterligare anledning till 

att informationshantering och kommunikation fått en mer central roll inom organisationer är 

att projektarbetsformen. Denna arbetsform har blivit allt vanligare och större krav ställs 

därför på kommunikation mellan individer och grupper såväl internt inom organisationerna, 

som kan vara spridda över flera orter eller rent av kontinenter, som externt mot kunder, 

konkurrenter och samarbetspartners. Eftersom informationshantering och kommunikation 

blir allt viktigare läggs även mycket pengar på att ta fram IT-system för att lagra och hantera 

informationen. Systemet PUST var avsett att bli polisens ärendehanteringssystem som har 

kostat skattebetalarna flera miljoner kronor (Jerräng, 2007; Wollner, 2014), visade sig i en 

utvärdering när det skulle implementerats vara näst in till omöjligt att arbeta med. 

Slutanvändarna ansåg att systemet var så komplicerat att det inte gick att jobba med. Därav 

måste nu ett annat system införas och utfasningen av PUST kommer kosta flera miljoner till. 

Liknande exempel finns även när det gäller kommunikationslösningar.  

Det är dock inte bara organisationer som idag har ett större behov av att hålla sig à jour 

med omvärlden, detsamma gäller för enskilda personer. Vi är ständigt uppkopplade och 

använder dagligen en mängd olika IT-system och IT-verktyg i såväl våra privata liv som i 

arbetslivet. En vanlig dag på jobbet innebär idag för de allra flesta att använda sig av ett 

flertal olika datorstödda system samt att ständigt växla mellan dessa för att kunna utföra sina 

ordinarie arbetsuppgifter. (González & Mark, 2004;Vårdförbundet, 2007). Detta medför att 

personer kräver i allt högre grad att olika IT-system och IT-verktyg ska vara kompatibla med 

varandra. Denna myriad av IT-system, IT-verktyg och mänskliga aktörer som interagerar på 

en arbetsplats beskrivs av vissa som ett ekosystem som markeras av starka kopplingar och 

beroenden mellan dess olika komponenter. Som för vilket ekosystem som helst innebär det 

att om ett nytt system tillförs, byts ut eller när en ny kompetens sätts in påverkas detta 

ekosystem i sin helhet (Nardi & O’day, 1999) vilket kan få stora konsekvenser för individen 

eftersom dessa system och verktyg ofta är hårt knutna till specifika arbetsuppgifter.  

Det har gjorts en hel del forskning gällande om hur man ska införa system i organisationer 

och fokus ligger då i huvudsak på implementation (e.g. Iivari, 1990), diffusion (e.g. Fuller, 

Hardin, & Scott, 2007) samt adoption (e.g. Vannoy & Palvia, 2010). Men det finns inte 

särskilt mycket forskning som fokuserar på dessa i kombination med 

kommunikationskontext, det vill säga den arbetsmiljö kommunikationslösningen förs in i. 

Närliggande forskning är dock utförd av Orlikowski (1992) som fokuserat på implementation 

av IKT. Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka adoptionen av 

kommunikationslösningar, med kommunikationslösningar menar vi alla de sätt individer 
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kan välja för att kommunicera med varandra. Detta för att försöka skapa en ökad förståelse 

för varför majoriteten av införanden av informations- och kommunikationslösningar 

misslyckas. (Becker, 2005)  

1.2 Frågeställning 

Vilka är de centrala faktorerna som påverkar individens adoption av en ny 

kommunikationslösning inom dagens moderna arbetsplatser? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för adoptionen av en 

kommunikationslösning med utgångspunkt i denna arbetskontext, detta för att belysa 

individens upplevelse av införandet och vad organisationer kan göra för att bidra till en 

lyckad adoptionsprocess.  

1.4 Disposition 

I kapitel 2 kommer vi att gå igenom den relaterade forskningen, med början i den moderna 

arbetsplatsen för att sedan vandra genom implementation och adoption av IKT. Efter 

detta, i kapitel 3, kommer vi att beskriva den metod vi använt för att utföra studien 

tillsammans med de etiska ställningstaganden vi gjorde. Vi beskriver också de företag och 

respondenter vi haft i avsnittet Urval. I kapitel 4 presenterar vi resultatet av studien och i 

kapitel 5 relaterar vi dessa mot relaterad forskning. I kapitel 6 så presenterar vi de faktorer 

som framkommit som centrala för adoptionsprocessen i resultatet. 
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Kapitel 2 - Relaterad forskning 
I detta kapitel kommer vi att börja med att beskriva den moderna arbetsplatsen, vilket 

innefattar ämnen som multitaskingproblematik och dess kommunikationskontext, för att 

sedan vandra genom relaterad forskning kring implementation. Från detta går vi till 

adoption och diffusion på ett generellt plan för att slutligen landa i hur adoption av 

kommunikationslösningar fungerar. 

2.1 Den moderna arbetsplatsen 
Den moderna arbetsplatsen präglas av en mängd av olika system som körs samtidigt och 

måste kunna interagera. Denna spridning av system leder till att individer måste hoppa 

mellan olika system väldigt ofta. Exempelvis arbetar användare i snitt 3 minuter på varje 

uppgift innan de byter till ett annat (González & Mark, 2004). Detta blir ett problem då det 

tar tid att återuppta arbetet igen efter att man blivit avbruten. Enligt O’Conaill & Frohlich 

(1995) spenderas 10 minuter av varje timme för att hantera just avbrott. Dessa avbrott kan 

komma till följd av allt ifrån att en kollega kommer in på kontoret eller att telefonen ringer 

till att ett mail kommer in som kräver direkt uppmärksamhet. Osunda nivåer av avbrott kan 

leda till frustration hos den drabbade och detta kan leda till reducerad effektivitet i 

organisationen (Harr, 2009). 

Ett sätt att se den moderna arbetsplatsen är att dela upp individens arbetsuppgifter i olika 

arbetssfärer. Genom denna uppdelning blir det enklare att kartlägga hur många olika saker 

individer gör under sin arbetsdag. Att övergå från att arbeta inom en av dessa sfärer till en 

annan är tidskrävande i större utsträckning än att gå mellan olika uppgifter inom samma 

sfär. Dessa sfärer har som gemensamt att de har samma mål eller motiv. Exempel på sådana 

sfärer är träning av ny personal, samarbetsövningar och att arbeta i olika projekt (González & 

Mark, 2004). Att arbeta i projektform är idag en vanlig företeelse. Projekt kan beskrivas som 

små organisationer inom organisationen med egen ledning och intern struktur. Det finns ofta 

en styrgrupp som består av individer från företagets ledning, en pro ektledare som ser till att 

organisera pro ektet, diverse stödgrupper samt pro ektmedlemmar.  ntalet 

pro ektmedlemmar kan variera men bör helt inte överstiga åtta individer ( öö  & Mooij-

Lindman, 2009) och dessa kan arbeta deltid eller heltid inom projektet. Fördelen med denna 

organisationsstruktur är att det blir enklare att organisera, nackdelarna är att projektgruppen 

får det svårt att återgå till ordinarie arbete (Blomberg, 2003). Detta bidrar till komplexiteten i 

individens arbetsdag då projekten kan bedrivas såväl inom en fysisk arbetsplats som en 

virtuell sådan, alltså mellan individer som samarbetar över geografiskt spridda platser med 

hjälp av olika kommunikationslösningar. En undergrupp av kommunikationslösningar är IT-

baserade kommunikationslösningar som brukar benämnas under samlingsnamnet 

Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) som inkluderar alla 

kommunikationsteknologier, som bland annat radio, television, datorer, satelliter, mail och 

sociala medier. Det innefattar även allt du kan göra med dessa, som att hålla 

videokonferenser och prata i telefon. (Rouse, 2005)  

En risk som kommer till följd av att det finns så många olika kommunikationslösningar att 

välja bland i dagens samhälle är risken för informationsöverflöde, alltså att 

informationsflödet som riktas mot en individ eller en organisation kan vara större än 
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kapaciteten att bearbeta och ta till sig informationen. Detta kan leda till stress, ångest och 

reducerad effektivitet (Harr, 2009). Det är även svårt för individer att hitta all informations 

som görs tillgänglig för dem eftersom den kan vara spridd över flera olika platser (Harr & 

Kaptelinin, 2009). Detsamma är sant för kommunikation då en individ kan bli kontaktad på 

flera olika sätt, exempelvis genom mail, telefon och sociala medier. Dessa kan dessutom 

finnas i flera olika utföranden och det är upp till individen att hålla koll på samtliga 

lösningar. Detta informations- och kommunikationslösningsöverflöde kan leda till att viktig 

information går förlorad i sorlet vilket kan få konsekvenser för organisationen  

Den myriad av IT-system, IT-artefakter, kommunikationslösningar och mänskliga aktörer 

som utgör den moderna arbetskontexten kan beskrivas i form av ett ekosystem. Ett 

ekosystem är inte något statiskt utan dynamiskt i sin natur och består av en mängd aktörer i 

form av tekniska artefakter, IT-system och individer. Ett annat ord för att benämna detta är 

informationsekologi som beskrivs av Nardi & O’Day (1999) på föl ande sätt; “Likt en 

biologisk ekologi så utmärks en informationsekologi av starka interrelationer och 

beroenden mellan de olika komponenterna.” [vår översättning] (Nardi & O’Day, 1999 s. 51). 

Det faktum att det inte går att till fullo förutse konsekvenserna av ett artefaktinförande gör 

att det är viktigt att ta hänsyn till om den är kompatibel med den existerande 

informationsekologin (Jung et al. 2008). Att en ny individ kommer in med nya idéer kan leda 

till att ett befintligt system börjar användas på ett nytt sätt men det kan även leda till att ett 

befintligt datorsystem måste förändras eller att helt nya datorsystem måste sättas in för att 

stödja det nya arbetssättet. Det kan även vara så att en förändring i ekologin kommer ifrån 

att en ny teknisk lösning eller ett nytt direktiv förs in som kräver att individernas arbetssätt 

förändras. Ett exempel på detta kan vara när skolor får nya mål för vad studenter måste lära 

sig så måste de även utveckla ett nytt sätt att utvärdera det studenterna har lärt sig och 

eventuellt införa, eller anpassa, ett nytt system för rapporteringen av betygen. Individer inom 

samma ekosystem kan dock uppleva förändringen olika, medan en lärare ser de som negativt 

att få mer arbete blir det blir bättre beslutstöd för en studieadministratör vilket denna ser 

som något positivt. Individer lever inte i en bubbla frånskilda sin omvärld. De är 

komponenter i informationsekologin de befinner sig i och påverkas av denna på samma sätt 

som de själva i sin tur påverkar den. Nya saker som introduceras i informationsekologin 

rubbar de balanser som existerar inne i denna vilket leder till att nya förhållanden mellan 

individer, artefakter och information uppstår vilket i sin tur gör att det krävs en ständig 

utveckling och anpassning därefter (Nardi & O’Day, 1999). Informationsekologins dynamiska 

natur gör det ännu viktigare för organisationer att välja rätt kommunikationslösningar 

utifrån kontexten den ska föras in i samt att dessa används på rätt sätt av de tänkta 

slutanvändarna.  

2.2 Implementation av IKT 

Inom IT området så innefattar ordet implementation alla processer som pågår från att man 

har köpt en lösning tills den är inne i företaget. Dessa processer är bland annat behovsanalys, 

situationsanalys, konfiguration, integreringar med befintliga lösningar, användarpolicies, 

användarträning samt leverans. (Avison & Fitzgerald, 2006) När en organisation bestämmer 

sig för att införa en ny typ av kommunikationslösning i sin verksamhet betyder det att 
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företaget kommer att investera tid, pengar och prestige i hårdvara, mjukvara och utbildning 

av personal i hanteringen av detta nya kommunikationssätt (George & Jones, 2012).  

