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Sammanfattning 
 
För att företag ska kunna vara konkurrenskraftigt på dagens marknad krävs det att det har 

effektiva arbetsprocesser i sin verksamhet. Ett vanligt sätt att effektivisera processer i en 

verksamhet är att implementera ett informationssystem. Fördelen med att använda ett 

informationssystem är att alla anställda på ett företag kan ta del av samma information. En 

förutsättning för att en verksamhet ska kunna uppnå positiva effekter av användningen av ett 

informationssystem är att de anställda använder det. Undersökningens syfte är att ta reda på 

om de anställdas bristande användning av ett informationssystem beror på dålig 

kommunikation.  

För att kunna besvara på undersökningens problemformulering genomfördes en 

enkätundersökning på ett IT- företag. Undersökningen visar att merparten av de tillfrågade 

kände till systemets syfte och de kunde även beskriva syftet. Undersökningen visar även att 

det var en stor andel som ansåg att det inte visste hur användandet av systemet påverkar sitt 

arbete i verksamheten. En av slutsatserna är att kommunikationen kan förbättras. Den 

information som de anställda bör tillhandahållas är hur systemet fungerar och hur 

användningen av detta systemet påverkar deras arbete.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Företag har övergripande mål för att kunna nå lönsamhet. För att uppnå målen måste ett antal 

åtgärder/aktiviteter vidtas. Dessa aktiviteter ska användas upprepande gånger för att skapa ett 

visst resultat, såväl för kund som för medarbetare. Företag har oftast tänkt ut olika aktiviteter i 

förväg. (Wiki [1], 2006) En uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden 

brukar betraktas som en process. (Bergman och Klefsjö, 2002) I dagens samhälle är 

effektiviteten på processerna en viktig del för att företag ska bli konkurrenskraftiga på 

marknaden (Monk och Wagner, 2006). Det finns många vägar att välja för företag för att 

förbättra sina processer. Ett alternativ är att införa ett informationssystem i verksamheten.  

Informationssystem är en mänsklig konstruktion, vilket menas att det är människan som har 

ansvaret för att systemet fungerar för att behandla information. Med informationssystem 

innebär det att det finns ett sätt hur information ska behandlas. Detta kan ske både manuellt 

och maskinellt. (Andersen 1994) 

 

Det som kännetecknar ett informationssystem är insamling, lagring, bearbetning, distribution 

och presentation av information.(Molin 2000) Förr kunde varje anställd ha sitt eget sätt att 

lagra information och utföra sitt arbete. Detta kunde leda till att varje enskild anställd 

tillhandahöll information som var intressant för andra. Fördelar med att använda ett 

informationssystem är att informationen som skapas i verksamheten tillvaratas och kan 

spridas till alla anställda. 

Effektiviteten ökar då de anställda lättare kan ta del av information från hela verksamheten. 

Med korrekt och aktuell information förbättras de anställdas helhetsbild över en situation och 

det underlättar deras beslutsprocesser. Med ett informationssystem ökar chanserna att 

verksamheten har god information om alla led i organisationen. Därmed finns möjligheten till 

att få ut snabb statistik över utvalda delar av organisationen (Wiki [2], 2006). En annan fördel 

med användning av informationssystem är att informationen kan kommuniceras mellan 

medarbetare trots att de befinner sig på olika platser, eftersom det inte krävs någon fysisk 

kontakt. Informationssystemet kan egenutvecklas av företaget, utvecklas av ett anlitat företag 

eller vara ett inköpt standardsystem (Gäre 2003).  
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En satsning på informationssystem sker med förväntningar på förbättringar i verksamheten, 

att satsningen ger en positiv avkastning (Gäre, 2003). Att införa ett informationssystem 

innebär att förändringar sker i verksamheten. Gäre (2003) menar att en förändring måste bli 

känd i verksamheten för att den ska få genomslagskraft. Att ett fåtal anställda använder 

informationssystemet ger ingen märkvärd förändring av resultatet. Det krävs att flera eller alla 

berörda använder systemet för att uppnå en positiv effekt för verksamheten.  

 

Författaren av denna studie har vid ett tidigare tillfälle genomfört en undersökning på ett IT-

företag för att ta reda på hur många av de anställda som har registrerat information i ett 

informationssystem. Undersökningen visade att vid det tillfälle undersökningen genomfördes 

var det endast 1/3 av de anställda som hade registrerat information i systemet. 

 

Lawson (2006), skriver i en artikel att när ett företag har planerat att genomföra en intern 

förändring så är det viktigt att kommunicera effektivt till sina medarbetare. Misslyckas företag 

med detta kan det innebära att mottagarna inte förstår syftet med informationen, på grund av 

bristfällig information.  

 

Ahrenfelt (2001) skriver att när en förändring träder i kraft i en verksamhet kan motivationen 

ha en stor betydelse om förändringen blir accepterad eller inte. Han menar att hur motiverade 

de anställda är inför en förändring har sin grund i hur informationen om den kommande 

förändringen kommuniceras till dem. Information om varför en förändring ska genomföras – 

och vad den medför för verksamheten har en stor betydelse för de anställdas motivation. 

Gäre (2003) menar att de faser då system ska införas och tas i bruk bortses oftast och det leder 

till att chansen minskar att systemets utnyttjas. Det han menar är att arbetet med att lyckas få 

alla på ett företag att använda ett system inte är oproblematiskt. Att det var endast 1/3 av de 

anställdas som hade gjort sina registreringar i systemet väcker funderingar kring vad orsaken 

till detta kan vara. Kan orsaken ha sin grund i hur informationen kring systemet har 

kommunicerats till de anställda?   
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1.2  Problemformulering 
 

Beror de anställdas bristande användning av ett internt informationssystem på dålig 

kommunikation?  

 

Nedan presenteras delfrågor som anses behövs besvaras för att kunna få ett svar på 

problemformuleringen.  

 

• Hur många känner till systemet? 

• Hur många känner till systemets syfte? 

• De som vet vad det är för system: hur fick de information om det? 

• Har medarbetarna tillgång till någon användarmanual? 

• Känner sig medarbetarna motiverade till att använda systemet? 

• Känner medarbetarna att de har ett behov av att använda systemet i deras 

arbetsuppgifter? 

 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns någon koppling mellan 

användandet av ett informationssystem på ett specifikt IT-företag och hur information om 

systemet har kommunicerats.  Syfte är även att föreslå handlingar företaget kan göra för att 

förbättra kommunikationen kring systemet 

 
 

1.4 Avgränsning 
 
Undersökningen är gjord ur de anställdas synvinkel. Denna avgränsning har gjorts för att 

författaren är intresserad av att granska hur de tänkta användarna har uppfattat hur 

informationen kring systemet har varit. Att kommunikationen granskas bygger på en tidigare 

undersökning som gjordes av författaren. Den tidigare undersökning bestod i att författaren 

granskade alla profiler i systemet och kontrollerade om användarna hade registrerat 

information. Resultatet visade att det relativt inte var många som hade registrerat uppgifter i 

systemet.  
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Undersökningen har genomförts på ett IT-företag som själva har utvecklat det interna 

informationssystemet. IT-företaget har flera egenutvecklade interna system, men 

undersökningen riktar sig endast till ett av dessa system. Anledningen är att en tidigare 

undersökning har genomförts på detta system. IT-företaget är beläget på flera orter i Sverige 

och denna undersökning omfattar alla orter. Undersökningen avser inte att granska 

kopplingen mellan användandet av detta interna system och andra interna system inom 

samma IT-företag. Det finns ingen avsikt med undersökningen att göra en jämförelse mellan 

flera IT-företag, den avser endast ett företag.  
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1.5 Disposition  
 
Denna uppsats består av sju kapitel. Första kapitlet är Inledning redogörs undran till ämnet. 

En problemformulering, syfte samt avgränsning som utgår från undran återfinns i detta 

kapitel. Vissa begrepp som är väsentliga i denna uppsats finns definierat i kapitlet.  

 

Det andra kapitlet heter Teoretisk referensram och den innehåller information som ger en 

bakgrund till det område författaren valt att rikta sig in på. Kapitlet Teoretisk referensram 

innehåller tre delar: Informationssystem, Förändring och Kommunikation.      

 

Olika Forskningsmetoder och insamlingstekniker redogörs i kapitel tre.  

I kapitel fyra beskriver författaren hur den empiriska undersökningen har genomförts. 

Resultatet från undersökningen presenteras i kapitel fem. I kapitel sex diskuteras resultatet 

utifrån den teoretiska referensramen. En slutsats återfinns i kapitel sju. I kapitel åtta finns 

förslag på vidare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
Teoretiska referensramen är uppdelad i tre olika områden vilka är informationssystem, 

förändring och kommunikation. 

2.1 Informationssystem 
 
På 1980-talet blev det populärt att använda personal computer (PC) i verksamheten. Cheferna 

på företagen blev medvetna om att det fanns viktig verksamhetsinformation lagrad på de 

anställdas enskilda datorer. Användarna behövde ha möjligheten till att dela med sig av 

informationen som fanns lagrade på deras enskilda datorer. Det fanns dock inget enkelt sätt att 

dela med sig information elektroniskt. (Monk, Wagner 2006) Monk och Wagner (2006) 

skriver vidare att telekommunikationen under mitten av 1980-talet skapade nya möjligheter 

för de anställda. De var nu möjligt för dem att dela med sig och ladda ner information genom 

lokala nätverk från en central dator till deras PC. Verksamhetsinformationen var nu inte 

begränsad till de enskildas datorer utan åtkomlig för andra.    

 
 

2.1.1 Vad är ett informationssystem? 
 
Andersen (1994) skriver att utmärkande för ett informationssystem är att det förmedlar 

information från vissa personer till andra personer. Ett informationssystem tar emot och 

behandlar information på olika sätt. Molin (2000) beskriver att ett informationssystem 

innehåller delar för insamling, lagring, bearbetning, distribution och presentation av 

information. Andersen (1994) menar att ett informationssystem är en mänsklig konstruktion 

och att det måste vara knutet till en viss arbetsuppgift. Enligt Monk och Wagner (2006) 

inkluderar ett informationssystem datorer, människor, procedurer och mjukvara. De styrker 

även Molins (2000) definition av informationssystem: att det ska kunna lagra, organisera och 

leverera information.   

 

Andersen (1994) anser att för att kunna förstå vad ett informationssystem är behöver ordet tas 

isär till två ord och deras innebörd förklaras. Information definierar Andersen (1994) att det är 

upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. Men han skriver att det inte finns någon 

garanti för att upplysningarna är korrekta. Han menar att information kan vara ofullständig 

eller till och med felaktig.  
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Med ett system menar Andersen (1994) att det finns ett mönster, en ordning. Ett 

informationssystem är ett mönster (system) för behandling av information.  