Något som kan vara problematiskt vid implementationen av nya system är att större delen 

av resurserna läggs på att skapa systemen och väldigt lite läggs på att föra in systemen i 

organisationerna. I den grad som resurser läggs på att föra in systemet i organisationen är 

större delen av dessa resurser spenderade på det rent tekniska aspekter, medan träning av 

personal samt användardokumentation ofta blir en eftertanke (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Information om användandet av en ny innovation tas upp som en viktig del av 

implementationsfasen då för lite eller fel information kan leda till att slutanvändaren 

använder en innovation fel eller bara delvis (Orlikowski 1992). Detta kan ske genom att fel 

mentala modeller appliceras av dess användare om vad artefakten har för funktioner och 

egenskaper (Brunsson, 1998). Utbildning kan ge selektiv information om hur en artefakt bör 

användas. Det är även viktigt att eventuella pilotprojekt som görs plockar upp och korrigerar 

de brister som finns i artefakten. Pilotstudien kan också ge information om hur artefakten 

kommer att användas i senare steg och kan också belysa de problem som uppstår då den sätts 

in i organisationen (Ehrlich 1987). Om felen inte korrigeras fort kommer användarna att 

anpassa sitt användande av artefakten så att felen kringgås vilket gör att då felen korrigeras 

blir det följdproblem av detta (Francik, Rudman, Cooper, & Levine, 1991). Ledningens sätt att 

behandla den nya artefakten eller systemet är betydande för adoptionsprocessen då det 

påverkar hur medarbetare uppfattar dessa. Detta eftersom att ledningens attityd kan ge 

användandet av densamma hög status genom att visa sitt gillande eller låg status genom att 

inte visa något vidare intresse för den (Erlich 1987). Detta i sin tur kan påverka vilken nytta 

användarna ser att de får ut från artefakten eller systemet vilket kan ytterligare påverka hur 

den mottages.  

Att träning av personal samt användardokumentation ofta blir en eftertanke vid 

implementeringen av ett nytt system är inte optimalt då det är just dessa delar som kan 

påverka individens mottagande av det nya systemet. 

2.3 Adoptionsprocessen och Diffusion Of Innovations-teorin 
(DOI)  
Som följd av implementationen av en ny innovation påbörjas en adoption av innovationen av 

varje enskild individ och en diffusion inom organisationerna. En innovation är antingen en 

idé, ett beteende, ett system eller en artefakt som uppfattas som något nytt av de tänkta 

slutanvändarna (Rogers, 1995). Vidare kommer ordet innovation syftas till som ett nytt 

system eller en ny artefakt som förs in i en organisation.  

Adoptionsprocessen är en individbunden process som inleds av att en individ får 

kännedom om en för individen ny innovation och avslutas med att individen antingen 

accepterar eller förkastar innovationen. Diffusion är däremot ett begrepp som beskriver hur 

en grupp av individer adopterar, accepterar eller förkastar, en innovation sett över tid 

(Rogers, 1995). Denna diffusionsprocess kan delas upp i fem grupperingar, där de olika 

grupperna av adopterare benämns som innovators, early adopters, early majority, late 

majority och laggards. Innovators är de som är de första som anammar en produkt och är ca 

2,5 % av de tänkta slutanvändarna därefter kommer early adopters som är ca 13,5 %, efter 
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dessa kommer early majority och late majority som tillsammans utgör huvuddelen de tänkta 

slutanvändarna (68 %). Efter detta kommer de sista 16 % som brukar kallas laggards. (White, 

2008) 

Hur lyckad diffusionen av en innovation blir inom en organisation är direkt kopplat till 

hur lyckade adoptionsprocesserna hos de enskilda individerna är. Adoptionsprocessen kan 

delas in i fem olika faser. Dessa är kunskapsfasen, övertygelsefasen, beslutsfasen, 

implementationsfasen och bekräftelsefasen. Den första av dessa faser är från det ögonblick 

individen blir uppmärksammad att en ny innovation existerar tills individen börjar leta 

information om denna. Övertygelsefasen handlar om att samla tillräckligt med information 

för att kunna göra ett beslut att antingen anamma eller förkasta innovationen. I beslutsfasen 

ställs fördelarna och nackdelarna mot varandra och utmynnar i antingen att innovationen 

förkastas eller att den adopteras. Under den fjärde fasen, Implementation, börjar 

innovationen användas i varierande grad samtidigt som nyttan i artefakten utvärderas. Den 

sista fasen handlar om att bekräfta att man har gjort rätt val. (Rogers 1995) 

Hur en individ tar till sig en ny innovation påverkas av en rad olika faktorer. Orlikowski 

(1992;1995;2000) lyfter fram information, utbildning, träning och att rätt tankebild används 

där den gemensamma kärnan är att det är viktigt att individen får rätt information och 

utbildning så att de blir medvetna om hur och varför en innovation ska användas. Jenkins & 

Chapman (1998), Ehrlich (1987) och Francik, Rudman, Cooper, & Levine (1991) tar även upp 

att det är viktigt att ledarroller inom en organisation visar en positiv inställning till den nya 

innovationen för att främja adoptionen av densamma. De tar även upp pilotprojekt som en 

viktig del för att upptäcka och korrigera problem som uppstår. Andra faktorer som påverkar 

adoptionen som tas upp av Erlich (1987; Francik, Rudman, Cooper, & Levine, 1991) är att 

lösningen även måste passa den arbetskontext den förs in i och att slutanvändarna känner att 

innovationen täcker ett befintligt behov. Användarmedverkan plockas också av författarna 

som viktigt sätt att väcka intresse för den nya lösningen. 

Även Rogers (1995) tar upp faktorer som han benämner som fem huvudpunkter som 

centrala för adoptionen av en ny innovation. Den första av dessa är relativa fördelar, hur 

fördelaktig den nya innovationen upplevs gentemot dess föregångare, alltså om individen 

upplever den nya som något att föredra framför den gamla lösningen. Den andra, 

kompabilitet som är hur väl den nya innovationen stämmer överens med individens eller 

organisationens erfarenheter, värderingar och behov. Med andra ord, hur väl den nya 

innovationen stämmer överens med den arbetskontext den ska användas inom. Den tredje 

komplexitet, är i vilken utsträckning den nya innovationen upplevs som enkel att använda 

och/eller förstå, alltså hur intuitiv, överskådlig och lätthanterlig den upplevs vara av 

individen. Den fjärde är experimenterbarhet vilket är till vilken grad det finns möjlighet och 

hur lätt det är att prova sig fram med den nya innovationen under adoptionsprocessens gång, 

det vill säga om det finns tid och utrymme för att lära sig att använda den nya innovationen 

på egen hand. Den femte, observerbarhet är hur tydliga fördelarna med den nya 

innovationen är för individens omgivning eller organisationen i stort, alltså om individen 

själv kan se vilka positiva konsekvenser som kommer till följd för att arbeta med den nya 

innovationen i ett större sammanhang.  
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Alla dessa faktorer som tas upp av de olika författarna påverkar individens 

adoptionsprocess och även om de har lagt fokus på olika faktorer så är det inget som direkt 

talar emot vad de andra lyft fram. Då dessa faktorer påverkar adoptionsprocessen så 

påverkar de även diffusionen i viss utsträckning. Faktorerna som tas upp är i viss del svåra 

att separera från varandra då författarna beskriver liknande fenomen med olika fokus. 

Sammanfattningsvis så är faktorerna som presenteras som centrala för adoptionen av en ny 

innovation: Information, Utbildning, Metaforer, Ledarrollers attityder, Pilotprojekt, Kontext, 

Användarmedverkan, Relativa fördelar, Kompabilitet, Komplexitet, Experimenterbarhet och 

Observerbarhet.  

2.4 Adoption av IKT 
När det gäller adoptionen av IKT, eller kommunikationslösningar finns det mycket som 

organisationer kan göra för att bidra till en lyckad adoptionsprocess. Dessa kan  

relateras till de fem huvudfaktorerna som beskrivs av Rogers (1995).  

För att påverka hur en slutanvändare upplever relativa fördelar är det exempelvis viktigt 

att i ett inledande skede ge den tänkta slutanvändaren information om vilka fördelar som den 

nya kommunikationslösningen är ämnad att ge den enskilde individen i deras arbete. Med 

andra ord belysa de relativa fördelar som kommer att följa med användning av den nya 

kommunikationslösningen. Om en individ inte har kunskap om lösningens totala 

funktionalitet kan det leda till att de inte kan se alla de möjliga fördelar som användningen av 

lösningen erbjuder. Orlikowski (2000) beskriver hur bristen på denna typ av information gör 

att lösningen bara delvis används och därför inte erbjuder några konkreta fördelar ur 

slutanvändarnas perspektiv. Resultatet blev då att slutanvändaren kände sig skeptisk redan 

från start och inte använde lösningen i någon större utsträckning. Ett annat sätt att bidra till 

att de upplevda relativa fördelarna är att försäkra sig om att den nya 

kommunikationslösningen passar med hur slutanvändarna faktiskt arbetar. Detta eftersom 

om kommunikationslösningen inte stämmer överens med rådande arbetssätt kan det 

upplevas som något som kommer att vara en nackdel och försämra slutanvändarens vardag.  

Det är även viktigt att se till slutanvändarnas arbetssätt utifrån den andra huvudpunkten 

kompabilitet. Detta eftersom kontexten slutanvändaren befinner sig i påverkar hur denne 

upplever introduktionen av en ny kommunikationslösning. Orlikowski (1992) beskriver om 

när ett företag införde en ny typ av groupware, Lotus Notes, att de fördelar som 

presenterades inte var av värde för de tänkta slutanvändarna eftersom det var en 

konkurrensdriven arbetsplats. Lösningen skulle innebära att information som en individ 

sammanställt skulle förmedlas på ett sådant sätt att den var tillgänglig för alla. På grund av 

den konkurrensdrivna arbetsmiljön de arbetade i sågs detta inte alls som något positivt då de 

därför inte skulle få något övertag över de andra. Ett annat problem kan vara att individerna 

tycker att den nya tekniska kommunikationslösningen är svåranvänd eller inte passar ihop 

med deras föredragna sätt att kommunicera, det kan leda till att individen bara applicerar sitt 

gamla arbetssätt på det nya systemet även om detta inte är hur systemet eller verktyget var 

menat att användas (Orlikowski, 2000).  

Genom att erbjuda utbildning i användandet av den nya kommunikationslösningen kan 

organisationen bidra till att den upplevs mindre komplex av slutanvändaren, alltså som mer 
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lätthanterlig och lättare att förstå. Till exempel beskriver Ehrlich (1987) hur de som inte fått 

beskrivet för sig hur den nya kommunikationslösningen ska användas kommer att använda 

den utifrån den mentala bild som de själva har skapat. Detta visade sig genom att de som fick 

träning i hur en röstbrevlåda skulle användas på ett korrekt sätt kunde sedan använda den 

utan problem. De som inte fick någon träning i användandet av röstbrevlådan fick däremot 

problem då de använde den som en sekreterare vilket inte var optimalt. 

 Det fjärde kriteriet om experimenterbarhet kan relateras till behovet av pilotstudier 

då de slutanvändare som ingår i pilotstudien får möjlighet att pröva på lösningen innan den 

rullas ut till hela organisationen. Men det kan också relateras till behovet av utbildning i form 

av workshops för att kunna experimentera och utforska kommunikationslösningen under 

kontrollerade former. 

Flertalet av författarna tycker att ledningens engagemang för en ny lösning är en viktig 

aspekt för hur adoptionsprocessen fortlöper (Orlikowski 1992; Orlikowski 2000; Erlich 1987; 

Francik, Rudman, Cooper, & Levine, 1991; Jenkins & Chapman 1998; White 2008). 

Exempelvis plockar Ehrlich (1987) fram att på företaget hon observerade ledde ledningens 

användning av lösningen till att det ansågs som mer prestigefullt att använda lösningen, då 

detta innebar att lösningen blev en väg till makten. På samma sätt kan ledningens ratande av 

systemet leda till att det endast används av de som måste använda det. Detta påverkar också 

Rogers (1995) femte punkt, observerbarhet, då detta påverkar deras möjligheter att se 

konsekvenserna av vad det nya systemet kommer få för konsekvenser för dem.  

Kommunikationslösningar har även problemet att det måste finnas en kritisk massa som 

använder lösningen innan den blir användbar. Detta för att de som är tidiga med att använda 

sig av kommunikationslösningen inte får något mervärde av att använda sig av den då de inte 

kan använda den för att komma i kontakt med majoriteten av de tänkta slutanvändarna. 

Detta leder till att de förmodligen överger lösningen vilket i sin tur innebär att de som börjar 

nyttja kommunikationslösningen i ett senare skede upplever samma 

problem. Kommunikationssystemet har alltså inget egenvärde utan det får endast värde då 

det finns individer att samverka med. Om man däremot tidigt lyckas få en stor del av 

användarna in på samma gång undviker man denna problematik då de får nytta av det. 

(Grudin, 1994) Ett annat problem är att om en individ redan har ett sätt att göra det den nya 

kommunikationslösningen erbjuder finns det risk att denna väljer att fortsätta använda den 

efter det att den nya lösningen införts. En person som redan använder sig av en likande 

lösning måste därför tvingas att byta system helt och därigenom utveckla ett nytt arbetssätt 

för annars kommer inget förändras. (Brunsson, 1998)  

Syftet med denna studie är, som tidigare nämnt, att skapa ökad förståelse kring faktorer 

som är centrala för adoption av en kommunikationslösning med utgångspunkt i den 

arbetskontext som utgörs av dagens moderna arbetsplatser. Trots att det gjorts gedigen 

forskning inom området för adoption av IKT av bland annat Orlikowski (1992; 1994; 2000), 

Erlich (1987) och White (2008) finns det en lucka då fältet, utifrån den litteraturgenomgång 

som genomförts, erbjuder väldigt lite när det gäller hur informationsekologin, som är 

utmärkande för den moderna arbetsplatsen, och påverkar adoptionsprocessen vid införandet 

av en ny kommunikationslösning. Denna påverkan av informationsekologin bör antas ha stor 

betydelse då informationsekologins komplexa och föränderliga natur leder till ripple-effects, 
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det vill säga en dominoeffekt, genom individens hela arbetskontext då något nytt som en 

kommunikationslösning förs in.  
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Kapitel 3 - Metod 
I detta kapitel kommer vi att förklara varför vi valde den metod vi valt för att sedan 

förklara hur vi gjorde vårt urval och presentera våra respondenter. Sedan kommer vi att 

gå igenom hur vi genomförde arbetet och de etiska aspekterna vi har tagit hänsyn till 

under studien för att slutligen gå igenom potentiell kritik som kan riktas mot arbetet. 

3.1 Metodval 
När denna studie inleddes behövde vi besluta oss för vilken typ av metod vi skulle använda 

oss av, antingen en kvantitativ metod eller en kvalitativ metod. 

“Kvantitativa metoder omfattar en mängd mer eller mindre matematiskt avancerade 

tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med 

siffror.“(Eliasson, 2013, s. 28). Det betecknar även olika sätt att samla in kvantitativa data 

vilket kan göras via till exempel enkät- och intervjuundersökningar. Kvantitativa metoder 

lämpar sig bäst för att uppskatta hur utbredda förhållanden eller attityder är inom den 

undersökta gruppen. (Eliasson, 2013) Något som dock är viktigt att hålla i åtanke är att 

undersökningens resultat som kommer från den mindre gruppen, även om de kan 

generalisera till en större population, inte är det samma som verkligheten (Holme & Solvang, 

1997) för den större populationen. 

En kvantitativ metod har många fördelar men givet vår ambition att undersöka individers 

upplevelser av adoptionsprocessen är en kvalitativ metod mer passande för vårt syfte. Detta 

eftersom vi vill gå in på djupet i respondenternas uppfattning om hur de, utifrån sitt 

perspektiv och den kontext de verkar inom, upplevt adoptionen av en ny 

kommunikationslösning. 

Något som utmärker en kvalitativ metod är att ställa enkla frågor och får komplexa svar. 

Detta gör att den som håller i intervjun får mycket material att arbeta med som bland annat 

innehåller mönster, skeenden och åsikter. (Trost, 2010) De kvalitativa metoderna hanterar, 

till skillnad från kvantitativa metoder, tyckanden och inte siffror. Den kvalitativa 

intervjumetoden skiljer sig från det kvantitativa dito genom att man låter personen man 

intervjuar styra intervjun till viss grad. (Holme & Solvang, 1997). Man använder kvalitativa 

metoder för att ta reda på hur folk resonerar eller reagerar till någonting alternativt hitta 

mönster i hur de agerar. (Trost, 2010). Styrkorna med kvalitativa studier är att det ger en 

djupare insikt i hur en viss grupp agerar men detta gör också att det blir svårare att 

generalisera det man upptäcker till hela populationen. (Holme & Solvang, 1997; Trost, 2010) 

Eftersom det är individens personliga uppfattning vi är ute efter fokuserar vi på ord 

snarare än siffror. (Trost, 2010) Vi söker en djupare förståelse för en specifik händelse, i detta 

fall adoptionsprocessen av en ny kommunikationslösning och hur denna process påverkas av 

den informationsekologi den ingår i. 

3.2 Urval 
Vi valde att undersöka individer från fyra organisationer som vi sen tidigare hade kännedom 

om och som nyligen infört nya kommunikationslösningar. Dessa fyra var SLU, SLU-

Biblioteket, UmU och ITS.  
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SLU är en förkortning på Sveriges Lantbruksuniversitetet, dess huvudsakliga uppgift är 

forskning och utbildning och genomföra miljöanalyser för att kunna bidra till god livskvalitet 

och ökad tillväxt både nationellt och internationellt. SLU har fyra huvudorter Alnarp, Skara, 

Ulltuna och Umeå. (Sveriges lantbruksuniversitet, 2014)  

SLU-Biblioteket, som är en extern samarbetspartner till SLU. Deras huvudsakliga 

uppgift är att tillhandahålla kurslitteratur, övriga böcker och artiklar till studenter och 

forskare verksamma vid SLU. De tillhandhåller också grupprum som kan bokas av studenter 

och anställda vid SLU. Personalen är en resurs för att underlätta och vägleda sökandet av 

litteratur (Dannberg, 2014). 

UmU är en förkortning av Umeå Universitet, vilket är ett universitet med 4 fakulteter 

medicinska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och tekniskt naturvetenskaplig, 47 

institutioner och ca 4300 anställda (Falck, 2014).  

ITS är en förkortning av IT-stöd och systemutveckling. De utvecklar, förvaltar och driftar 

IT-system på Universitet och högskolor runt om i landet, de ansvarar exempelvis för 

antagning.se genom utveckling och förvaltning. (Dagmar, 2013)  

De första respondenterna på vardera arbetsplats valdes genom tillfällighetsurval, därefter 

valdes de efterföljande respondenterna via snöbollsurval. Ett tillfällighetsurval innebär att 

man väljer de individer man kommer åt tills man når den mängd respondenter man vill ha 

(Powell, 1997). Ett snöbollsurval är att man börjar med en person och frågar denne om den 

vet av någon annan man skulle vilja intervjua (Mathers, Fox, & Hunn, 1998). Det har fått sitt 

namn från det att likt en snöboll som rullas ner för en kulle så växer antalet individer 

drastiskt. 

Vi kommer fortsättningsvis av etiska skäl inte att använda oss av organisationsnamn då 

våra respondenter då alltför lätt kan identifieras. Vi kommer heller inte av samma anledning 

att namnge de specifika lösningarna i samband med respondenterna utan istället förklarar vi 

dessa efter den funktionalitet de erbjuder och vilka funktioner som respondenterna använder 

sig av i sin yrkesroll.  

De senaste införda kommunikationslösningarna inom respektive organisation är Lync och 

Jabber. Dessa har när de införs i sin helhet samma funktionaliteter i form av e-telefon, chatt, 

videosamtal och fildelning. skillnaden mellan dem är att Lync går att koppla mot Office 

paketet som inbegriper bland annat Outlook och kalenderfunktionen. 

Det som är gemensamt för samtliga organisationer i vår studie är, i likhet med de flesta 

andra svenska organisationer, att de anställda använder sig av en myriad av mer eller mindre 

tekniska kommunikationslösningar. Samtliga organisationer och därav de anställda 

använder sig av någon form av mail, intranät, sociala medier och telefoni. Det som skiljer sig 

åt mellan organisationen är orsaken till varför den nya lösningen fördes in. Inom en av 

organisationerna fördes den in för att ersätta ett gammalt telefonisystem, inom den andra 

och tredje fördes det in för att införa en ny officiell kommunikationslösning för hela 

organisationen och för den fjärde lanserades den som en helhetslösning för att integrera all 

kommunikation i en lösning samtidigt som ett gammalt telefonisystem ersattes.  

Trots att samtliga organisationer har infört nya kommunikationslösningar med samma 

funktionaliteter används de väldigt olika beroende på varför lösningen infördes. Men även på 

grund av respondenternas behov av, och föredragna sätt, att kommunicera.  
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I tabellen nedan presenterar vi våra respondenter. Namnen är pseudonymer och 

slumpmässigt tilldelade. Vi har valt att dela in ålder i ålderskategorier om tio år. På samma 

sätt har vi gjort gällande Yrkesverksamma år inom organisationen men då i spann om 5 år. 

Intresse av teknik visar i hur stor utsträckning respondenterna själva beskriver sig som 

teknikintresserade givna alternativ mellan inte alls intresserad och väldigt intresserad (se 

Bilaga 1, fråga 1.3 för samtliga alternativ). Nyttjad funktionalitet visar de funktioner som 

respondenterna själva beskriver sig nyttja av den nya lösningen. Telefoni inbegriper både 

röstsamtal och klassisk telefoni samt röstkonferenser. Status är att man ska se användarens 

tillgänglighet samt själva välja vilken tillgänglighet som ska visas utåt. Fildelning är både att 

man kan dela dokument men också att man kan visa sitt skrivbord till andra. Videosamtal 

inbegriper både konferenser såväl som samtal mellan två personer över video-länk. Med 

Chatt menas både chattkonversationer mellan två personer såväl som i större grupp.  

 

Namn Yrkesroll Ålder Yrkes- 
verksamma år 
inom org. 

Intresse av 
teknik 

Nyttjad Funktionallitet 

Nils Thynell 

 
Studierektor och 
biträdande prefekt 

30-40 0-5 Mycket 
intresserad 

 

Telefoni, Status 

Ted Borg 
 

Prefekt och forskare 40-50 15-20 Mycket 
intresserad 

Videosamtal, fildelning 

Göte 
Svensson 

Projektledare 40-50 10-15 Mycket 
intresserad  

Telefoni, Chatt, 
Videosamtal, Fildelning, 
Status 

Tord Yvel Adjunkt 40-50 15-20 Relativt 
intresserad  

Nyttjar ej 

Rolf Olsson IT tekniker 30-40 0-5 Mycket 
intresserad  

Telefoni, Status 

Pelle 
Bengtsson 

Lärare och  
IT-ansvarig 

50-60 20-25 Mycket 
intresserad  

Telefoni, Status 

Petra Kvist Biblioteks- 
Assistant 

50-60 15-20 Relativt 
intresserad  

Chatt, Status 

Nicki Toll 

 
Studie administratör  

 
40-50 10-15 Väldigt 

intresserad  
Telefoni, Status 

Johny Tex Lektor 40-50 5-10 Mycket 
intresserad 

Telefoni, Status 

Gustav 
Kopp 

 

Arbetsledare och 
Problem manager 

40-50 5-10 Mycket 
intresserad 

Videosamtal, Status 

Tabell 1, Respondenter, tabellen visar anonymiserad bakgrundsdata för respondenterna. 
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3.5 Genomförande 

Redan när intervjufrågorna skrivs har det gjorts en avgränsning utifrån frågeställningen då 

frågorna formulerats utifrån det som anses viktigt att få besvarat (Holme & Solvang, 1997). Vi 

konstruerade en intervjuguide baserat på de teman som vi hittat i relaterad forskning för att 

hjälpa oss med våra intervjuer (bilaga 1) med hjälp av Mathers, Fox, & Hunn (1998). Detta 

hjälpte oss att bestämma oss att använda en semi-strukturerade intervju-metod där vi hade 

relativt öppna frågor strukturerade kring olika teman. Detta tillåter oss att förbereda vissa 

frågor som vi vill ha svar på samtidigt som vi kan utforska eventuella intressanta spår 

respondenterna tar upp. Som bas för våra frågor lutade vi oss mot vår relaterade forskning. 