 

Informationssystem används i många olika typer av verksamheter till olika områden, exempel 

är biljettbokning, redovisning och lönehantering (Molin 2000). Andersen (1994) skriver att 

behandling av information kan utföras både av människor och maskiner. Informationssystem 

är mycket olika, beroende på vilken typ av behandling som är systemets huvuduppgift. 

Insamlingen och överföringen av information är i många informationssystem de centrala 

uppgifterna. I andra system kan det vara bearbetningen som är huvuduppgiften.  Ett 

informationssystem förmedlar information mellan människor utan att det behöver råda fysisk 

närhet mellan sändare och mottagare. (Andersen 1994) 

 

Ett informationssystem finns till för att stödja en verksamhet. Betydelsen och berättigandet av 

ett informationssystem kan endast förstås i förhållande till en verksamhet, skriver Andersen 

(1994). Författaren skriver att människor, deras värderingar och motivation, utgör en viktig 

del av ett informationssystem.  

 

2.1.2 Införa ett informationssystem i en verksamhet  
 
Dagens konkurrerande företag försöker tillgodose kundens behov och ge dem snabbare och 

bättre service än deras konkurrenter, skriver Monk och Wagner (2006). Författarna skriver att 

nyckeln till det är att ha ett effektivt informationssystem. Användning av ett informations-

system resulterar i mer effektiv hantering av verksamhetsprocesser. Genom att öka 

effektiviteten i verksamhetsprocesserna kan företaget bli mer konkurrenskraftigt på 

marknaden, menar Monk och Wagner (2006).  

 

Gäre (2003) anser att satsning på ett informationssystem oftast sker i samband med 

förväntningar på förbättringar i verksamheten. Författaren menar att satsningen ska ge en 

positiv inverkan på verksamheten. Men ett informationssystem som har införts har endast gett 

en möjlighet till en verksamhetsutveckling. Denna möjlighet måste nyttjas för att ett positivt 

resultat ska uppnås. För att kunna nyttja denna möjlighet krävs det i första hand kunskap om 

den verksamhetsförändring som träder i kraft vid användning av informationssystemet. Det 

krävs även att verksamhetsförändringen görs allmänt känd bland de anställda. Detta bör ske i 

den fas då de anställda ska börja använda systemet, skriver Gäre (2006). 
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Vid införande av ett informationssystem ger en enda användare ingen större förändring av 

resultatet för verksamheten. Det krävs att fler eller att alla använder systemet för att nå effekt, 

menar Gäre (2006). Han anser att intresse, kunskap och arbetsklimat påverkar användarnas 

nyttjande av systemet. Det han även säger är att införandet av informationssystem medför 

förändringar i roller, rollbeteende och struktur. Vid utveckling av informationssystem finns 

många olika modeller som kan användas för att få ett bra resultat. I många utvecklings-

modeller, enligt Gäre (2003), betraktas införandet, och särskilt när medarbetarna förväntas 

börja använda systemet, som oproblematiskt. Han anser att de modeller som utgår från ett 

oproblematiskt införande bortser från viktiga processer under fasen, då medarbetare ska börja 

använda systemet. Det innebär att man minskar chansen att skapa mervärde och nyttjande av 

informationssystemsatsningen.   

 

 

2.2 Förändring 
 
Angelöw (1991) beskriver en förändring som att något ändras från ett tillstånd till ett annat. 

Förändringar i en verksamhet kan innebära nya regler och normer men även att dess 

aktiviteter och processer ändras, skriver Gäre (2003). Angelöw (1991) skriver att 

förändringsprocesser blir allt vanligare i dagens verksamheter. Författaren skriver även att i en 

allt mer internationaliserad och hårdnad konkurrens behöver företag och de anställda vilja och 

benägenhet men även förutsättningar till förändring.  

 

Enligt författarna Balogun och Hailey (2004) är sannolikheten att lyckas med att 

implementera en förändring i en organisation väldig låg. Författarna hävdar att 70% av alla 

förändringar som genomförs i en organisation misslyckas. Författarna betonar att förändringar 

handlar om att ändra personer och deras sätt att utföra saker. Balogun och Hailey (2004) säger 

även att ändringar kräver ofta investeringar i både tid och energi, men även finansiella 

investeringar. I en organisation uppstår förändringsbehov alltid av mer eller mindre tydliga 

skäl och oklart formulerade mål skriver Ljungström (1996). Hon anser att det är viktigt att 

ägna tid och kraft åt att beskriva vilka faktorer som lett fram till en planerad förändring. 

Vilket resultat som förväntas att uppnås anser författaren även är betydelsefullt i arbetet med 

att utföra en förändring. Angelöw (1991) skriver att arbetet med att införa en förändring 
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underlättas om de anställda inser nödvändigheten och behovet av förändringen.  För att få 

acceptans för en förändring skriver Ljungström (1996) att det bör ges tydlig information, 

skapas förståelse för mål och även förståelse för hur folk tänker om förändringen. En 

förutsättning som Angelöw (1991) tycker är viktig i en förändringsprocess är att de anställda 

känner sig motiverade. I och med att de anställda får ta del av information om förändringen 

ökar deras motivation. Ahrenfelt (2001) skriver att en motivationsklyfta kan uppstå när en 

förändring träder i kraft. Han menar att en motivationsklyfta kan uppkomma när chef och 

medarbetare är på olika plan när det handlar om förståelse och motivation. En chef har oftast 

varit inblandad i förändringen under en längre tid och fått en klar bild över vad den innebär. 

När en chef sedan ska förmedla information om förändringen till medarbetarna tar han eller 

hon inte hänsyn till detta. Det leder då till att chefen tror att medarbetarna förstår och har 

samma motivation till förändringen som han/hon har. Informationen ges oftast till de anställda 

på ett möte som inte varar längre än en timme. Här skapar chefen inget utrymme för 

medarbetarna att ställa frågor om den kommande förändringen. Det leder till att de hamnar på 

olika plan när det handlar om förståelse och motivation till förändringen. Angelöw (1991) 

poängterar att riktig och direkt information om förändringen är centralt för att lyckas med 

förändringsarbetet. Ljungström (1996) anser att det är angeläget att de anställda får 

information om helheten. Hon menar även att det är nödvändigt att olika delar av 

verksamheten får en tydlig bild av vad förändringen kommer att innebära för dem.  

 

 

Balogun och Hailey (2004) menar att det utifrån organisationens struktur måste tänkas ut ett 

sätt att genomföra förändringar. De hävdar att det inte finns något optimalt sätt som skulle 

fungera i alla organisationer. Författarna skriver att det ska finnas en person i varje 

verksamhet som ska bära ansvaret att en förändring genomförs. Innan en förändring 

genomförs är det viktigt att se hur organisationen fungerar i nuläget och hur den ska fungera i 

framtiden. De menar att för att ta sig från nuläget till framtidsvisionen måste verksamheten se 

till att förändringen sker. Författarna menar att en utveckling från nuläget till framtidsvisionen 

kan inte ske över en natt.  

 

 

Lawson (2006) skriver i en artikel att när ett företag har planerat att implementera en intern 

förändring så är det viktigt att kunna kommunicera effektivt till sina medarbetare.   
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2.3 Kommunikation 
I denna del av referensramen presenteras information kring kommunikation. 

2.3.1 Vad är kommunikation 
 
Ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare”, som betyder att något blir 

gemensamt. Nilsson och Waldemarsson (1995) säger vidare att kommunikation innebär att vi 

förmedlar information med någon. Ingela Lind (1997) skriver att all kommunikation måste 

bestå av en sändare, information och mottagare. Nilsson och Waldemarsson (1995) anser att 

kommunikation är ett skeende där två eller flera personer skickar olika slags budskap till 

varandra. I skeendet visar de hur de påverkas av varandra, uppfattar sig själva och vilket 

innehåll de lägger in i sina budskap. Simonsson (2006) menar att det finns två olika 

kommunikationsmodeller. Den ena är traditionell och den andra är meningsskapande 

kommunikationsmodell. Den traditionella kommunikationsmodellen, även kallad 

transmissionsmodellen, bygger på att det finns en sändare som skickar ett meddelande via en 

kanal till en mottagare. I denna modell är själva överföringen av information viktig. Den 

meningsskapande modellen innebär att kommunikation ses som ett samspel mellan två eller 

flera människor. Att både sändare och mottagare är aktiva när budskapet tolkas.  

I samband med kommunikation brukar det oftast tala om envägs- och tvåvägskommunikation 

vilket är vanligare begrepp än traditionell och meningsskapande kommunikationsmodell.  

Matts Dahlkwist (2004) förklarar att envägskommunikation innebär att människor ofta tar 

emot budskap, utan att kunna ge återkoppling. Exempel på sådan kommunikationsväg är att 

titta på TV, lyssna på radio eller läsa ett brev, men även möten. Denna kommunikationsväg 

kan vara till en fördel för att den är snabb och okomplicerad. Vid kommunikation mellan 

människor är en hundraprocentig envägskommunikation ovanlig. När mottagaren har 

möjlighet att ställa frågor vid oklarheter är det frågan om tvåvägskommunikation. Att risken 

för missförstånd minskar samt att parterna känner att de kan påverka är några fördelar med 

tvåvägskommunikation, menar Dahlkwist (2004). Palm och Windahl (1989) skriver att 

information är innehållet i en kommunikationsprocess och att informationen kan användas för 

att klargöra oklarheter.  

 

Balogun och Hailey (2004) anser att det är viktigt att komma ihåg att vid kommunicering 

mellan personer kan det vara så att det som kommunikatören säger och det som lyssnaren hör 
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inte är detsamma. Ett sätt att undvika att informationen tolkas på olika sätt är att upprepa 

informationen flera gånger och använda olika kommunikationskanaler för att nå ut med 

samma information. Palm och Windahl (1989) påpekar dock att amerikanska forskare 

framhåller att effekterna blir bättre när upprepande budskap ändras något. Det är viktigt att 

sändaren sätter sig in i mottagarens situation och talar ”samma språk”, det vill säga att tala på 

ett sätt som mottagaren förstår (Eide, 2006). 

 

Nilsson och Waldemarsson (1995) menar att språket är mångtydigt och vi är vana att fylla ut 

alla oklarheter som utelämnas. Författarna menar även att ett och samma ord sällan väcker 

samma associationer för alla människor. En viktig sak att ta hänsyn till är det som Nilsson och 

Waldemarsson (1995) nämner, att vi sällan gör skillnad mellan vad vi har uppfattat och vad vi 

tror att den andre menat. Det krävs att den andres situation och upplevelsevärld tas till hänsyn. 

Nilsson och Waldemarsson (1995) skriver att vi människor är väldigt snabba på att dra egna 

slutsatser av vad som händer, att iakttagelser och rena gissningar kan bli svåra att särskilja. De 

skriver att det är viktigt att inte blanda ihop dessa två eftersom de har olika grad av säkerhet. 