Fokus var inte att ställa frågorna i rätt följd utan att intervjun skulle vara levande och 

frågorna ställdes i den följd som passade respondenternas tidigare svar. Detta gör vi för att 

undvika en för hårt styrd intervju som gör det svårare för respondenten att förmedla sina 

egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1991). 

Den initiala kontakten med kontaktpersonerna inom de olika organisationerna skedde via 

mail där de blev tillfrågade om de skulle vara intresserade av att ställa upp i en intervju och 

de informerades samtidigt om vilket ämne intervjun skulle fokusera på. Kontaktpersonerna 

tillfrågades även om de kunde ge förslag på andra anställda som skulle kunna tänkas vara 

intresserade av att ställa upp i en intervju. Detta genererade en maillista av möjliga 

respondenter. Totalt tillfrågades 15 personer, kontaktpersonerna inräknade, om de var villiga 

att delta i studien. Av dessa var det tio som svarade att de var intresserad av att ställa upp i en 

intervju och fem som antingen valde att inte svara på förfrågan eller av olika anledningar 

tackade nej till att delta. 

Vi inledde varje intervju med en formaliadel (se Bilaga 1) där vi informerade om hur 

informationen vi fått från den intervjuade skulle hanteras och behandlas. I formaliadelen 

frågade vi bland annat om de tillät att vi spelade in intervjun och informerade om att de när 

som helst fick avbryta intervjun. Om de valt att inte tillåta inspelning av intervjun så skulle 

detta ha lösts genom att en av intervjuarna fick koncentrera sig på att enbart föra 

anteckningar under intervjuns gång. Vi informerade även om att ljudinspelningar enbart var 

hjälpmedel och skulle makuleras efter transkribering av intervjun.  

Samtliga respondenter tillät inspelning av intervjun och sammanfattningar skrevs direkt 

efter intervjuns slut. Transkriberingen i sin tur skulle de få tillfälle att se över och 

kommentera innan det att arbetet publiceras. Detta ifall de i detta skede känner att det är 

något som de sagt i intervjun som de inte vill ska tas med arbetet vid publicering samt att 

dessa transkriptioner i sin tur skulle makuleras vid studiens slutförande. Vi informerade även 

om att den information de lämnade under intervjun skulle anonymiseras innan den fördes in 

i det slutliga arbetet för publicering.  

Intervjuerna tog mellan 30-60minuter. Skillnaden berodde på hur mycket respondenten 

hade använt systemen och hur de besvarade frågorna. Informationen som samlades in under 

intervjuerna hölls borta från diverse publika “moln-t änster” som Google Drive och Dropbox 

då vi inte kan veta hur informationen sprids från dessa platser. Istället valde vi att använda 

oss av Informatiks (en institution på Umeå universitet) projekthanteringsverktyg “Redmine” 

för att lagra allt intervjumaterial. Detta gjorde vi för att det använder sig av en säker 

anslutning samt för att man behöver logga in för att komma åt informationen. 
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Frågorna som ställdes och informationen som gavs under den inledande formaliadelen 

gjordes för att agera i enighet med de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit 

fram. 

3.6 Dataanalys 
Vid intervjuer valde vi att organisera det så att två personer genomförde intervjun medan den 

tredje i efterhand transkriberade intervjumaterialet. Anledningen till att vi valde detta 

tillvägagångssätt var att skapa en informell intervjusituation där den intervjuade inte 

upplevde det som att denne satt framför en panel och svarade på frågor. En annan fördel var 

att alla tre blev insatta i samtliga intervjuer även om inte alla var på plats. Transkriberingarna 

kondenserades sedan till kortare sammanfattningar för att göra informationen mer 

lättöverskådlig.  

Efter detta lästes samtliga sammanfattningarna av alla tre individuellt och diskuterades 

därefter för att komma fram till de centrala teman som återfanns inom informationen som 

samlats in från de intervjuade (Mathers, Fox, & Hunn, 1998). Vi kom fram till centrala teman 

genom att enskilt gå igenom intervjumaterialet och sammanfattningarna och markerade de 

återkommande teman vi såg. Efter detta gick vi gemensamt igenom de återkommande teman 

vi hittade och såg vilka teman vi gemensamt såg respektive vilka vi inte såg gemensamt. Detta 

utmynnade i de fem centrala teman vi använder för att presentera vårt resultat. Detta kan 

liknas med Affinity Diagrams som beskrivs av Harboe, Minke, Ilea, & Huang (2012). 

3.7 Forskningsetik 
De etiska principer som genomsyrat denna studie hämtades från dokumentet 

Forskningsetiska Principer (Vetenskapsrådet, 2002). De går ut på att väga den vetenskapliga 

nytta som man får av sin undersökning mot den inskränkning i individers personliga 

integritet som studien innebär. Detta specificeras till fyra kategorier av krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Det första av kraven handlar om att informera de man undersöker om vad de har för roll i 

undersökningen och deras rättigheter, som till exempel att när som helst dra sig ur 

undersökningen. Denna information måste gå till den undersöka senast innan intervjun. 

Även eventuella risker som finns måste belysas.  

Det andra kravet gällande samtyckeskravet handlar om att den som blir undersökt ska ha 

rätt att bestämma själv om de vill vara med och hur mycket de vill vara med. Andra delar av 

detta krav är att det inte ska finnas några negativa konsekvenser ifall att respondenterna vill 

avbryta intervjun.  

Det tred e kravet är konfidentialitetskravet handlar om att “Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.”(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). En av reglerna som sätts för detta krav är att alla 

involverade i ett forskningsprojekt som hanterar etiskt känsliga uppgifter bör skriva under en 

tystnadsförbindelse. Då vi var osäkra på hur detta tolkades samrådde vi med vår handledare 

om detta och han samtyckte att den information vi inhämtade inte var av en känslig natur. 
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Den andra regeln inom detta område är “Alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara 

etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt uppgifterna.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Det sista kravet, nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som har blivit insamlade om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

Att vi tagit hänsyn till dessa etiska kriterier och hur vi hanterat dem framgår ovan under 

rubriken genomförande.  

3.8 Metodkritik 
Resultaten i denna studie baserades på intervjumaterial från tio respondenter från fyra olika 

organisationer och är därmed ringa i sin omfattning. För att kunna göra en mer omfattande 

studie hade det krävts mer tid. Men eftersom det är en kvalitativ studie fokuserar den på 

djupet, och inte bredden som vid en kvantitativ studie, vilket gör att detta inte nödvändigtvis 

är en brist i studien utan snarare en begränsning av studiens omfång som dock bör 

uppmärksammas. Något annat som bör nämnas är att diskussionsdelen baseras på våra 

subjektiva tolkningar av respondenternas svar på de ställda frågorna. Detta har vi försöka att 

motverka genom att alla tre separat gått igenom det insamlade materialet innan det 

diskuterats så att det blev den gemensamma tolkningen och inte en enskild individs tolkning 

som slutligen användes. När det gäller de källor som använts är den äldsta av dem från -87. 

Anledningen till att så pass gamla källor använts är att de är de källor som refereras tillbaka 

till i senare verk. Detta stärkte vår uppfattning om att de fortfarande var relevanta att 

använda sig av.  
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Kapitel 4 - Analys och Resultat 
I detta kapitel kommer vi att ta upp fem teman som under analysen av insamlad data från 

intervjuerna framkommit som centrala för individens adoption. Vi kommer också att ta 

upp det som kommit fram under intervjuerna och förstärka detta med citat från 

respondenterna. 

 

Det första steget i analysen var att göra en litteraturgenomgång och hitta teman som 

påverkar adoptionsprocessen och utifrån denna analys skapades intervjuguiden som 

användes vid intervjuerna. Det andra steget var att bearbeta det insamlade intervjumaterialet 

och utifrån detta identifierades återkommande teman som varit betydande för 

respondenternas adoption av den nya kommunikationslösningen. Utifrån de återkommande 

teman som framkom i intervjumaterialet har fem av dessa identifierats som centrala för 

individens adoption av en ny kommunikationslösning, dessa är Relativa fördelar, Kontexten, 

Intuitivitetsgrad, Utbildning samt Motiverande observerbarhet. 

 

 Relativa fördelar - hur fördelaktig den nya kommunikationslösningen upplevs 

gentemot dess föregångare. 

 Kontexten - Hur väl kommunikationslösningen stämmer överens med individens 

arbetssätt samt individens eller organisationens erfarenheter, värderingar och behov. 

 Utbildning - vilken information och träning individen får gällande användandet av 

kommunikationslösningen.  

 Intuitivitetsgrad - hur intuitiv den nya kommunikationslösningen är att ta till sig och 

hur enkelt det är för individen att på egen hand experimentera och pröva sig fram genom 

lösningens olika funktionaliteter.  

 Motiverande observerbarhet - hur mycket nytta individen ser att den nya lösningen 

kommer föra med sig ifall att den anammas och vilka konsekvenser detta får sett över 

hela organisationen. 

4.1 Relativa fördelar  
Vad gäller relativa fördelar var detta något som vissa av respondenterna hade svårt att svara 

på. Anledningen var att de kände att det inte visste tillräckligt mycket om den nya 

kommunikationslösningen för att uttala sig. En av respondenterna, Tord Yvel som arbetar 

som adjunkt, sa att han visste att lösningen var något mer än det han använde det som. 

Däremot visste han inte riktigt vad. 

 

“Och sen så tror jag också att man kan få en massa fördelar, egentligen är det något 

mer än ett telefonsystem, så kan man kanske uppnå lite mer saker än vad man kan 

med en vanlig telefon. Sen har jag inte sett något av det” 

 

Men alla respondenter hade inte detta problem och många kunde se en mängd fördelar med 

att använda den nya lösningen. Ett par av respondenterna som använde sig av lösningens 

videosamtalsfunktionalitet såg det som en fördel att kunna dra ner på antalet flygresor för 
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möten vilket var för dem vanligt förekommande då organisationen är spridd över ett flertal 

olika geografiska platser. 

 

“[...] man kan ju ha en viss spontanitet med video, med flygresa många jag se om 

jag kan resa den dagen. Och du kanske måste skaffa barnpassning runt om kring. 

Men att sätta sig framför en videokonferens eller bara knäppa på den.” 

- Ted Borg, Prefekt och forskare 

 

Men det var inte bara de respondenter som reste mycket i arbetet som såg lösningens 

videosamtalsfunktionalitet som något positivt. Denna åsikt delades av flertalet av 

respondenterna. Bland annat erbjuder lösningen möjligheten att se vilka som har ringt och 

att kunna se ifall att folk är på plats. Det gör också att möten inte behöver hållas på en fysisk 

plats. 

 

“Jämför man med telefon, om vi går så långt tillbaka, då är det ju dels mycket 

trevligare att ha möten där man ser varandra, så är det ju, och dessutom att man 

har statusuppdateringar. Om du ringer så är det ju en chansning på om du ska få 

svar eller inte.” 

- Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 

 

En annan fördel med den nya kommunikationslösningen som lyftes fram var 

chattfunktionen. Petra Kvist, biblioteksassistent, uttryckte att tack vare den nya lösningen får 

hon färre mail att hantera. Detta eftersom om hon ser att någon är online kan hon skicka iväg 

en kort fråga istället för att skicka ett mail och behöva vänta på svar. 