De risker som uppstår när egna slutsatser dras är att missuppfattningar eller feltolkningar 

uppstår. Därför anser författarna att tolkning också är en viktig del för att uppfatta vad 

människor menar med sina ord. Risken blir dock stor att sändare och mottagare av 

informationen missuppfattar och feltolkar varandra, enligt Nilsson och Waldemarsson (1995).  

 

Balogun och Hailey (2004) anser att personer inom en verksamhet bör vara medvetna om vad 

för information som är relevant för de personer som blir berörda av förändringen. Författarna 

skriver att man bör lista alla interna och externa intressenter till förändringen och för varje 

intressent skriva ner hur de kommer att påverkas av förändringen. Genom detta kan man 

komma fram till hur mycket information de behöver. Men det är viktigt att huvudsyftet med 

förändringen kommer fram till alla intressentgrupper. Författarna menar att informationen kan 

ges på olika detaljeringsnivåer och det är just detta som ska skilja mellan de olika 

intressentgrupperna. Efter att man har identifierat vilken slags information varje 

intressentgrupp behöver är det viktigt att komma fram till vilken slags kommunikationskanal 

som ska användas.  
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Nilsson och Waldemarsson (1995) skriver att det är oftast inget fel på själva informationen 

utan på vilket sätt den kommuniceras. De menar även att det skapar osäkerhet i 

kommunikationen om sändaren är otydlig och undanglidande. Lind (1997) anser att det är 

lyssnarna som är viktiga. Det är sändaren som förmedlar budskapet som ska hjälpa lyssnarna 

att ta emot det och få dem intresserade. Människor ska gå in i en dialog, visa förståelse och 

intresse, svara på frågor och funderingar. Författarna menar att resultatet blir dåligt om 

sändaren pratar mest, försöker vara neutral och undviker att svara på frågor eller ignorerar den 

andre. Nilsson och Waldemarsson (1995) skriver att det ibland händer att vid kommunicering 

utelämnas viktig information som mottagaren behöver för att kunna göra en riktig tolkning av 

budskapet.  

 

Eide och Eide (2006) skriver att god kommunikation förutsätter att informationsmängden är 

anpassad till situationen. Författarna menar att mottagare av informationen kan bli både över- 

och understimulerande. För mycket och för lite information kan trassla till kommunikationen 

och förståelse menar Eide och Eide (2006).  

 

Larkin och Larkin (1996) skriver i sin artikel att det största misstaget ett företag kan göra 

under förändringar i verksamheten är att inte kommunicera med sina anställda. 

2.3.2 Kommunikationskanaler 
 
För att vinna tid vid överföring av information är det enligt Simonsson (2006) nödvändigt att 

tänka på dessa tre faktorer: 

Vem informationen är till för, vad budskapet är och vilken kommunikationskanal som ska 

användas. Lawson (2006) skriver i sin artikel att Hernández säger att typen och formen på 

kommunikationen är viktig, vilket styrker Simonssons (2006) teori. Simonsson menar även att 

det inte är vad man säger som är viktigast utan vilka kommunikationskanaler som används.  

Enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) har forskning visat, att kommunikations-

kanalsegenskaper är mycket viktiga för meddelandets effekt på mottagargrupper. Författarna 

hävdar även att bild och det talande ordet nästan alltid har större effekt än det tryckta ordet. 

Larkin och Larkins (1996) artikel styrker de ovan nämnda författarnas teorier, att det finns 

många olika kommunikationskanaler men menar att det är ansikte-mot-ansikte-

kommunikation som är effektivast. De vill gärna dra paralleller till ryktesspridning. Larkin 

och Larkin (1996) menar att ryktesspridning är effektivt sätt att sprida information, men att 
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felet med rykten är att det oftast är förvrängda. Med denna jämförelse vill de styrka sin teori 

om ansikte-mot-ansikte-kommunikation som det bästa kommunikationsverktyget.  

 

Enligt Holmberg och Sandströms (2004) studie vill deltagare i en förändringsprocess ha en 

kombination av muntlig och skriftlig kommunikation. Att informationen ska ske både 

muntligt och skriftligt är något som Ljungström (1996) håller med Holmberg och Sandström 

(2004). Det studien även visar är att personlig muntlig kommunikation är bäst för ökad 

förståelse för förändringen. Simonsson (2006) hävdar att om det är endast förståelse och 

kännedom om något som ska kommuniceras, så räcker det i bästa fall med envägs-

kommunikation. Vilket kan vara via e-post, intranätet och anslagstavlan.    

 

Balogun och Hailey (2004) menar att kommunikationskanalen ska väljas på basis av vilka 

lyssnarna är och även vad kommunikationen syftar till. Att bara lägga ut information på 

intranätet kan ha sina nackdelar för att då krävs det att personalen själv tar initiativet till att 

läsa. Enligt författarna finns en generell regel gällande kommunikationskanaler. De skriver att 

om informationen gäller en förändring, som inte är en rutinförändring, där de anställda 

behöver utveckla en djup förståelse över hur deras personliga uppgifter förändras, är det bäst 

med riklig information genom ansikte-mot-ansikte. Skriftlig och webbaserad information är 

bättre passat till rutiner och oförändrade situationer eller för att uppdatera information och 

frambringa medvetenhet. 
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2.3.3 Kommunikatörer 
 
När en förändring sker i en verksamhet är det vanligt att de anställda får höra det genom till 

exempel företagets informationsblad/tidning. Men Larkin och Larkin (1996) anser att det är 

viktigt att de anställda får höra om förändringen från den person som står dem närmast, deras 

närmaste överordnad. Om trovärdiga personer ger en tydlig beskrivning av samband, blir 

förändringen lättare att acceptera. När människor tror på en idé och ett förslag, ökar 

möjligheterna att lyckas. (Ljungström, 1996) Ett misstag som Palm och Windahl (1989) anser 

är vanligt vid kommunicering är att tidsåtgången missbedöms. Att kommunikatören oftast ger 

mottagaren för kort tid att reagera på den kommunicerade informationen. Palm och Windahl 

(1989) skriver även att kommunikatören måste förstå vikten i att låta informationen samverka 

med andra insatser och händelser. Detta för att informationen ska kommuniceras vid rätt 

tidpunkt och inte komma till mottagarna för sent. 

 

Balogun och Hailey (2004) skriver att det är viktigt att den som ska kommunicera information 

om en förändring bör veta så mycket som möjligt om detta. Författarna menar att om den som 

informerar de anställda inte har tillräckligt med information att denne inte kan besvara de 

anställdas frågor, så minskar sannolikheten att de anställda accepterar förändringen.  

 

 
 

2.3.4 Tidpunkt för kommunikation 
 
Balogun och Hailey (2004) poängterar att det inte finns någon ideal tid att börja informera om 

förändring. De skriver att de anställda vill alltid ha så mycket information så fort som möjligt. 

Trots att författarna menar att det inte finns någon ideal tid att informera anser de ändå att den 

som ska informera om förändringen bör tänka på vissa saker. En av de saker som 

kommunikatören bör tänka på är att ju senare informationen når ut till de anställda, desto 

mindre tid får de anställda på sig att ta in, förstå och anpassa sig efter det de blivit 

informerade om. Palm och Windahl (1989) skriver att det oftast inte finns någon skillnad 

mellan tidsbunden eller tidlös information. Ett exempel är information som publiceras i 

personaltidningen som kommer ut en gång i månaden. Informationen kan då bli ointressant 

eftersom den var aktuell i ett tidigare skede än när tidningen kom ut till personalen. 

Författarna menar att den som ska kommunicera ska ha i åtanke om informationen är 

tidsberoende eller ej.  
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3 Forskningsmetodik 
 
Det finns i två olika forskningsmetoder: kvalitativ och kvantitativ. I detta avsnitt kommer 

dessa två, samt två olika tillvägagångssätt inom forskning att förklaras kortfattat. Avsnittet 

ska förtydliga varför en viss metod har valts för att genomföra denna undersökning. 

   

3.1 Forskningsmetoder 
Nedan presenteras kortfattad information om två forskningsmetoder. 

3.1.1 Kvalitativ metod 
 
Syftet med att använda en kvalitativ metod är att beskriva, analyser och förstå ett problem.  

(Lundahl och Skärvad, 1999) Ib Andersen (1998) skriver att denna metod används för att 

skapa djupare förståelse av ett problem som studeras och även att förstå problemets samband 

med helheten. Kvalitativ metod handlar om att utifrån studier som har genomförts tolka fram 

en teori (Lundahl och Skärvad, 1999). När kvalitativ metod används i en undersökning utgår 

man oftast från ett hermeneutiskt synsätt, där studien utgår från vad människor sagt, skrivit 

och gjort.   

 

3.1.2 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ metod går ut på att mäta. Mätningen kan användas för att beskriva och förklara ett 

fenomen. Eliasson (2006) skriver att med en kvantitativ metod kan man undersöka stora 

grupper. Genom att använda metoden kan det uppskattas hur utbredda olika tydligt beskrivna 

förhållanden och attityder är inom den undersökta gruppen. Eliasson (2006) skriver att det går 

att täcka in flera olika områden vid användningen av kvantitativ metod. Undersökningen går 

mer på bredden än på djupet som vid användning av kvalitativ metod.  
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3.2 Vetenskapliga tillvägagångssätt 
 
Enligt Ib Andersen (1998) finns det två tillvägagångssätt utifrån vilka vetenskapliga slutsatser 

kan dras. De två sätten benämns induktion och deduktion. Nedan kommer en kort beskrivning 

av dem båda. 

 

3.2.1 Induktion 
 
Andersen (1998) beskriver induktion som upptäcktens väg. Det han menar med det är att man 

utifrån en enskild händelse sluter sig till en princip. Att genomföra en induktion utgår man 

alltså från empiri för att få en generell kunskap om teorin. Lundahl och Skärvad (1999) 

skriver också att induktion innebär att dra slutsatser utifrån empiriska fakta.  Detta 

tillvägagångssätt brukar användas i explorativa undersökningar, exempelvis utgår man från en 

ganska liten grupp människor för att säga något om deras situation, för att i sin tur kunna säga 

något generellt om människors situation. Efter upprepande studier kan detta leda fram till en 

teori. (Andersen 1998) 

 

3.2.2 Deduktion 
 
Deduktion innebär enligt Andersen (1998) att bevisa ett fenomen. Deduktiva slutsatser är när 

slutsatser om enskilda händelser dras från generella principer, alltså när man utgår från teorier 

för att kunna säga något om en viss händelse. Deduktion innebär att man försöker dra logiska 

slutsatser.    

 
 

3.3 Undersökningsmetoder 
 
Vid datainsamlingen kan olika tekniker användas. Data kan vara av olika typer beroende på 

vilken teknik som används. Ib Andersen (1998) skriver att datainsamlingsteknikerna kan delas 

in efter många olika kriterier. Ett av kriterierna är om data ska vara av kvalitativ eller 

kvantitativ karaktär. Exempel på olika insamlingstekniker kan vara intervjuer, observationer, 

experiment och enkäter. I detta avsnitt kommer endast enkätteknik presenteras eftersom den 

ligger till grund för denna undersökning.     
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3.3.1 Enkät 
 
En enkät är ett frågeformulär där frågorna utgår från teorin kring det ämne som ska 

studeras.(Eliasson, 2006) Frågorna i formuläret kommer i en viss ordning, bestäms på förhand 

och som är lika för alla. Varje fråga innehåller ett antal olika svarsalternativ. Dessa alternativ 

kan ha två olika karaktärer: öppna eller fasta svar. Med öppna svar menas det att respondenten 

har möjlighet att med fritext skriva ett eget svar på frågan medan denne vid fasta svar endast 

kan välja mellan olika befintliga alternativ. (Andersen, Ib 1998)  

Enkäten skickas ut till de personer som ska vara med i undersökningen som sedan skickar 

tillbaka det ifyllda formuläret. Enligt Andersen (1998) blir bortfallet minst om enkäterna 

samlas in än om respondenterna själva ska skicka dem. Metod som enkätundersökning 

används för att kunna analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med siffror. En 

enkätundersökning är relativ billig, och dessutom kan den som är tillfrågad själv välja när hon 

eller han vill fylla i frågeformuläret, skriver Eliasson (2006). Ett potentiellt problem med 

enkätundersökningar är att det har lägre svarsfrekvens än intervjuundersökningar, vilket kan 

bero på att den mänskliga kontakten saknas. Eliasson (2006) skriver även att fördelar med 

enkätundersökning är att man kan säga något om stora grupper. Eliasson (2006) skriver även 

att det går att täcka in flera olika områden vid enkätundersökning.  

 

3.4 Dataanalys 
 

3.4.1 Kvantitativ analys  
 
Vid kvantitativ analys sker bearbetningen och analys av data i två moment. Beskrivningen 

görs ofta med hjälp av frekvenstabeller och beräkningar görs av genomsnittsvärden och 

spridningsvärden. Vid analysen ska det i första hand klargöra om det empiriska materialet 

stöder den formulerade hypotesen. (Andersen, Ib 1998)  

 



 22 

4 Empiri 
 
I detta avsnitt finns en beskrivning av hur undersökningen har genomförts samt hur data från 

enkäterna har bearbetats. En kortfattad beskrivning av företaget samt systemet på vilket 

undersökningen genomförts finns i detta kapitel.   

 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Den kvantitativa metoden tillämpades i denna undersökning framför kvalitativ. Detta för att 

dra slutsatser kring problemformuleringen, vilket krävde att en bredare undersökning 

genomfördes. Att en större grupp människor än ett fåtal deltog. Det låg i undersökningens 

intresse att erhålla information utifrån vilken beräkningar kunde utföras och sammanställas i 

diagram. Ett deduktivt tillvägagångssätt tillämpades dels för att en kvantitativ metod ligger till 

grund för detta tillvägagångssätt, och dels för att problemformuleringen är av 

bevisningskaraktär.  

 

Frågeställningen är formulerad utifrån en undran, som grundar sig på resultatet från en 

tidigare undersökning, genomförd för att skaffa kunskap om hur många som hade registrerat 

sin information i det interna systemet. Utifrån frågeställningen identifierades ett antal 

delfrågor vilkas svar var av betydelse för att kunna dra några slutsatser kring frågeställningen. 

En avgränsning på området gjordes. Efter att insamling av kunskap kring området genomförts 

utformades enkäten. Delfrågorna som formulerades från frågeställningen användes även i 

enkäten. En uppmaning till de anställda som skulle delta i undersökningen skickades ut via 

mail. I mailet bifogades en beskrivning av undersökningen, och vikten av att de skulle delta 

poängterades. Tidsramen för de anställda att svara på frågorna var satta till en vecka. Detta för 

att svarsfrekvensen ändå inte skulle öka om tiden var längre. Sannolikheten var att många av 

de anställda skulle svara på enkäten på en gång efter att de läst mailet. Uppmaningen 

skickades ut en måndag förmiddag med förhoppning om att svarsfrekvensen skulle bli högre 

än om den skickades ut i slutet av veckan. Efter att svarstiden gått ut genomfördes en analys 

på datan. Hur analysen genomfördes kan läsas under rubriken 4.8 Genomförande av 

dataanalys. 
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Författaren valde att behålla företaget anonymt eftersom ett offentliggörande av 

företagsnamnet inte skulle påverka undersökningen. Därför benämns företaget vid 

branschnamn, det vill säga IT-företag.  

 

4.2 Företaget 
Företaget på vilket denna undersökning har genomförts är leverantörer av informationsteknik. 

Företaget erbjuder tjänster inom affärs- och IT-processer, systemintegration, infrastruktur 

samt lösningar inom drift och förvaltning. Företaget finns beläget på 14 orter i Sverige. Med 

ca 300 anställda varav 205 stycken är konsulter (enligt statistik från Oktober 2006). 

 

 

4.3 Interna systemet  
 

Det interna systemet är ett egenutvecklat system. Systemet utvecklades för att det skulle 

stödja en av företagets processer som innebär att hitta rätt konsult till varje uppdrag. 

Problemen som uppstod angående letande av konsulter med viss kompetens var en bidragande 

faktor till att utvecklingen tilltog. Syftet är att systemet ska kunna bidra till att företaget får en 

överblick över vilka kompetenser dess konsulter har. Arbetet med att hitta rätt konsult med 

rätt kompetens till ett visst projekt underlättas och sker på ett mer strukturerat sätt. 

Konsulterna ska kunna registrera uppgifter om sig själva för att sedan kunna få ut 

informationen i form av ett CV. Med hjälp av systemet ska det vara möjligt för alla på 

företaget att ha tillgång till uppdaterad information om konsulterna. Det kan annars bli lätt att 

det finns olika versioner av vilka kompetenser som en konsult har om dennes information inte 

är samlat på ett ställe.  

Systemet anses även som ett stöd för säljarna att kunna skriva ut konsulternas CV vid 

upphandling eller då kunden har intresse av att se vilka kompetenser en konsult har.  

 

Systemet måste uppdateras både av informationsägare och av användare. Att 

informationsägare måste uppdatera systemet innebär att de ska se till att information finns 

tillgängligt i systemet så att användarna kan registrera informationen. Användarna måste se 

till att hålla sin profil uppdaterad med rätt information om vilka kompetenser de har. 



 24 

 
    

4.4 Enkätundersökning 
 
Enkäten utformades i ett datorverktyg. Anledningen till att enkäten utformades i ett 

datorverktyg var att möjligheterna fanns att kunna säkerställa att respondenterna svarade på 

de frågor enkäten innehöll. Möjligheten fanns, i verktyget, att för varje fråga ange om den 

skulle vara obligatorisk eller inte. En annan anledning var att författaren ansåg att själva 

bearbetningen av data skulle underlättas. 

 

Innan en uppmaning att svara på enkäten skickades ut till de anställda genomfördes ett test. 

Det gick ut på att enkäten skickades till fem stycken personer som inte har någon kontakt med 

företaget. Testets syfte var att upptäcka eventuella oklarheter i frågorna och svarsalternativen. 

När testningen var klar framkom ett antal synpunkter. Ändringarna som gjordes i enkäten 

bestod i omformulering av frågor och svarsalternativ. När dessa ändringar hade gjorts 

skickades enkäten till konsultcheferna på företaget för att få deras synpunkter. Detta 

resulterade dels i att två nya frågor tillkom och dels några småändringar i de befintliga 

frågorna samt svarsalternativen. De två frågorna som tillkom var fråga 22 och 23, se bilaga A. 

Enkäten gjordes tillgänglig för de anställa på företagets intranät. Det skulle underlätta för de 

anställda att svara på enkäten. Med detta tillvägagångssätt behövde inte respondenterna 

uppsökas för att samla in enkäterna.  

 

Av de totalt 23 frågorna var 18 stycken obligatoriska att svara på. De övriga fem fick 

respondenterna själva välja om de ville svara på. De frågor som var frivilliga att svara på var 

fråga 6, 18, 19, 22 och 23. Om respondenterna kunde svara på fråga 6, 18 och 19 berodde på 

hur de hade svarat på föregående frågor. Därför var dessa frågor frivilliga. Fråga 22 och 23 

innebar att respondenterna själva skulle skriva ett svar och frågorna hade innebörden att de 

skulle skriva synpunkter kring systemet. Varför dessa två frågor var frivilliga att svara på 

berodde på att alla kanske inte hade några synpunkter kring systemet.   

 

Tjugo av frågorna hade fasta svarsalternativ. Två av dessa innehöll även ett alternativ där 

respondenterna hade möjlighet att skriva ett eget svar på frågorna. Fasta svarsalternativ på 

frågorna användes för att lättare kunna mäta, jämföra och generalisera svaren. Antal 

svarsalternativ på frågorna varierade. Enkäten innehöll åtta frågor med två svarsalternativ: ja 
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och nej. Två av frågorna hade nio olika svarsalternativ. Svarsalternativen var likadana för 

dessa två frågor. Enkäten innehöll två frågor med fem svarsalternativ och fyra frågor med fyra 

svarsalternativ. Två frågor innehöll tre svarsalternativ. Enkäten innehöll tre frågor med öppna 

svarsalternativ. För att få ett mer utförligt svar av respondenterna. De övriga tre frågorna var 

frågor angående kön, ålder samt vilket kontor de jobbade på. Dessa innehöll olika många 

svarsalternativ. Frågorna fanns med i enkäten för att utgöra bakgrundsvariabler. (Se bilaga A 

för enkätmall.) 

 
 

4.5 Urval 
 
Eftersom funderingar kring detta område dök upp genom kontakt med IT-företagets interna 

system, föll det sig naturligt att undersökningen skulle genomföras på företaget. Vilken grupp 

av anställda som skulle delta i undersökningen valdes ut utifrån vilka som är de tänkta 

användarna till det interna systemet. De tänkta användarna är främst konsulter på IT-företaget. 

Vid val av hur många av konsulterna som skulle delta tillfrågades konsultcheferna på 

företaget.  Då enkäten var gjort i ett verktyg, samt att den gjordes tillgänglig på företagets 

intranät, beslutades det att alla företagets konsulter skulle få en uppmaning att medverka i 

undersökningen. Totalpopulation av de anställda konsulterna på företaget eftersträvades. 