 

“[...] jag tror att många upplever den här mailboxen som jobbig, att dom fick en 

himla massa mail som man skulle väldigt enkelt skulle ha klarat av på en chatt [...]“ 

 

Även om flertalet av respondenterna uttryckte möjligheten att se status på andra användare 

av kommunikationslösningen som något positivt fanns det även vissa reservationer angående 

detta som lyfts fram av deras kollegor. 

 

“Kommunikationslösningen [vår anonymisering] har ju automatisk status, folk 

tyckte att det var lite grann övervakning över det där” 

- Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 

 

En annan respondent, Nils Thynell som arbetar som studierektor och biträdande prefekt 

uttrycker det på ett liknande sätt:  

 

“jag vet att det var lite gurgel om det här notifiera att man visar om man är på 

jobbet eller inte datorn eller inte. Uppfattades som bevakning sådär. ”  
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En av respondenterna lyfte även fram att det fanns viss skepsis mot lösningen hos vissa då de 

inte är säkra på hur säkert systemet är och vem som kan komma åt loggar och vilka som kan 

läsa kommunikationen som far igenom lösningen. 

 

“Det går ju att spela in och såna saker i vissa sammanhang sen loggas det ju och det 

måste vi vara medvetna om. Sedan är det väll lite oklart vad som händer med 

loggarna. Det har vi inte fått klarhet i. “ 

- Pelle Bengtsson, Lärare och IT-ansvarig 

 

Ett par respondenter påpekade även, som något negativt med den nya 

kommunikationslösningen, att lösningen var beroende av ström och det var inte den tidigare 

telefonlösningen. De ansåg att det var väldigt konstigt att detta inte vägts in. Respondenten 

Pelle Bengtsson, IT-ansvarig, uttryckte det på följande sätt: 

 

“[...] när det var strömavbrott gick det inte att nå Universitetet. Och det är väldigt 

illa.” 

 

En annan respondent sa att han kände det som att Mac-användare inte tagits hänsyn till i 

valet av kommunikationslösningen vilket han såg som mycket negativt. 

 

“[...] ibland så tror jag man glömmer bort att det finns en hel del som använder 

Mac”  

- Tord Yvel, Adjunkt 

 

Samme respondent, Tord Yvel som arbetar som adjunkt sa att han slutat använda den fasta 

telefonin, som den nya kommunikationslösningen införts för att ersätta, eftersom den 

fungerade så dåligt. Istället använder han sig av sin privata mobil för all intern 

kommunikation han inte kan ta via mail, eller face to face. 

 

“Sen de få gångerna jag har blivit uppringd då har jag inte lyckats svara, för då har 

det blivit något tekniskt fel. [...] Men i princip kan man säga det att om man ska 

hårdra det så har jag slutat prata i telefon internt utan det är bara mobiltelefon.”  

 

Endast en respondent hade sådana problem med den nya kommunikationslösningen att 

denne helt gav upp att försöka använda lösningen. Men även några av de övriga 

respondenterna tycker den var buggig och krånglig att använda.  

 

“Det är så många val man måste göra och beroende på vilket val du väljer så 

påverkar det överföringen mycket. Även såna saker som rundgång som eko 

kommer. Jag tycker att det borde vara saker vi lagt bakom oss men man får sitta 

ganska länge och jobba med den biten. “ 

- Ted Borg, Prefekt och forskare 
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Något annat som togs upp som en svårighet med att använda den nya 

kommunikationslösningen var att alla de som man ville ha kontakt med måste använda sig av 

den för att den ska vara användbar.  

 

“Men sen kan jag ju tänka mig också just det här att alla såna här system som förs 

in, det tar en viss tid innan man har anammat saker och ting och liksom känner sig 

bekväm och använda dom också. Och så vill det ju till att alla är med på banan 

också för att det ska va nån vits med den också.”  

- Petra Kvist, Biblioteksassistent 

4.2 Kontexten 
Ungefär hälften av respondenterna framhåller att de hade anammat andra 

kommunikationslösningar med samma funktioner som den nya lösningen innan denna 

infördes. Detta eftersom behoven fanns långt innan den nya lösningen blev påtalad. Det har 

resulterat i att det har dykt upp flera olika lösningar täcker samma behov och så länge det har 

fungerat har det inte stoppats. 

 

“[...] vilda western verksamheten där alla gör vad de vill [...]” 

- Johny Tex, Lektor 

 

Detta har medfört att den nya kommunikationslösningen inte används fullt ut och det finns 

ingen kompabilitet mellan tidigare använda lösningar och den nyinförda. Några av 

respondenterna har uttryckt att med hjälp av dessa kommunikationslösningar som de själva 

valt att använda sig av så har de fått ett mobilt kontor och kan välja själva var de ska jobba. 

 

“Det kan vara så att jag sitter hemma och han sitter här eller han sitter hemma och 

jag sitter hemma. [...] och vi båda måste sitta och jobba med datorer och vi delar 

dokument och i stället för att sitta med mobiltelefoner så kör vi helt enkelt Skype så 

att.” 

- Tord Yvel, Adjunkt 

 

Även om tanken med den nya kommunikationslösningen var att den skulle användas på 

precis samma sätt har det varit svårt att få samtliga anställda att övergå till den nya 

lösningen. Detta då de inte ser sig ha något behov av den till följd av de tidigare lösningarna 

de använt sig av och fortfarande använder sig av. Detta har dock inte varit ett problem för 

samtliga organisationer och i en av verksamheterna beskrevs det av respondenterna att 

lösningen passade in i deras befintliga arbetssätt väldigt bra. Samt att den nya lösningen 

enkelt kunde ersätta tidigare inofficiella program då det var en professionell version av det 

gamla.  

 

“[...] det var den professionella varianten och bättre stöd för videogrejer och så 

vidare.” 

- Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 
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Flera av respondenterna uttryckte även att det fanns vissa problem med 

kommunikationslösningen som var beroende av vilken plattform man använde och därför 

inte fungerade för dem på ett optimalt sätt.  

 

“Och eftersom jag har Mac så loggas det ut när den går i vila, så jag har väldigt lite 

samtal på den fasta telefonen”.  

- Nils Thynell, Studierektor och biträdande prefekt 

 

Majoriteten av respondenterna framhåller att hur de väljer att kontakta andra inom 

organisationen inte beror på vilken roll respondenten har utan vad det är som de vill 

förmedla. Om de inte är initiativtagarna till kommunikationen svarar de på samma sätt som 

de blivit kontaktade i den utsträckning detta är möjligt. 

 

“Det beror på, om vi säger att jag får ett ärende via mail. Så försöker jag också 

svara via mail. Anser jag att jag misstänker att det kommer bli massa följdfrågor så 

det kan bli mailväxlingar så brukar det bli klarare om jag ringer för vissa fall kan 

det vara bli att man måste diskutera det och det. “ 

-Nicki Toll, Studieadministratör 

 

Men flertalet av respondenter framhåller dock att de i sin arbetsroll främst kommunicerar via 

mail. 

 

“Jag skulle vilja säga att det mesta går via mail.”  

- Ted Borg, Prefekt och forskare 

 

Detta innebär, då den nya kommunikationslösningen inte har någon mailfunktionalitet, att 

dessa respondenter inte påverkas i så stor utsträckning av den nya lösningen. Ett par av dessa 

respondenter använde dessutom telefon i väldigt liten utsträckning innan den nya lösningen 

infördes. Den nya lösningen har för dessa respondenter medfört att telefonin fått en ännu 

mindre roll för deras kommunikation.  

 

“[...] telefon har blivit väldigt oviktig i den kommunikationen, den var inte viktig 

förut men ännu mindre nu.” 

- Tord Yvel, adjunkt 

 

Något som är viktigt att påpeka är att alla respondenter inte ser den nya 

kommunikationslösningen som en ersättare utan snarare ett komplement till de övriga 

kommunikationslösningarna de använder sig av. 

 

“Det är epost och den nya kommunikationslösningen [vår anonymisering] kör vi 

som de två stora.”  

- Rolf Olsson, IT-tekniker 
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Men att det används som ett komplement är heller inte helt oproblematiskt för användarna 

av kommunikationslösningen. Detta eftersom det blir ännu en lösning som de måste hålla 

koll på och respondenten Petra Kvist, biblioteksassistent, uttrycker sig på följande vis 

angående detta: 

 

“Att till slut så vet jag inte vars jag ska titta för att se alla informationsflöden som 

kommer in och hur många ska jag verkligen hålla rätt på, och till slut så tappar 

man liksom greppet någonstans tycker jag.” 

4.3 Utbildning  
Majoriteten av respondenterna beskriver att det varit en kraftig avsaknad av information och 

utbildning om lösningen som de känner att det borde haft. 

 

“[...] Vi fick ett mail att nu kommer vi att påbörja en testfas av 

kommunikationslösningen [vår anonymisering] och där stod det hur vi skulle 

installera programmet” 

- Rolf Olsson, IT-tekniker 

 

En annan respondent tycker att enligt deras användning av lösningen är så simpel att man 

inte behöver någon utbildning. Men omfattningen av lösningen som helhetslösning är 

egentligen av betydande storlek. 

 

“Ja, det är ju ingen rocket-science”  

- Nils Thynell, Studierektor och biträdande prefekt 

 

I flera fall har det erbjudits kurser men det har inte rekommenderats och i vissa fall har det 

tagit beslut att de inte ska köpa in utbildning utan de som har problem ska komma till de IT 

ansvariga istället. Det har heller inte avsatts någon tid till att själv utforska lösningen.  

 

“Sen har det varit lite såna kurser och sånt men vi hoppade över alltihopa [...] vi 

använder IT grejer på ett helt annat sätt och det har funkat rätt bra.” 

- Pelle Bengtsson, Lärare och IT-ansvarig 

 

Kommunikationslösningen sågs som något enklare att ta till dig och krävde ingen utbildning 

till skillnad från ärendehanteringssystemet som nyligen infördes på en av organisationerna  

 

“Ärendehanteringssystemet kanske vi skulle haft mer utbildningar på och som jag 

var inne på att det byggdes upp under drift via trial and error [...] och det var inte 

så optimalt.” 

- Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 
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En observation från samtliga intervjuer är att det dragits förutfattade meningar om 

slutanvändarna och de har setts som en homogen grupp. Detta med undantag av de som på 

grund av sin arbetsroll ansetts ha större behov utbildning. Till exempel har administratörer 

och IT-kontaktpersonen fått mer omfattande utbildning än övriga respondenter då de 

antingen arbetar mycket med kommunikation eller att det funnits intention att de ska utbilda 

sina medarbetare. 

 

“Nej, alla på hela Campus [får tillgång till utbildning]. Sen så är det IT-

kontaktpersonen som gick den första utbildningen som skulle utbilda sina 

användare.” 

- Göte Svensson, Projektledare 

 

De respondenter som behandlats som en del av en större homogen grupp har uttryckt att de 

förväntas kunna ta till sig lösningen utan någon utbildning och detta kan resultera att man 

går miste om funktionalitet. 

 

“Rätt eller fel så tror man att man inte behöver gå en kurs, men det kan ju vara så 

att man ser det man ser det man tro sig se men man kanske missar massa saker.” 

- Johny Tex, Lektor 

 

Flera av respondenterna uttryckte att de skulle velat ha en kortfattad beskrivning av 

lösningen så de haft grundläggande kunskap om vad den kunde erbjuda i form av 

funktionalitet. Exempel på hur detta kunde ha gjorts är filmklipp eller kortare dokument. 

 

“[...] man kan skicka ut nån filmsnutt så folk kan titta å jag tror att man anammar 

nya saker om man får lite mera information, lite mera instruktion hur saker och 

ting ska användas. Istället för att man ska sitta och lära sig någonting själv och 

uppfinna hjulet.”  

- Petra Kvist, Biblioteksassistent 

 

Det togs också upp att introduktionen borde vara riktad till just deras verksamhet så det blir 

relevant i användandet. Detta skulle leda till att informationen om 

kommunikationslösningen skulle kunna delas ut på ett effektivare sätt istället för att behöva 

sättas in som en kursdag. 