Enligt statistiken var konsulters totalpopulation på företaget 205 stycken i oktober 2006.  Den 

person som utvecklade det interna systemet räknades bort från önskan på totalpopulation, då 

det ansågs vara irrelevant att få dennes åsikt. Alltså eftersträvades en totalpopulation på 204 

personer. Även konsultcheferna blev uppmanade att delta i undersökningen. Detta för att de 

ingår i gruppen som tänkta användare av systemet.  
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4.6 Bortfall 
 
När tiden för att svara på enkäten hade gått ut hade cirka 80 personer svarat. Det var att klassa 

som ett för stort bortfall och en ny påminnelse om att de skulle svara på enkäten skickades ut. 

Efter drygt en veckas förlängning på svarstiden och ett antal påminnelser hade 101 stycken 

som hade svarat på enkäten. Med 101 svarande blir det externa bortfallet 103 stycken, det vill 

säga 50,5 %. De frågor på vilka internt bortfall uppstod var fråga 6, 18, 19, 20, 22 och 23. 

Internt bortfall innebär att vissa frågor inte besvarades av alla respondenter.  

 

Det interna bortfallet för fråga 6 var 27 stycken, fråga 18 var det 2 stycken, på fråga 19 och 20 

var det vardera 4 stycken. För fråga 22 var det interna bortfallet 79 stycken och för fråga 23 

var det 76 stycken. Fråga 20 var obligatorisk men där svarade endast 4 personer med ett 

tecken, vilket får räknas som internt bortfall.  Se bilaga A för information om vilka frågorna 

är.  

 

4.7 Bakgrundsinformation 
 
Av de totalt 101 respondenter var antalet män betydligt större än kvinnor. Det var 94 stycken 

män och sju stycken kvinnor som svarade på enkäten. Det var 11 stycken respondenter som 

angav att de är yngre eller 30 år. 49 stycken respondenter svarade att de tillhörde 

åldersgruppen 31-40 år, 32 stycken tillhörde gruppen 41-50 år, åtta stycken 51-60 år och 

endast en som var 60 år eller äldre. 

 

Respondenterna skulle i enkäten ange vilken ort de arbetar på. Det var 2 stycken som tillhör 

kontoret i Eskilstuna som svarade. Det var 14 stycken som svarade på enkäten från Göteborg. 

Det var en som deltog från kontoret i Halmstads. Från Karlshamn var 2 stycken som svarade 

på frågorna i enkäten. Från kontoret i Linköping var det 16 stycken som deltog 

undersökningen. 7 stycken respondenter tillhör kontoret i Malmö. Från Norrköping är det 14 

stycken som deltog. Det var 41 stycken från kontoret i Stockholm som har svarat. På vardera 

kontor i Södertälje och Örebro var det 1 respondent som har svarat på enkäten. Det är två 

respondenter som tillhör kontoret i Växjö. Det var noll personer som svarade på enkäten från 

Helsingborg, Karlskrona och Västerås. 
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             Figur 1  

 
 
På frågan när respondenterna fick information om systemet var det 67 stycken som svarade att 

de fick information för ca 1 år sedan. Se bilaga A, fråga 9. 23 stycken svarade att de fick 

information om systemet för ca 1 halvår sedan. Antal respondenter som fick information för 

ca 1 månad sedan var åtta och tre stycken fick information om systemet inom de senaste 3 

veckorna (innan enkäten genomfördes).   

 



 28 

4.8 Genomförande av dataanalys 
 
Verktyget som användes vid utformandet av enkäten sammanställde automatiskt varje 

svarsalternativ för respektive fråga. För varje fråga presenterades hur många i procent och 

antal som svarade på varje svarsalternativ. Data/resultat av enkätundersökningen kunde 

därefter exporteras av verktyget till ett excelldokument. Där fick alla tillfrågade ett id-

nummer. För varje person och för varje fråga presenterades vad personerna hade svarat. Detta 

gjorde det möjligt för författaren att på ett enkelt sätt undersöka om det fanns några samband 

mellan olika frågor och svar. 

 

Först granskades hur fördelningen var av antal respondenter för svaren på alla frågor. 

Frågorna och svaren analyserades sedan för att upptäcka samband. Till exempel om alla 

personer som hade angett ett svar på en fråga om de hade angett samma svar på en annan 

fråga. Vid bearbetning av de öppna svaren har författaren använt idéer från analys av 

kvalitativ data. Identifierade begrepp från svaren som ansågs kunna representera svaren. För 

att sedan kategorisera de begrepp som handlade om samma sak. Markerade för varje svar till 

vilken grupp den tillhörde.   
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5 Resultat 
Nedan presenteras resultat från enkätundersökningen. Först finns resultaten i punktform, 

sedan beskrivas det i löptext. Se bilaga B och C för att se resultaten i tabeller och diagram.   

5.1 Resultat i punktform 
 
• Merparten av respondenterna ansåg att det hade fått tillräckligt med information om 

systemet. 
 

• Det var ungefär lika många respondenter som ansåg att informationen har varit mycket 
bra eller bra som ansåg att den har varit dålig eller mycket dålig. 

 
• Mer än hälften av alla som deltog i undersökningen vet inte hur användandet av 

systemet påverkar sitt arbete i verksamheten. 
 

• Det är mindre än en tredjedel av respondenterna som svarade att de använder 
systemet. 

 
• Tidsbrist var en anledning till varför en del av respondenterna inte använder systemet. 

 
• Respondenterna svarade att de inte vet om det finns någon användarmanual 

tillgänglig. 
 
 
 

5.2 Kommunikation  
 
Respondenterna hade möjlighet till att ge ett eller flera alternativ på hur de fick information 

om systemet. Se bilaga A, fråga 4. Totalt var det 63 respondenter som kryssat i att de fått 

information om systemet muntligt av sin närmaste chef, alltså mer än hälften av alla 

respondenterna.  

Av de resterande 38 var det 5 som svarade att de fått information på intranätet, 2 svarade 

muntligt från ledningen, 4 svarade skriftligt från närmaste chef, 8 svarade muntligt från 

medarbetare och 3 svarade att de inte fått någon information alls. 3 respondenter svarade att 

de fått information via mail. 3 stycken svarade att de hade fått information både muntligt från 

ledningen och medarbetare. De övriga 10 av de 38 har svarat olika.  

 

Av de 63 respondenter som svarade att de fått information om systemet muntligt av sin 

närmaste chef var det 39 som endast hade kryssat i det alternativet. Medan de övriga 24 som 
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hade fått information om systemet muntligt av sin närmaste chef hade kryssat i två eller fler 

alternativ hur de fått information kring systemet.  

 

Det var totalt 56 av 101 som svarade att de fick informationen om systemets syfte muntligt av 

sin närmaste chef. Även på denna fråga hade respondenterna möjlighet till att ange ett eller 

flera svarsalternativ. 39 av dem som angav att de fått information om systemets syfte muntligt 

av närmaste chef hade endast kryssat i detta som alternativ. Medan de övriga 17 respondenter 

hade angett två eller flera alternativ.  

Av de resterande 45 var det 13 som svarade att de inte har fått någon information om 

systemets syfte, 11 som svarade att de fått information från medarbetare, 6 svarade att de fått 

informationen från Intranätet och 5 svarade att de fått information skriftligt från närmaste 

chef. De övriga 10 av de 45 svarade med olika alternativ.  

 

Det var hela 87 respondenter som svarade att de kände till systemets syfte. Se bilaga A, fråga 

5. Vilket resulterar i att det var 14 personer som ansåg att de inte kände till syftet.  

 

   Figur 2 
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På frågan där respondenterna blev tillfrågade om de kunde beskriva systemets syfte var det 74 

som skrev en beskrivning. Se bilaga A, fråga 6. En beskrivning som en av respondenterna 

skrev var ”att man enkelt ska kunna hitta personer med rätt kompetens vid olika uppdrag. Att 

säljare ska kunna skriva ut CV:n på dessa för att skicka med offerter. Det är också ett redskap 

för att se vilka kompetenser som finns totalt i organisationen så att man kan se vad vi är bra på 

och vad vi är mindre bra på. Och på så sätt kunna planera vad vi behöver utbilda personalen 

i”. Liknande beskrivning var återkommande av flera andra respondenter. Andra beskrivningar 

handlade om att hitta rätt konsult med rätt kompetens till rätt uppdrag, få en överblick över 

vilka kompetenser som finns i företaget och att underlätta för säljarna vid försäljning av en 

tjänst till kunder. Det var 72 respondenter som hade med en eller flera av de ovanstående 

begreppen i sin beskrivning av systemets syfte. 1 av de 2 övriga svarade att den visste syftet 

men hann inte skriva och den andra skrev att den endast har sett att det endast finns mål 

formulerade kring systemet.  

 
 

På frågan vad respondenterna anser hur informationen kring systemet har varit, var det 8 som 

tyckte att informationen har varit mycket bra, 46 som ansåg att den har varit bra. Dock var det 

36 respondenter som ansåg att informationen har varit dålig. Antalet respondenter som 

svarade att informationen har varit mycket dålig var 11. Se bilaga A, fråga 10.  Se figur 5.3 

nedan.  

         Figur 3  
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Det var 68 av 101 respondenter som svarade att de fått tillräckligt med information om 

verksamhetens mål och skäl till att använda systemet. Se bilaga A, fråga 8. 51 av de 68 som 

ansåg att de fått tillräckligt med information om verksamhetens mål och skäl till att använda 

systemet tyckte att informationen kring systemet har varit bra eller mycket bra. Där antalet 

respondenter som tyckte det var bra var 44 och 7 som tyckte mycket bra. Det återstår 17 

respondenter av de 68 som svarade att de fått tillräckligt med information om verksamhetens 

mål och skäl till att använda systemet och de ansåg att informationen har varit dålig.  De 

resterande 33 av 101 respondenter som svarat på fråga ansåg att de inte hade tillräckligt med 

information om verksamhetens mål och skäl till att använda systemet. 1 av de 33 ansåg att 

informationen har varit mycket bra, 2 ansåg bra, 19 ansåg dåligt och 11 tyckte att den har varit 

mycket dålig. 

 

Av de 68 som svarade att de fått tillräckligt med information om verksamhetens mål och skäl 

till att använda systemet var det 46 som svarade att de har fått informationen från närmaste 

chef.  

 

Det var 50 respondenter som ansåg att de hade fått tillräckligt med information om systemet 

för att kunna använda sig av det. 26 respondenter tyckte sig inte ha tillräckligt med 

information och 25 svarade ”vet inte”. Se figur 5.4 nedan.  

 

       Figur 4  
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Av de ovanstående 50 var det 34 respondenter som hade fått information om systemet 

muntligt från närmaste chef. 16 respondenter hade fått informationen från annat håll.  

 
Av de 26 respondenter som ansåg att de inte fått tillräckligt med information var det 14 som 

fått information om systemet muntligt från närmaste chef. De övriga 12 fick informationen 

från annat håll.  

 

Det var 15 av de 25 respondenterna som svarade vet inte på frågan om det har fått tillräckligt 

med information hade fått information om systemet muntligt från närmaste chef. De övriga 10 

fick informationen från annat håll.  

 

På frågan där respondenterna skulle svara om det vet vem de ska vända sig till vid frågor och 

synpunkter på systemet var det 49 som svarade Ja och 52 som svarade Nej. Se bilaga A, fråga 

21. 

 

5.3 Respondenternas inställning till systemet 
 
Det var 61 av de 101 respondenter som inte vet hur användandet av systemet påverkar sitt 

arbete i verksamheten.  

På frågan om de känner att det finns ett behov av systemet i sitt arbete var det 74 respondenter 

som svarade att de gjorde det och 29 som inte såg något behov. Se bilaga A, fråga 13. 

 

 
         Figur 5  
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59 respondenter svarade att de är positiva till användandet av systemet, 38 svarade varken 

negativ eller positiv och endast 4 svarade negativ.   

 

                  Figur  6    

 

Det var totalt 47 av de 59 respondenter som ansåg sig positiva som svarade att de kände sig 

motiverade samt att de kände ett behov till att använda systemet. 35 av dessa 47 svarade även 

att de hade fått information om systemet muntligt från närmaste chef.  

De resterande 12 av de 47 respondenterna som ansåg sig motiverad och kände ett behov av att 

använda systemet fick inte informationen muntligt från närmaste chef. 4 av dem svarade att de 

fått informationen muntligt från medarbetare, 3 av dem svarade Intranätet och en svarade 

skriftligt från ledningen. 1 av de 3 övriga fick informationen både muntlig och skriftligt från 

medarbetare, den andra har varit delaktig i utvecklandet och den tredje svarade att 

informationen kom både muntligt från medarbetare och från ledningen. Det var även 1 som 

svarade att denna har hört talas om systemet under tiden den har utvecklats.   

 

Det var 6 av de 59 respondenterna som ansåg sig positiva, svarade att de inte kände ett behov 

av att använda systemet men de kände sig motiverade. 4 av dessa fick informationen muntligt 

från närmaste chef. 1 fick informationen skriftligt från närmaste chef och 1 fick informationen 

muntligt från ledningen. 
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12 av de 38 respondenter som ansåg sig varken positiv eller negativ till användandet såg ett 

behov och kände sig motiverade till att använda systemet. 5 av dessa 12 svarade att de har fått 

informationen om systemet muntligt från närmaste chef. Det var 2 som svarade muntligt från 

medarbetare, 1 svarade muntligt från ledningen, 2 svarade att de inte har fått någon 

information, 1 kommer inte ihåg och 1 svarade att den fick informationen via mail.  

 

Det var 16 av 38 respondenter som ansåg sig varken motiverad eller kände ett behov av att 

använda systemet. 8 fick informationen muntligt från närmaste chef, 1 svarade att den fick 

informationen via mail från medarbetare. 1 svarade att den har fått informationen skriftligt 

från medarbetare, 1 har inte fått information, 1 svarade muntligt från medarbetare. 1 av de 4 

övriga fick informationen både muntligt från ledningen och från medarbetare, den andra fick 

den skriftligt från närmaste chef, den tredje från intranätet och den fjärde fick från intranätet 

och muntligt från ledningen.  

 

8 av de 38 respondenterna svarade att de kände behov till att använda systemet men det kände 

sig inte motiverad till att använda det. 7 av dessa 8 fick informationen om systemet muntligt 

av närmaste chef. 1 fick informationen på sin introduktionsdag.   

 

Det var 2 av de 38 respondenter som svarade att de inte kände något behov till att använda 

systemet men att de kände sig motiverade. Den ena respondenten svarade att den har fått 

informationen från intranätet och den andra svarade muntligt från närmaste chef och skriftligt 

från närmaste chef. 

 

Det var 3 av de 4 respondenter som ansåg sig negativ till att använda systemet svarade att de 

inte kände något behov av att använda systemet i sitt arbete. De svarade även att de inte kände 

sig motiverade till att använda systemet. 1 av dessa svarade att den har fått informationen via 

mail, 1 svarade att den har fått informationen skriftligt från närmaste chef och 1 stycken 

svarade att de fått informationen muntligt från närmaste chef. 

 

Det var 1 av de 4 som svarade att den kände ett behov av att använda systemet och att den 

kände ett behov. Denna respondent svarade att den har fått informationen om systemet 

muntligt från närmaste chef.  
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5.4 Varför respondenterna inte använder systemet 
 
Respondenterna fick en fråga där de skulle svara på om de inte använder sig av systemet, vad 

beror det på. Se bilaga A, fråga 20.  

Det fanns fyra olika fasta svarsalternativ samt att respondenterna hade möjlighet att skriva en 

egen anledning. 25 respondenter svarade att det berodde på tidsbrist. Att de inte har något 

behov av att använda systemet var det 19 respondenter som svarade. 8 upplever att det saknas 

information om systemet och 4 ansåg att systemet är svårt att använda. De övriga 45 som 

svarade på frågan angav ett eget svar. Av dessa var det 24 respondenter som skrev att de 

använder systemet. 4 svarade att det berodde på att systemet var dåligt uppdaterad med rätt 

information. Att tekniska problem var orsaken var det 3 som skrev i sina svar. Det var dock 

olika typer av problem som de 3 respondenter skrev. Ena skrev att det var problem att 

generera CV, den andra skrev att det har strulat några gånger vid framtagning av information 

och den tredje sa att senaste gången gick det inte att registrera den informationen som 

önskades. 1 respondent skrev att den inte visste var systemet fanns eller hur man använder 

det. 1 respondent angav att anledning till varför denna person inte använde systemet var för 

att det var för mycket produktinriktad i stället för lösningskompetens. 1 annan skrev att den 

har sett systemet som ett verktyg för chefer att hitta rätt folk till uppdrag. Det var 4 

respondenter som endast hade lämnat en bokstav som svar, detta ses som ett internt bortfall. 

De övriga 4 hade olika anledningar till varför de inte svarade.  

   

5.5 Respondenternas åsikter om vad som saknas i systemet 
 
En fråga där respondenterna hade möjlighet till att kommentera vad för information de saknar 

i systemet var det 22 som skrev sina synpunkter. (Se bilaga A, fråga 22) Det var många av 

respondenterna som nämnde att de ansåg att det var dålig uppdatering på informationen i 

systemet. Även att det saknades vissa kompetenser och certifieringar.  Det var 8 av 22 

respondenter som nämnde i sina svar att det var dålig uppdatering på informationen eller att 

det saknas kompetenser/certifieringar i systemet. Några respondenter nämnde att de ansåg att 

kompetenserna som finns i systemet är alldeles för teknikinriktade, de saknar mer ”mjuka” 

kompetenser som t.ex. kompetenser i området utveckling. 1 ansåg att det inte ligger i allas 

intresse att en person kan just en specifik produkt utan mer att han är kunnig inom ett område. 

1 respondent ansåg att kompetenserna är för detaljerade, att det finns flera olika versioner av 

samma produkt, denna person anser inte det är relevant att fylla i varenda version av en 
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produkt. 1 annan respondent skrev att från hans dator men även från andras går det inte att 

generera andras CV. Att det saknades struktur, hur saker och ting hänger ihop, i systemet var 

det en annan som tyckte. Det var 2 respondenter som ansåg att sökfunktionen måste 

utvecklas.   

 

5.6 Respondenternas övriga synpunkter på systemet 
 
Respondenterna blev även tillfrågade om de hade övriga synpunkter på systemet. Se bilaga A, 

fråga 23. På denna fråga var det 25 som skrev sina synpunkter. De synpunkter som är 

återkommande bland flera av svaren är att kompetenserna är för dåligt uppdaterade, att de 

saknas många och att strukturen i systemet inte är helt känt för alla. Att strukturen och 

användargränssnitten upplevs som lite knölig. Några av respondenterna poängterar hur 

informationen presenteras i CV, att de tycker att den ska ändras från hur den ser ut i dagsläget.     

5.7 Övrigt 
 
Det är endast 20 respondenter som svarade att de visste att det finns en användarmanual till 

systemet. Det resulterar i att det var 81 som svarade att nej på frågan om det visste om det 

fanns en användarmanual.  

 

På frågan om respondenterna har använt användarmanualen någon gång, var det totalt 99 som 

svarade. Av dessa 99 var det 8 som svarade ja och 91 som svarade nej.  
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Respondenterna blev tillfrågade om användarmanualen har varit till någon hjälp. På den 

frågan var det 97 som totalt svarade. Det var 5 som svarade Ja och 31 som svarade Nej. Det 

var 4 respondenter som svarade att ibland har den varit till hjälp. 60 svarade att de inte har 

haft några frågor.   

 
                                     Figur 7 

 

Det var 48 respondenter som svarade att de har registrerat information om sig själv i systemet.  

Antalet respondenter som svarade att de delvis har registrerat var 38. Det var 12 som svarade 

nej på frågan och 3 som svarade att de aldrig har varit i kontakt med systemet.  

 

 
                        Figur 8  
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6 Diskussion  
 
 
Som nämnts i tidigare kapitel skriver Gäre (2003) att informationssystem anskaffas i en 

verksamhet med förväntningar på förbättringar, vilket leder till ökad konkurrenskraft. Gäre 

(2003) skriver att vid anskaffning av ett informationssystem krävs det i första hand kunskap 

om verksamhetsförändringen och att den görs allmänt känd bland medarbetarna för att kunna 

nyttja möjligheten för en verksamhetsutveckling. I undersökningen svarade endast 3 

respondenter att de inte fått någon information om det aktuella informationssystemet. Övriga 

98 känner till systemet och har fått information om det via olika kommunikationskanaler. 

Enligt undersökningen kan systemet betraktas som allmänt känt bland de anställda.  

 

Vid införande av ett informationssystem ger en enda användare ingen större förändring av 

resultatet för verksamheten, utan det krävs att fler eller alla använder systemet för att nå 

effekt, skriver Gäre (2003). Mer än hälften av respondenterna svarade i undersökningen att de 

har helt eller delvis registrerat information om sig själva i systemet. Endast 15 av 

respondenterna har inte gjort detta. Det behöver inte betyda att respondenterna använder 

systemet enbart för att de har registrerat information om sig själva i systemet.  

Undersökningen visar att 24 av 101 respondenter använder systemet aktivt.  

 

Larkin och Larkin (1996) skriver i sin artikel att det största misstaget ett företag kan göra 

under förändringar i verksamheten är att inte kommunicera med sina anställda. Under-

sökningen tyder på att många känner till systemet. Detta eftersom endast 3 respondenter 

svarade att de inte har fått någon information om systemet. Undersökningen visar att 

respondenterna har fått information om systemet, men de är ändå inte nöjda med 

kommunikationen, vilket enligt Larkin och Larkin (1996) är en viktig del vid en förändring. 