 

“[...] skönt att ändå inte bli kallad till en halvdag, det blir too much” 

- Nils Thynell, Studierektor och biträdande prefekt 

 

Det har även framkommit under intervjuerna att det inte tagits upp några exempel på hur 

den används i andra organisationer. 

  

“Nej inte som jag minns, det tror jag inte” 

- Johny Tex, Lektor 
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I de fall som respondenterna haft tillgång till dokumentation har denna inte upplevts som 

framtagen för deras arbetssituation. Hur detta kunde gått till beskrevs så här. 

 

“Vi har ju nån manual som beskrev hur man skulle jobba med Messenger och jag 

kom inte ihåg hur vi gjorde om vi översatte den och bytte ut Messenger till namnet 

på den nya kommunikationslösningen [vår anonymisering]” 

- Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 

4.4 Intuitivitetsgrad 
Samtliga respondenter uttryckte att de förväntades kunna ta till sig den nya lösningen på eget 

bevåg. Detta upplevde en majoritet som att det hörde till sin profession och yttrades av Tord 

Yvel, som arbetar som Adjunkt och fått lösningen presenterad som en telefonlösning, på 

följande sätt: 

 

“Men då tror jag vi räkna med på något sätt att på den här intuitionen borde vi 

vara duktiga nog på datorer för att klara av det här själv. Jag tror att så resonerar 

vi, jag tror alla var rätt överens att en utbildning tar också tid.” 

 - Tord Yvel, Adjunkt 

 

Nils Thynell, som använde lösningen som telefon, uttryckte det på följande målande sätt 

gällande hur svårt det var att ta till sig lösningen: 

 

“Ja, det är ju ingen rocket-science”  

- Nils Thynell, Studierektor och biträdande prefekt 

 

Gustav Kopp, som använder mycket videokonferenser i sin arbetsroll, hade följande att säga 

om hur de förväntades lära sig systemet: 

 

“Rent utbildningsmässigt, det var ju inte nått sånt här att nu stänger vi en dag för 

nu ska vi lära oss alla finesser i kommunikationslösningen [vår anonymisering] 

utan det var ju lite grann learning by doing varianten så att säga. “ 

- Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 

 

Samtidigt som de förväntas ta till sig lösningen uttryckte ungefär hälften att de inte fått tid att 

sätta sig in i lösningen. Petra Kvist, som arbetar som Biblioteksassistent, uttrycker det på 

följande sätt: 

  

“Antingen för man ju avsätta sin egen tid och liksom försöka lära sig eller att nån 

ger en informationen lite mer då. Så det är klar att visst, det skulle ju behövas lite 

mera tid å lära sig. För jag inser ju det att det finns ju ganska många saker som 

man kan använda det [kommunikationslösningen] till. ” 

 - Petra Kvist, Biblioteksassistent 
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En motpol till detta är Nicky Toll, som använde telefoni flitigt i sin arbetsroll, som uttrycker 

att man måste ta sig tiden att lära sig nya system. 

 

“Man måste ta sig tid, det är viktigt att vara positivt, annars gör man det bara 

svårare för sig själv” 

- Nicky Toll, Studieadministratör 

 

Johny Tex förklarade varför han inte hade tagit sig tid att sätta sig in i lösningen med att han 

då skulle behövt ta tid från annat arbete, till exempel från att lära sig mer java, vår intervju 

eller andra saker.  

 

“Men det är nog att man ska ta sig till och sätta sig in i det. Som nu satte jag en 

timme åt sidan för att vi skulle träffas det är klart att jag kunde ta en timme åt 

sidan för kommunikationslösningen [vår anonymisering]. Det är ju så många 

grejer utanför arbetstid fast som är arbetsrelaterat. Så självklart skulle jag kunna 

sätta mig med kommunikationslösningen. Men jag sätter hellre mig med ett nytt 

java script bibliotek än att gräva i kommunikationslösningen [vår anonymisering].” 

 - Johny Tex, Lektor 

 

En annan skillnad mellan respondenterna är deras mentala bild av 

kommunikationslösningen. Hos ungefär hälften sågs lösningen som en telefon. 

 

“Det senaste som hänt är då att telefonerna har ersatts av 

kommunikationslösningen [vår anonymisering].” 

 -Nils Thynell, Studierektor och biträdande prefekt 

 

Två av respondenterna såg det som företagsversionen av program likt Skype, en av dem var 

Gustav Kopp och han uttryckte det på följande sätt: 

 

“[...]då är ju kommunikationslösningen [vår anonymisering] enterprise varianten, 

den klarar ju mer än Skype ” 

 -Gustav Kopp, Arbetsledare och Problem manager 

 

En annan respondent, Petra Kvist, som nyttjade lösningen som en chatt uttryckte sig så här: 

 

“Så jag tror att det är där den har liksom anammats litegrand för att testa, för att se 

om man kan minimera mailboxen och så använda sig av chatten då. “ 

 -Petra Kvist, Biblioteksassistent 

 

Men det fanns även de som beskrivit att de sett lösningen som en videokonferensanläggning 

alternativt en helhetslösning som involverar bland annat Officepaketet. Men den mest 

använda tankemodellen är synen på lösningen som en traditionell fast telefon. En av 
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respondenterna beskrev hur detta blev ett problem då hans syn på vad en telefon är inte 

stämde överens med hur den nya kommunikationslösningen faktiskt fungerade. Som till 

exempel att den nya lösningen behövde startas upp separat medan en traditionell fast telefon 

alltid var på. 

 

“Det var en telefon per hushåll som oftast stod i hallen. Det är min bild av telefon, 

men i andra fall kunde man alltid ringa folk det var inga röstbrevlådor eller nått 

sånt där utan svarade man så svarade man. Och lite av den modellen lever kvar i 

mig, [...] jag har lite svårt att lära mig det, kanske måste sätta det här med tiden 

liksom att bli van att starta den.” 

- Tord Yvel, Adjunkt  

 

Samtliga av respondenterna upplevde dock att de kunnat börja använda lösningen utan 

problem, exempelvis uttrycker sig Pelle Bengtsson som använde en videosamtalslösning för 

att undvika att behöva skaffa barnvakt då han behövde hålla möten mot kollegor i andra 

orter: 

 

“Det fungerar, det är bara att trycka på knappen. Det är inget knöligt utan det är 

ganska rakt. Har man använt Skype tidigare så det ser ju delvis likadant ut.” 

- Pelle Bengtsson, Lärare och IT-ansvarig 

 

Det finns dock vissa som upplevde att de inte kunnat ta till sig all funktionalitet som 

lösningen erbjuder på ett enkelt sätt. Petra Kvist som arbetar som biblioteksassistent, och för 

tillfället av intervjun enbart använde lösningens chattfunktionalitet, uttryckte det på följande 

sätt: 

 

“Jag kan ju se fler funktioner, nu finns det ju ännu fler funktioner i den där 

kommunikationslösningen [vår anonymisering] som jag har förstått som jag inte 

alls har satt mig in i.” 

4.5 Motiverande observerbarhet  
Gällande möjligheten att påverka beslutet om att införa lösningen säger majoriteten att de 

inte fått någon möjlighet till detta. Rolf Olsson uttryckte att: 

 

 “Våra möjligheter att påverkar sånt här processer är ju ganska begränsade” 

- Rolf Olsson, IT-tekniker 

 

En annan respondent uttryckte att för henne kom det helt plötsligt användarnamn och 

lösenord som hon skulle använda. 

 

“Det bara damp ner i min mailbox att nu har du ett kommunikationslösningskonto 

[vår anonymisering].”  

- Nicki Toll, Studieadministratör 
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Ett tredje uttalande från Pelle Bengtsson löd så här: 

 

“Vi har ju egentligen inget val. Alltså det är ju så att nu stängt det ner och nu är det 

kommunikationslösningen [vår anonymisering] som är det nya det är bara att 

hänga på där.” 

- Pelle Bengtsson, Lärare och IT-ansvarig 

 

De personer som var motiverade att byta från ett tidigare var de organisationer där det var de 

anställda som hade som önskemål att få en ny kommunikationslösning. I den organisation 

där det inte sågs som ett behov att införa en ny kommunikationslösning fanns det redan 

adekvata lösningar som löste tidigare brister inom kommunikationen som till exempel mail 

och Skype. Pelle Bengtsson, som är IT-ansvarig inom sin organisation, uttryckte följande om 

införandet av den nya kommunikationskanalen. 

  

“[...] förut ringde vi via telefon eller använde Skype. Det har ju inte blivit något lyft  

direkt [...]” 

 

Nils Thynell, studierektor inom sin organisation, uttryckte att han inte trodde på de skäl som 

de fått för att byta till systemet: 

 

“Det som vi har fått veta är ju det att det finns en effektivitets vinst att göra vid 

införandet och det har de mätt upp då. Fått läsa att det finns ett värde på detta i 

kronor och ören. Men jag vet ju utifrån de listor som jag gått igenom med en kollega 

[vår anonymisering] att det vi betalar är faktiskt högre än förut med 

abonnemangskostnader. Men då ska det ju bli en effektivitetsvinst som är lite svår 

mätbar som jag inte bevisligen har sett eller erfaret.[...]att hävda att det ska vara 

någon effektivitetsvinst, det argumentet det tror jag inte riktigt på.” 

 

Något som vissa av respondenterna ställt sig frågande till var dock varför just den 

kommunikationslösning som införts valdes framför andra lösningar.  

 

“Dom har säkert tänkt igenom det men jag tycker det hade varit bättre om de 

försökt hitta en lösning som var mer lik den som behövde ersättas.” 

- Nicki Toll, Studieadministratör 

 

Men inom organisationen där det kändes att lösningen behövdes så uttryckte sig Gustav 

Kopp, arbetsledare och problem manager, på detta sätt: 

 

“Det var nog ett önskemål från verksamheten helt enkelt att få bättre 

kommunikationer mellan orterna.” 
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I de fall där önskemål om en ny kommunikationslösning inte kommit från slutanvändarna 

har det varit på initiativ av ledningen som uppvisat en positiv attityd mot densamma. Även 

där slutanvändarna har varit drivande har ledningen varit positivt inställd. 

 

“Ledningen har varit med ända från början och pushat för det här” 

- Rolf Olsson, IT-tekniker 

 

Inom en av organisationerna användes kommunikationslösningen integrerat med andra 

system. Inom de övriga organisationerna infördes lösningen endast delvis, utan integrationen 

mot övriga system, vilket ledde till att respondenterna upplevde att det blev ännu ett system 

att hålla reda på. Detta upplevdes som ett besvär för respondenterna. 

 

“[...] ja den är säkert bra om man verkligen sätter sig in i det fullt ut.[...] jag kan ju 

tycka ibland att det blir lite för många såna här kommunikationsvägar.” 

- Petra Kvist, Biblioteksassistent 

 

Majoriteten av respondenterna hade inte fått några exempel på andra organisationer som 

använt sig av samma lösning. Det nämns också under avsnittet utbildning att även om det 

skulle visats att den användes i andra organisationer hade det behövt vara en organisation 

som var representativ för deras egen för att ha någon effekt. Detta på samma sätt som det 

Johny Tex, lektor, tar upp i anslutning till att han gärna sett någon typ av informationsvideo, 

att informationsvideon måste vara framtagen just för hans typ av organisation för att han 

skulle kunna ha nytta av den.  

 

“Någon snygg video produktion som är anpassad för våran typ av verksamhet. För 

det är skillnad att jobba här från en kommunal [organisation] eller en verkstad, 

dessa olika exempel [...] kunde ha sin typ av användning för det här och vi har 

våran.” 

 

Endast en av respondenterna har hört att lösningen använts inom en annan organisation. 

 

“Ja man har ju pratat om Umeå Universitet här omkring i alla fall[...]” 

-Rolf Olson, IT-tekniker 

 

Utifrån materialet som samlats in hade det sammanfattningsvis framgått att bland de 

individer som inte sett någon tydlig fördel med den nya kommunikationslösningen är 

attityderna mot den inte allt för positiva. Däremot bland de som såg att lösningen täckte ett, 

för dem eller organisationen, befintligt behov som inte fyllts av en annan lösning adopteras 

den i större grad. Hur användarnas arbetssituation såg ut påverkades också hur lösningen 

mottagits. Bland de individer som måste agera över stora geografiska områden har den nya 

kommunikationslösningen mottagits bättre. Detta då lösningen har lett till mindre behov av 

att förflytta sig mellan olika områden. Genomgående är att respondenterna har fått lite eller 

bristande information och utbildning då lösningen sågs som något de borde kunna ta till sig 
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på egen hand. Detta kan ses som ett problem som ytterligare förvärrats av att flertalet av 

respondenterna använde sig av en felaktig mental bild i sin förståelse av 

kommunikationslösningen. Att använda sig av en felaktig mental bild begränsar även 

möjligheten att intuitivt se de funktioner som erbjuds. Det har även visat sig att information 

om varför lösningen bör användas är viktigt för att användarna ska känna sig motiverade att 

börja använda lösningen.  
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Kapitel 5 - Diskussion 
I denna del kommer vi koppla våra resultat mot den relaterade forskning utifrån de teman 

vi tidigare identifierat som centrala för individens adoption av en ny 

kommunikationslösning. 

5.1 Relativa fördelar 
Det har visat sig att i många fall har de kommunikationsbrister som den nya 

kommunikationslösningen införts för att hantera redan kompenserats av slutanvändarna 

genom att börjar använda alternativa gratisprogram som till exempel Skype och Dropbox. 

Detta eftersom behovet att kunna dela information och kommunicera mer effektivt funnits 

innan det att den nya lösningen blev aktuell. Detta visar på den dynamiska naturen hos den 

moderna arbetsplatsen och när tekniken går framåt kommer den informationsekologi som 

Nardi & O’Day (1999) beskriver, och som slutanvändarna utgör en del av, förändras därefter. 

Vissa av dessa inofficiella lösningar har dessutom blivit så pass accepterade att de används av 

majoriteten av slutanvändarna för kommunikation. Detta har inom de organisationer där det 

organisationsövergripande behovet av en officiell gemensam kommunikationslösning inte 

tydligt presenterats och därav inte lett till att respondenterna valt att fortsätta använda sig av 

de inofficiella kommunikationslösningarna de använt sig av sedan tidigare.  

Detta problem med att respondenterna inte kunnat se potentiella fördelar kan kopplas till 

bristande information, detta då de som fått information om vilka fördelar de kan få adopterat 

lösningen i större utsträckning. Exempel på detta var Ted Borg som kunde använda sig av 

videosamtal istället för att flyga över dagen för ett enda möte vilket gör att han kunde 

använda sin tid mer effektivt. Detta stämmer överens med de tendenser Orlikowski (2000) 

observerade där de som nyttjade ett groupwaresystem valt att göra detta eftersom det ledde 

till en effektivitetsvinst då de kunde lösa supportärenden på ett effektivare sätt. 

Respondenterna har även uttryckt att det funnits vissa kompabilitetsproblem mellan den 

nya kommunikationslösningen och hårdvara i form av Mac-datorer. Detta kan ses som ett 

stort problem då dagens moderna arbetsplatser kräver att de anställda går mellan ett flertal 

olika system för att utföra deras arbetsuppgifter. Problem som detta kan leda till att de 

fördelar som lösningen potentiellt erbjuder blir mindre tydliga (Rogers, 1995).  

5.2 Kontexten  
Inom vad resultatet belyser gällande kontext går det att observera att de som adopterat 

lösningen behöver lösningen på ett eller annat sätt. Detta visar sig exempelvis genom Nicki 

Toll som genom sin roll måste hantera mycket telefonsamtal, Gustav Kopp som håller 

hanterar supportärenden via videolänk istället för att springa till olika kontor och Ted Borg 

som slipper ordna barnvakt då han kan hålla videomöten istället för att flyga iväg på möten. 

Däremot de som inte adopterat systemet finns en svårighet att se hur lösningen skulle passa 

in i deras arbetssituation. Till exempel har vi Johny Tex som hellre hjälper studenter framför 

att sätta sig in i hur systemet kan hjälpa honom och främst kommunicerar mail. Sen har vi 

Tord Yvel som inte sett några fördelar med den nya lösningen, då han kommunicerar nästan 

uteslutande via mail eller genom att gå och prata med folk, utan istället använder de 

lösningar som han valt själv som till exempel sin egen mobiltelefon. 
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Om man relaterar dessa observationer mot vår relaterade forskning ser vi att vissa av 

individerna har haft ett behov till lösningen vilket är en av de saker individer tar i åtanke då 

de är i implementationsfasen i Rogers (1995) adoptionsmodell. I och med att inte alla 

upplever att de har ett behov till lösningen, genom att till exempel nästan all kommunikation 

går via mail, kommer inte detta leda till att lösningen blir accepterad och använd. Detta 

innebär att den nyinförda lösningen inte stämmer överens med de tänkta slutanvändarnas 

arbetssätt. Risken blir då att lösningen inte används som den är tänkt att användas, den kan 

komma att användas i begränsad utsträckning eller på ett sätt som inte stämmer överens 

med hur lösningen är framtagen för att nyttjas. Detta är inte bara en risk när det gäller om 

lösningen är kompatibel med slutanvändarens arbetssätt utan även om de har en felaktig 

mental bild av vad kommunikationslösningen faktiskt är. Om man använder felaktiga 

metaforer som att “detta är en chatt” eller ”det är likadant som det tidigare” finns det en risk 

att man använder sig bara den funktionaliteten som man använt tidigare och man letar inte 

efter andra användningsområden som att istället för att skicka chattmeddelanden fram och 

tillbaka kan man starta upp ett videosamtal och hålla en direktkonversation på det viset 

istället, vilket går i linje med vad Ehrlich (1992) observerat.  

5.3 Utbildning  
Att kommunikation är något som vi använder hela tiden, både privat och i arbetslivet, därför 

ses det som något som inte kräver officiell utbildning utan är något som går att ta till sig 

intuitivt. Sådana förutfattade meningar gör att behovet användarna har inte 

uppmärksammas. Om ledningen inte driver för utbildning genom att allokera tid och 

resurser till utbildning leder det till problem i senare led. Ehrlich (1992) säger att om 

utbildningen är frivillig kommer bara vissa anamma det och vi har också sett att många av 

respondenterna har bortprioriterat utbildningen genom att säga att de inte har tid, eller 

motivation, att ordentligt se över och undersöka funktionaliteten hos lösningarna. 

Respondenterna anser att det generellt behövs utbildning inom hanteringen och 

användandet av nya kommunikationslösningar. Respondenterna upplever dock att inom 

deras respektive organisationer läggs fokus på utbildning inom system som anses kräva mer 

struktur och enhetlighet som till exempel ärendehanteringssystem, snarare än något så basalt 

som att kommunicera. Vilket går i linje med Orlikowski (1992) observationer. 

Kommunikation mellan anställda anses inte lika viktigt att styra så därav finns det större 

möjlighet för personer att anamma egna kommunikationslösningar och därmed kringgå 

organisationens officiella lösningar. 

Det har framkommit under intervjuerna att administratörer och IT-ansvariga anses 

behöva utbildning i hanteringen av lösningen då den är nära knuten till deras 

arbetsuppgifter. De övriga slutanvändarna som arbetar inom IT-områdena har däremot 

behandlats som en homogen grupp som förväntas ha den kompetens som behövs för att lära 

sig och använda lösningen på egen hand. Detta går emot vad majoriteten av respondenterna 

har uttryckt då de gett förslag på olika former av utbildning som skulle ge dem mer 

specificerad information om vad lösningen kan användas till i deras kontext. Det faktum att 

de haft möjlighet att ställa frågor till IT-ansvarig och liknande har inte varit till så stor hjälp 
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för slutanvändarna då de inte fått information i sådan utsträckning att de vet vilka frågor som 

de bör ställa. 

5.4 Intuitivitetsgrad  
Flera av respondenterna upplevde att eftersom de arbetar inom IT-området, borde de kunna 

ta till sig en ny kommunikationslösning genom att testa sig fram.  

Det har framkommit att flera olika metaforer och tankebilder används av respondenterna 

för samma lösning. Detta är inte en optimal situation vilket även framhålls av Orlikowski 

(1995). Exempelvis beskriver Gustav Kopp lösningen som en företagsversion av Skype. 

Samma lösning beskrivs av Pelle Bengtsson som en telefon. Av de som ser lösningen som en 

telefon så är det mycket missnöje hos majoriteten av dessa då den inte passar in i den 

tankebild de har av telefonen. De metaforer som används påverkar också vilka funktioner 

individer förväntar sig finna i lösningen. Detta har observerats hos de individer som ser 

lösningen som telefon. De har problemet att lösningen inte är lika robust som den gamla 

telefonlösningen och inte lika enkel att använda. Detta leder till irritation och gör också att 

lösningen blir svårare att anamma.  

Vilka funktioner individer ser i en lösning beror på en kombination av deras tankebild av 

lösningen, den träning de fått för att använda lösningen samt den information de fått 

gällande lösningen. Om fel mental bild appliceras på en lösning, till exempel tankebilden att 

Skype är en telefon, kan det leda till att individerna ser Skype som enbart en telefon och 

ingenting annat vilket gör att de går miste om den stor del av programmets funktionalitet. 

Detta leder till att deras intuitiva användning av den nya kommunikationslösningen blir 

begränsad av deras egna mentala bild. Detta kan i sin tur innebära att de ser löningen som 

relativt simpel och enkel att använda även om de i själva verket inte är medvetna om 

lösningens totala funktionalitet. Detta gör att oavsett hur mycket tid för utforskande av 

lösningen som sätts in kommer individerna inte hitta alla sätt att använda lösningen. Men 

om istället rätt mental bild appliceras på kommunikationslösningen så vet användaren 

ungefär vad lösningen kommer att erbjuda och på så sätt kunna göra en mental lista av 

funktioner den kan hitta någonstans i lösningen. Dessa fynd går i linje med vad exempelvis 

Ehrlich (1992) säger gällande tankebilder. 

5.5 Motiverande observerbarhet 
I de fall då införandet av en ny kommunikationslösning var resultatet av ett önskemål från de 

framtida slutanvändarna var motivationen att anamma den nya lösningen högre än bland de 

där beslutet att införa en ny lösning kom från ledningen. Detta kan troligtvis bero på att i de 

fall där lösningen kom till följd av ett önskemål från de anställda så passade den nyinförda 

lösningen bättre in i den kontext den fördes in i. Vikten av att något nytt som förs in i en 

befintlig kontext är passande för just den kontexten är något som både Rogers (1995) och 

Ehrlich (1987;1992) tar upp. Detta kan även knytas till den moderna arbetsplatsens 

komplexitet på så sätt att en ny kommunikationslösning som inte passar in i den befintliga 

informationsekologin, kommer att kräva att hela informationsekologin drastiskt förändras 

alternativt att de mänskliga aktörerna inom densamma hittar ett sätt att kringgå lösningen.  
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Något annat som haft stor betydelse för att vissa individer inte varit motiverade att ta till 

sig kommunikationslösningen är att de inte fått information som motiverar varför de ska 

använda sig av just denna lösning bland alla andra. Det har bara varit ett direktiv uppifrån. 

Sammantaget kan sägas att motivationen för att ta till sig den nya kommunikationslösningen 

varit låg bland dem som fått den till följd av ett beslut från ledningens sida. Den främsta 

anledningen till detta ser vi som att informationen varit bristande och som resultat har 

slutanvändarna helt enkelt inte sett någon poäng med att förändra sina rutiner för att 

inkludera lösningen i sin arbetsdag. Men även kompabilitetsproblem har även visat sig ha en 

negativ effekt på motivationen att använda sig av lösningen och därmed hela adoptionen av 

kommunikationslösningen. 