Skillnaden mellan antal respondenter som ansåg att informationen varit bra och antalet som 

ansåg att den varit dålig var inte stor. 46 respondenter ansåg att informationen har varit bra 

och 36 svarade att den har varit dålig. Undersökningen visar att av de 68 respondenter som 

ansåg sig ha tillräckligt med information om verksamhetens mål och skäl svarade 51antingen 

att de tyckte att informationen varit mycket bra eller bra. Av de 33 respondenter som ansåg att 

de inte fått tillräcklig med information om mål och skäl var det 30 stycken som tyckte att 

informationen har varit dålig eller mycket dålig. Detta tyder på att dålig information medför 

att mottagaren anser att den inte har fått tillräckligt med information.    
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Larkin och Larkin (1996) skriver att det är viktigt vem de anställda får informationen ifrån. 

De anser att det är viktigt att de anställda får höra informationen från sin närmaste över-

ordnade. 62 respondenter, mer än hälften av alla, angav att de fått information om systemet 

muntligt från närmaste chef. Mer än hälften av alla respondenter svarade även att de fått 

information om systemets syfte muntligt från sin närmaste chef. Vem som har gett de 

anställda informationen verkar enligt Larkin och Larkin (1996) inte ha haft någon betydelse i 

det fall då systemets syfte kommunicerades. 58 respondenter svarade att de fått information 

om systemets syfte från närmaste chef. De övriga 45 fick informationen från annat håll men 

de har ändå beskrivit syftet på ett korrekt sätt.  Därför anses, i denna undersökning att vem 

som kommunicerade informationen om systemets syfte inte var relevant i detta fall.  

 

6.1 Respondenternas inställning till systemet 
 
Andersen (1994) skriver att människor, deras värderingar och motivation, utgör en viktig del 

av ett informationssystem. Antalet respondenter som har positiv inställning till användandet 

av systemet är förhållandevis litet mot det önskade antalet, vilket är alla respondenter samt de 

som inte deltog i undersökningen. 59 respondenter som ansåg sig positiva, 38 var varken 

positiva eller negativa och endast 4 personer var negativa till användandet.  En stor del av 

respondenterna (74 stycken) svarade att de ser ett behov av att använda systemet. Att de ser 

ett behov av att använda systemet borde enligt Angelöw (1991) underlätta införandet av en 

förändring i verksamheten. Det bör ligga i de anställdas intresse att använda och hålla sin 

profil uppdaterad i systemet. Ljungström (1996) skriver att för att få acceptans för en 

förändring ska tydlig information ges så att mottagarna kan skapa en förståelse för målet. 

Förståelse leder till att användarna upplever ett behov med målet. 

  

En annan faktor som enligt teorier ligger till grund för att få acceptans för en förändring är 

motivation. Angelöw (1991) skriver att det är viktigt att de anställda känner sig motiverade till 

förändringen för att de ska lyckas med förändringsarbetet. I och med att de anställda får ta del 

av information om förändringen ökar deras motivation. Det som enligt teorierna påverkar om 

en förändring blir accepterad är vem som kommunicerar, om ett behov upplevs och om det 

finns motivation bland de berörda. Undersökningen visar att av de 59 respondenter som var 

positivt inställda till användandet av systemet ansåg 47 respondenter motiverade och kände ett 

behov. Av dessa 47 svarade 35 personer att de har fått informationen muntligt från närmaste 

chef. Det tyder på att de tre faktorerna hjälper till att positivt påverka de anställdas inställning 
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till systemet. Antalet är för litet för att kunna dra en slutsats om detta, därav är detta endast en 

resonerande tanke. 

  

De övriga 12 såg antingen ett behov eller kände sig motiverade att använda systemet. Det 

resulterar i att alla som var positiva till att använda systemet antigen kände ett behov och/eller 

var motiverade. Av dessa 12 svarade 7 respondenter att de fått informationen från närmaste 

chef, de övriga fem fick informationen genom andra kommunikationskanaler. Frågan är om 

vilken kommunikationskanal som användes hade någon betydelse om dessa 12 kände ett 

behov eller var motiverade till att använda systemet. Genom att de har fått informationen från 

olika kommunikationskanaler kan det har resulterat i att de har fått olika information. Den 

information som de har tagit del av kan möjligtvis ha varierat. Vilket har varit betydande vid 

skapandet av ett behov eller motivation hos respondenterna. Hos dessa 12 verkar inte 

kommunikationskanalen ha haft någon inverkan på respondenternas inställning till 

användandet av systemet.  

 

Ett resultat som kan betraktas som underligt med tanke på ovanstående resultat är att 12 av de 

38 respondenter som ansåg sig varken positiv eller negativ till användandet, såg ett behov och 

kände sig motiverade. Enligt teorin borde respondenternas inställning till systemet vara 

positiv, om vilken kommunikationskanal som användes bortses, eftersom de är både 

motiverade och känner ett behov. Att respondenternas inställning är varken positiv eller 

negativ borde det finnas en orsak till. Respondenternas åsikter angående huruvida de såg ett 

behov eller ansåg sig motiverade kan ha byggts utifrån det uttalade syftet. Orsaken till deras 

inställning kan vara att de kan ha varit i kontakt med systemet men att de ansåg att det inte 

uppfyllde deras behov, varför deras inställning till systemet inte är positiv.  

Kommunikationskanalen bör inte vara anledning till respondenternas inställning, eftersom 

kommunikationskanalerna de fick informationen från var liknande som för dem som ansåg sig 

positiva till systemet.  

 

De övriga 16 av de 38 kände varken ett behov eller motivation till att använda systemet. Vilka 

kommunikationskanaler som dessa 16 respondenter fick informationen från skiljer sig inte 

mycket från de personer som anser sig positiva till systemet. Det bör finnas en annan faktor 

som är orsaken till att de varken känner ett behov eller motivation till att använda systemet. 

Dahlkwist (2004) skriver att tvåvägskommunikation är en fördel för att undvika missförstånd. 

En tänkbar faktor till att dessa 16 varken känner ett behov eller motivation är att dessa inte har 
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fått utrymme till att ställa frågor som svarar på deras funderingar. Deras oklarheter kring 

systemet kan måhända resultera i att de inte ser ett behov eller är motiverade eftersom de inte 

har all den information de behöver. En annan möjlig faktor till deras inställning kan vara, som 

redan har diskuterats ovan, att de har varit i kontakt med systemet men ansåg att det inte 

uppfyllde deras behov. Dessa respondenter kanske svarade utifrån hur de har upplevt systemet 

och inte utifrån det uttalade syftet.  

 

Vad är det som gör att några av de respondenter som varken är positiv eller negativ till 

systemet känner både ett behov och motivation, medan det är lika många respondenter som är 

positiva till systemet men endast känner ett behov eller en motivation? Det har även visats att 

vilka kommunikationskanaler som har använts inte har haft någon betydelse i detta fall. 

Med vetskap om detta kanske det kan diskuteras om det finns en fjärde faktor som påverkar 

respondenternas inställning. En tänkbar fjärde faktor är själva systemet.  

 

Att en motivationsklyfta, som Ahrenfelt (2001) talar om, har skapats och att den skulle vara 

den enda bidragande faktorn till respondenternas inställning känns inte aktuellt i detta fall. 

Motivationsklyftan som kan uppstå innebär enligt Ahrenfelt (2001) när chef och medarbetare 

är på olika plan när det handlar om förståelse och motivation. Detta fenomen kan delvis 

avfärdas genom att det är en stor grupp respondenter som anser sig motiverade. Dock kan inte 

fenomenet tillbakavisas helt, då undersökningen inte visar hur mycket utrymme för frågor 

som har lämnats till respondenterna och hur det har påverkat deras motivation. Hos de 

respondenter som är motiverade kan motivationen ha uppstått genom att de själva har gjort 

tolkningar på informationen kring systemet. Nilsson och Waldemarsson (1995) skriver att vi 

är vana att fylla ut alla oklarheter som utelämnas. 

  

Nilsson och Waldemarsson (1995) skriver även att det ibland händer att vid kommunicering 

utelämnas viktig information som mottagaren behöver för att kunna göra en riktig tolkning av 

budskapet. Enligt vad respondenterna svarade i undersökningen angående om de har fått 

tillräckligt med information om verksamhetens mål och skäl till att använda systemet svarade 

68 Ja. Dock anser 33 respondenter att de inte fått tillräckligt med information om mål och skäl 

till användandet. Detta kan tolkas som att verksamheten har kommit en bra bit på väg med att 

skapa en förståelse hos de anställda men att de samtidigt behöver fortsätta kommunicera och 

informera om systemet för att få fler användare. Genom undersökning kan det även uttolkas 

att respondenterna har fått rätt information om systemets syfte och att merparten av alla 
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respondenter inte har tolkat syftet själv. Svaren på frågorna om de vet systemets syfte, 

varifrån de fått informationen samt en beskrivning av syftet visar på detta. Det var endast 6 

respondenter som svarade att de själva hade tolkat syftet med systemet. Genom att jämföra 

hur respondenterna beskrev syftet och författarens uppfattning vad syftet är kan slutsatsen 

dras att kommunikatörerna har gett dem rätt information angående syftet. Som har nämnts i 

diskussionen tyder undersökningen på att kommunikationskanalerna inte har någon betydelse 

i att respondenterna uppfattade syftet korrekt.  

 

6.2 Förståelse för systemet 
 
I och med att de anställda fått information om syftet har de fått en övergriplig kunskap om vad 

systemet är till för. Undersökningen visar att de har skapat en förståelse och vet meningen med 

att använda systemet. Merparten av respondenterna känner även motivation och ett behov, men 

nödvändigtvis inte en positiv inställning till användandet av systemet. Trots att de anställda vet 

syftet med systemet behöver det inte betyda att de har fått information om hur de ska hantera 

systemet. De har kanske inte fått detaljerad information om hur de ska nyttja systemet på rätt 

sätt. Det kan leda till att de anställda missar kunskap om hur olika begrepp och hur strukturen 

hänger ihop i systemet. De anställda tvingas då själva skapa en förståelse och tolka hur de ska 

använda systemet. Att de anställda själva tolkar hur de ska använda systemet kan leda till att de 

går miste om flera funktioner i systemet som egentligen är nödvändiga för att de ska kunna 

nyttja systemet rätt. Frustration uppstår när systemet används genom att de anställdas enskilda 

tolkning inte stämmer överens med hur systemet är tänkt att nyttjas. De anställda saknar 

information om alla delar för att uppnå en helhetsbild av systemet. Ljungström (1996) skriver 

att det är angeläget att de anställda får information om helheten för att lyckas med att införa en 

förändring. I detta fall gäller förändringen att börja använda informationssystemet för att utföra 

vissa arbetsprocesser i verksamheten.  