Det har framkommit att även i pilotstudier har det varit stora brister på informationen och 

utbildningen av lösningen. Redan innan pilotstudien inleddes borde slutanvändarna fått den 

information och utbildning som krävs för att genomföra sina jobb med den nya lösningen och 

förklara potentiell funktionalitet. Att försöka utvärdera en lösning som slutanvändaren i 

fråga ser sig ha något behov av kommer dock inte ge något värdefullt resultat. Detta eftersom 

en lösning som blivit påtvingad slutanvändaren kommer att ses som en belastning snarare än 

en tillgång. Detta leder i sin tur till att slutanvändaren kommer att försöka undvika att 

använda sig av lösningen i så stor utsträckning som möjligt baserat på våra resultat.  

Personer som använder sig av Mac-datorer har upplevt att lösningen har brister och de 

känner sig bortglömda bland de som ska använda lösningen. Detta kan vara en bidragande 

effekt till att de inte känner sig motiverad till att fortsätta användandet.  

Avslutningsvis har det i diskussionen som förts utifrån de fem centrala teman som 

identifierats utifrån intervjumaterialet framkommit tre återkommande faktorer. Dessa 

faktorer för med sig en ripple-effect genom det som respondenterna upplevt som negativt 

alternativt positivt under sin adoption av en ny kommunikationslösning. Dessa tre faktorer 

kan därför ses som centrala då konsekvenserna av hur dessa tre faktorer hanterats under 

införandet starkt påverkar om adoptionsprocessen leder till att kommunikationslösningen 

adopteras till fullo eller förkastas.  Slutsatsen av diskussionen blir således att 

informationsekologi, utbildning och motivation identifieras som de centrala faktorerna för en 

lyckad adoptionsprocess.  
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Kapitel 6 - Slutsats 
Som svar på vår frågeställning så har informationsekologi, utbildning och motivation 

identifierats som centrala bidragande faktorer till individens adoption av en ny 

kommunikationslösning. Dessa faktorer har utmynnat från de teman som framkommit som 

centrala i denna studie. Dessa teman är starkt kopplade till varandra och det finns en ripple-

effect mellan dem. Denna ripple-effect triggas till exempel genom att utbildning är bristande 

vilket leder till att individens upplevelse av relativa fördelar och motiverande observerbarhet 

påverkas. Denna ripple-effekt har vi försök spåra tillbaka till den “första dominobrickan som 

fallit” och har på detta sätt kommit fram till de faktorer som identifierats som centrala för 

adoptionen av en kommunikationslösning.  

Den första av dessa faktorer är informationsekologin, detta eftersom dagens moderna 

arbetsplatser är så komplexa i sin natur att de är beroende av att kommunikationen mellan 

de olika individerna fungerar effektivt. Kommunikationslösningar är en central del av 

informationsekologin med starka interrelationer och beroenden mot så väl de mänskliga 

aktörerna som fysiska artefakter och IT-system. Denna studie har visat att när den rådande 

informationsekologin inte är förenlig med den nya kommunikationslösningen som förts in så 

har adoptionen av densamma blivit lidande.  

Den andra är faktorn som identifierats som central för adoptionen är utbildning. Detta 

eftersom bristande eller felaktigt utformad utbildning, i denna studie, visat sig ha en negativ 

effekt på adoptionen. Detta då kommunikationslösningens fulla funktionalitet inte blivit 

tydlig för slutanvändaren vilket lett till att de inte kan se alla de fördelar som potentiellt kan 

komma från en adoption av lösningen.  

Motivationen är den tredje faktorn som identifierats som central för adoptionen. Detta 

eftersom om det inte finns någon yttre motivation från organisationens sida eller inre 

motivation hos individen, så kommer adoptionsprocessen av kommunikationslösningen mest 

troligt leda till att den förkastas.  

Något annat som framkommit i denna studie är att det fortfarande finns en gruppsyn när 

det gäller slutanvändarna och detta går i linje med tidigare forskning inom området för 

adoption. Även påståendet att resurser ofta allokeras till det tekniska och fysiska införandet 

snarare än saker som utbildning som kan bidra till adoption, styrks av denna studie.  

Det organisationer kan göra för att bidra till att individen adopterar en ny 

kommunikationslösning blir att ta hänsyn till den informationsekologi den nya 

kommunikationslösningen ska föras in i så att den nya lösningen inte konkurrerar med 

inofficiella lösningar eller på annat sätt rubbar balansen inom ekologin på ett för 

slutanvändarna negativt sätt. De kan även anpassa den utbildning som ges efter 

slutanvändarnas behov och önskemål. Detta då de individuella användarna kan ha väldigt 

olika behov av både information och utbildning. Slutligen är det viktigt att användaren 

förstår varför ett system förs in och hur det i slutändan kommer att gynna dem och 

organisationen i stort. Detta för att slutanvändarna ska bli motiverade att ta de steg som 

krävs för att möjliggöra en fullständig adoption av kommunikationslösningen.  
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6.1 Vidare forskning 
Vi är medvetna om att vi genomfört en kvalitativ studie av ringa omfattning och att vi under 

arbetets gång haft begränsat med tid och resurser. Detta har lett till att vi begränsat vårt 

område till att enbart fokusera på användarnas perspektiv på implementation i den 

utsträckning den påverkat deras adoption av en ny kommunikationslösning. Vidare forskning 

borde bedrivas gällande implementationen i sin helhet vid införandet av en ny 

kommunikationslösning. Samt att ytterligare studier av adoptionsprocessen vid införandet av 

kommunikationslösningar i en befintlig informationsekologi borde utföras i större skala med 

ett större antal respondenter för att se om fynden i denna begränsade studie kan stärkas eller 

visas vara icke generaliserbara. Vidare forskning borde även fokusera på organisationer som 

inte är relaterade till universitetsvärlden och eventuellt använda andra metoder exempelvis 

observationer. Detta eftersom just kommunikationen spelar en så central roll i dagens 

samhälle och vår undersökning har visat att kommunikationslösningar oftast ses som basala 

och något slutanvändaren intuitivt kan ta till sig samtidigt som resultatet visar att så endast 

delvis inte är fallet. 
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Intervjuguide: 

 

Formalia: 

 

 Du har när som helst rätt att avbryta intervjun. 

 Ingen annan än vi kommer att ta del av den informationen du lämnar innan den 
anonymiserats. 

 Godkänner du att vi spelar in intervjun för att vi enklare ska kunna arbeta med 
materialet till uppsatsen. 

 Efter det att vi transkriberat intervjun så mailar vi en kopia till dig för 
godkännande. 

 Får vi kontakta dig med eventuella kompletterande frågor som uppkommer 
senare via mail? 

 

Inledande frågor: 

 
1.1 Vad heter du? 
 
1.2 När är du född? 

1.2.1 Vad har du för arbetsroll? 
1.2.2 Hur många år har du varit aktiv i din aktuella roll? 

1.2.3 Hur många år har du varit verksam inom organisationen? 
 
1.3  kulle du beskriva dig s älv som “ nte alls”, “relativt”, “mycket” eller “väldigt 
mycket” intresserad av teknik?   
 

Kommunikationslösningsfrågor: 

 
2.  Vad har ni för kommunikationslösningar för kommunikation inom 
organisationen idag? 
 
2.1  Kan du berätta lite om de/dem? 

2.1.1 Om flera, använder du olika kommunikationslösningar för 
att kontakta personer olika roller eller är det någon annan 
uppdelning? 

 2.1.2 Vilken av dessa använder du dig av mest? 
 
2.2  När infördes den senaste lösningen? 
   2.2.1 Kan du berätta lite om hur det gick till när den infördes? 
 

2.3  Har du tidigare varit med om något byte av lösning för kommunikation 
inom organisationen?       
2.3.1  Fler än ett sådant byte? 
2.3.2 Vad hade ni för kommunikationslösning före den ni använder nu? 

2.3.2.1 Hur upplevde du att den lösningen fungerade? 
     
2.4 Hur upplevde du att övergången till den nuvarande lösningen? 

2.4.1  Fortsatte ni använda den gamla lösningen när ni införde det nya. 
2.4.2 Går den gamla lösningen fortfarande att använda idag? 
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2.4.2.1  Får ni använda den gamla lösningen nu? 
 
3 Varför tror du att ni bytte kommunikationslösning? 
 
3.1  Kände du dig som en aktiv deltagare i bytet? 

3.1.1  Upplevde du att det var tydligt varför lösningen infördes? 
3.1.2  Upplevde du att lösningen behövdes? 

 
3.2 Om du tänker på den tidigare lösningen, fanns det några fördelar 
med det som du saknar? 

 3.2.1 Några nackdelar? 
 

3.3  Om du tänker på den nya lösningen istället, finns det några fördelar 
med det? 

   3.3.1 Några nackdelar? 
 
3.4 Förändrades ditt sätt att arbeta av den nya kommunikationslösningen? 

3.4.1 Hur? 
3.4.2 Kan du tänka på andra sätt som den nya lösningen har förändrat ditt 
arbetssätt? 

 
3.5  Upplever du detta som en förbättring eller försämring? 

3.5.1  Vad blev bättre? 
3.5.2 Vad blev sämre? 

 
3.6 Upplever du att det är något som saknas i kommunikationslösningen? 
 
3.7 Fick ni någon morot för att använda lösningen? 

3.7.1 Blev det några negativa konsekvenser om ni inte använde det? 
Exempelvis dubbelarbete? Kritik från medarbetare? 

 
3.8 Hur har ledningen ställt sig till den nya lösningen? 

3.8.1  Används det av ledningen? 
3.8.2 Används det av de övriga anställda? 

 
4  Vet du om det finns några normer för hur ni arbetar inom företaget? 
 

4.1 Ställer sig företaget positivt/negativt till informationsdelning 
mellan avdelningar? 

4.2 Bidrar lösningen till det? 
4.3 Finns det några etiska aspekter som ni måste tänka på när ni använder ‘ 

kommunikationslösningen? 
 
5  Vad fick du för information om lösningen innan det att det började 
användas? 
 
5.1 Fanns det möjligheter att prova på lösningen innan införandet? 

5.1.2  Fanns det någon pilotstudie? 
5.1.3 Deltog du? 

 
5.2 Fanns det dokument eller tutorials om hur man skulle jobba med 
lösningen? 
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5.2.1 Använde du dig av dessa? 
5.2.2 Varför? 

 
5.3 Hade ni någon organiserad utbildning i hanteringen av lösningen, 
som till exempel en kursdag? 
5.3.1 Deltog du? 

5.3.1.1 Vem höll i kursen? 
5.3.1.2  Har du förtroende för honom/henne/den? 

 
5.4  Fanns det utarbetade riktlinjer för hur lösningen får och inte får användas? 

exempelvis får programmet användas privat? 
5.4.1 Vad tycker du om dem i så fall? 

 
5.5  Kände du att du fick tillgång till tillräckligt med information? 

5.5.1 Upplevde du att det blev för mycket information 
så det blev svårt att ta till sig? 

 
5.6 Stämde informationen överens med hur lösningen fungerade i 
verkligheten? 

 
5.7 Känner du dig idag säker i din användning av lösningen? 
 
5.8  Vad tycker du kunde ha gjort bättre när det gäller informationen om 

lösningen och dess användning?  
5.8.1 Något annat som kunde ha gjort bättre? 
 

5.9  I vilken utsträckning skulle du säga att du använder lösningen idag? 
 
5.10 Vad lyftes fram som fördelar med att använda den nya lösningen när den  
 introducerades? 

5.10.1 Gavs det några exempel på hur lösningen används i andra 
organisationer? 

 

Avslutningsfrågor:  
 

6.1 Pratade du om den nya lösningen med dina kollegor? (Snacket i 
fikarummet?) 

6.1.1 Vad upplevde du att de hade för attityd till det? 
6.1.2 Påverkar dessa åsikter hur lösningen används? 

 
6.2 Om du fick bestämma, vad hade gjorts annorlunda? 
 
6.3 Är det något du tycker vi har missat? 

 