 

Undersökningen visar att hälften av alla respondenter anser att de har fått tillräckligt med 

information om systemet för att kunna använda det. Den andra hälften var uppdelad i två 

grupper. 26 respondenter ansåg att de inte hade tillräckligt med information och 25 svarade 

”vet inte”. Detta visar att en ganska stor grupp inte anser sig ha tillräckligt med information.   

 

Frågan angående om de fått tillräckligt med information om systemet för att kunna använda 

det kan dock ha tolkats olika för respondenterna. Vissa kanske tolkade att frågan handlade om 
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informationen om systemets helhet, inklusive hur strukturen och olika begrepp hänger ihop. 

Vissa av respondenterna kanske ansåg att informationen endast handlade om syftet och 

verksamhetens mål till att använda systemet. Detta resulterar i att svaren kan vara svåra att 

tolka på ett korrekt sätt. Men avsaknaden av information hur systemet ska användas kan vara 

en potentiell bidragande faktor till att få använder systemet.  

 

Ljungström (1996) skriver att det är en fördel att olika delar av verksamheten får en tydlig 

bild av vad förändringen kommer att innebära för dem. Över hälften av alla respondenter (61) 

svarade att de inte vet hur användandet av systemet påverkar deras arbete i verksamheten.  

Balogun och Hailey (2004) håller med Ljungström (1996) att verksamheten bör bli medveten 

om vilken information som de som blir påverkade av förändringen bör tillhandahållas. Som 

Angelöw (1991) skriver att de anställdas motivation ökar när de få ta del av information. Att 

det är så många i undersökningen som inte vet hur användandet av systemet påverkar deras 

arbete kan innebära att de anställda går miste om kunskap om de fördelar som finns för deras 

egen del att använda systemet. Deras förståelse och motivation till att använda systemet borde 

öka om det som Angelöw (1991) och Ljungström (1996) skriver stämmer. Genom att de 

anställda inser fördelarna kan även kunskapen om hur de ska använda systemet på rätt sätt 

öka. Att endast veta huvudsyftet med att använda systemet räcker inte för att varje individ ska 

känna nödvändigheten med användandet av systemet. Som Gäre (2003) skriver kan 

förändringar i verksamhet innebära nya regler och normer men även att dess aktiviteter och 

processer ändras. Att de anställda får information hur deras arbete kommer att påverkas av att 

använda systemet bör även innebära att de får kunskap om hur arbetsprocesserna fungerar 

samt vad de nya reglerna och normerna innebär. Detta bör även öka de anställdas förståelse 

till systemet och inse hur de bör ändra sitt sätt att utföra arbetsprocessen. Balogun och Hailey 

(2004) skriver att förändringar handlar om att ändra personer och deras sätt att utföra saker.  

Genom att de anställda använder systemet kommer det att innebära att de får utföra de 

processer som systemet stödjer på ett annorlunda sätt än de skulle göra om de inte använde 

systemet.  

 

Balogun och Hailey (2004) anser att det är viktigt att komma ihåg att vid kommunikation 

mellan personer kan det vara så att det som kommunikatören säger och det som lyssnaren hör 

inte är detsamma. Ett sätt att undvika att informationen tolkas på olika sätt är att upprepa 

informationen flera gånger och använda olika kommunikationskanaler för att nå ut med 

samma information. Palm och Windahl (1989) påpekar dock att amerikanska forskare 
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framhåller att effekterna blir bättre när upprepade budskap ändras något. Ett alternativt sätt för 

att upprepa budskapet är att göra informationen tillgänglig genom dokumentation. 

Dokumentationen skulle kunna vara en användarmanual där information om hur systemet ska 

användas finns samt hur olika begrepp och hur strukturen är uppbyggd.  

 

Genom undersökningen har det framkommit att de flesta av respondenterna inte har någon 

vetskap att det finns någon användarmanual till systemet. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 

(2001) hävdar att bild och det talade ordet har stor effekt för att öka förståelsen. I och med att 

det finns en användarmanual finns det förklarande bilder samt text på hur användarna skall 

använda systemet. Informationen om systemet upprepas om de anställda först får den muntligt 

för att sedan bli hänvisad till en användarmanual. En viktig sak att ta hänsyn till är det som 

Nilsson och Waldemarsson (1995) skriver, att vi sällan gör skillnad mellan vad vi har 

uppfattat och vad vi tror att den andre menat. Det krävs att den andres situation och 

upplevelsevärld tas till hänsyn.  

 

Om användarmanualen är skriven utifrån de tänka användarnas synvinkel (referensram, 

upplevelsevärld) kan det säkerställa att läsarna uppfattar informationen bättre. Även Eide och 

Eide (2006) skriver om att det är viktigt att sändaren sätter sig in i mottagarens situation och 

talar på ett sätt som mottagaren förstår. En fördel med en användarmanual är att om det dyker 

upp några funderingar under tiden vet användarna vart de först kan vända sig när de har några 

funderingar kring hur de ska göra. Informationen kan upprepas hur många gånger de anställda 

vill eftersom de kan återgå till manualen för att få information. Genom att en användarmanual 

finns tillänglig får de anställda en kombination av muntlig och skriftlig kommunikation som 

Holmberg och Sandström (2004) förespråkar.   

 

Larkin och Larkin (1996) skriver att den kommunikationskanalen som är bäst är ansikte-mot- 

ansikte, det vill säga muntlig kommunikation. Det undersökningen visar är att det vanligaste 

sättet respondenterna fick informationen på var muntligt från närmaste chef.  

 

25 respondenter som svarade att det berodde på tidsbristen varför de inte använder sig av 

systemet. Även detta kan ha sin grund i att respondenterna inte har någon information om hur 

systemet fungerar. En rimlig tanke är att respondenterna känner att det tar lång tid att sätta sig 

in i systemet och att det tar tid från övriga arbetsuppgifter. Vilket resulterar i att de känner att 

tiden inte räcker till för att använda systemet. Med rätt information bör respondenterna känna 
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att de kan hantera systemet på ett smidigare sätt och att det går fortare att få svar på sina 

frågor angående systemet. Detta skulle kunna lösas genom att information om systemet är 

tillgänglig från själva systemet. Att det finns en användarmanual åtkomlig för respondenterna 

i systemet. De behöver själva inte leta upp en användarmanual på intranätet för att få svar på 

hur de ska hantera systemet. Genom att det finns en användarmanual åtkomligt i systemet bör 

tiden för respondenterna att skapa förståelse hur systemet fungerar minska. Det bör ta kortare 

tid för användaren att sätta sig in i systemet. Känslan att det är ont om tid för att använda 

systemet kanske kan reduceras om de känner att de vet hur de ska hantera systemet samt vet 

hur deras enskilda användning påverkar verksamheten. 

 

6.3 Anpassa tidpunkt och informationsmängd efter situation 
 
Palm och Windahl (1989) skriver att en av de saker som kommunikatören bör tänka på är att 

ju senare informationen når ut till de anställda, desto mer minskar tiden för de anställda att ta 

in, förstå och anpassa sig efter det som de blivit informerade om. Systemet som 

undersökningen grundar sig på implementerades i verksamheten på våren år 2005. I denna 

undersökning svarade respondenterna på en fråga om när det fick information om systemet. 

Där svarade 67 respondenter att de fick information för cirka 1 år sedan. Det framgår inte i 

undersökningen om det var i samband med implementeringen av systemet.   

Konklusionen av detta är att respondenterna fick information om systemet i ett tidigt skede 

efter att det implementerades i verksamheten. 

 

De övriga respondenterna fick informationen senare. Frågan är om de är nyanställda eller om 

de inte har fått informationen tidigare eller att de har fått information men inte tagit den till sig 

tidigare? Detta framgår inte av undersökningen. Hade det däremot varit tvärtom; att 67 

respondenter som hade fått informationen för cirka ett halvår, eller för en ännu kortare 

tidsperiod sedan, kunde det föras en diskussion om de anställda fått informationen för lång tid 

efter att systemet implementerats. 

 

Ett misstag som Palm och Windahl (1989) anser är vanligt vid kommunicering är att 

tidsåtgången missbedöms. Att kommunikatören oftast ger mottagaren för kort tid att reagera 

på den kommunicerade informationen. Ett exempel på detta misstag kan vara att när 

mottagaren får information muntligt av sändaren sker detta oftast under ett tidsbegränsat 

möte. På mötet ska även andra ämnen tas upp och diskuteras. Informationen sker snabbt och 
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mottagarna hinner kanske inte reflektera eller ställa frågor om vad det som sagts egentligen 

innebär. En möjlig åtgärd är att sändaren efter att ha gett kort information om systemet 

hänvisar till en användarmanual som innehåller all information som är väsentlig för en 

användare att veta kring systemet. Det ger mottagarna en chans att även ta del av 

informationen skriftligt och i lugn och ro läsa och reflektera över innehållet. Mottagarens 

funderingar som kom upp på mötet kanske blir besvarade eller dyker nya funderingar upp. 

Informationen i användarmanualen kan även säkerställa för mottagaren att den uppfattade 

sändaren på rätt sätt. Mottagarna ska veta vem den kan vända sig till för att få svar på sina 

funderingar kring systemet. Lind (1997) menar att resultatet blir dåligt om sändaren själv mest 

pratar, försöker hålla sig neutral och undviker att svara på frågor eller ignorerar den andre. 

Detta visar ännu mer vikten i att det ska vara klart vem som kan besvara frågorna eller var de 

anställda kan finna svaren. På frågan respondenterna skulle svara om det vet vem de ska 

vända sig till vid frågor och synpunkter på systemet svarade 49 svarade Ja och 52 Nej. Dessa 

siffror visar att det är ganska oklart för respondenterna till vem de ska vända sig till vid frågor 

och funderingar. Detta kan även vara en bidragande faktor då de inte känner att de kunnat få 

svar på de frågor de har angående systemet. I och för sig så svarade 61 respondenter, på 

frågan om de har använt sig av användarmanualen, att de inte har haft några frågor kring 

systemet. Detta kan bero på att de kanske inte har varit i kontakt med systemet i utsträckning 

att frågor har hunnit skapats. Det kan även vara så att om de visste att det fanns en användar-

manual kanske antalet frågor skulle öka eftersom det då vet att de kan få svar på sina 

funderingar. Att mottagaren har möjlighet att ställa frågor vid oklarheter är en tvåvägs-

kommunikation. Dahlkwist (2004) skriver att en fördel med tvåvägskommunikation är att 

missförstånd mellan sändare och mottagare minskar. 

 

Eide och Eide (2006) skriver att god kommunikation förutsätter att informationsmängden är 

anpassad till situationen. Författarna menar att mottagare av information kan bli både över- 

och understimulerade. För mycket och för lite information kan trassla till kommunikationen 

och förståelse menar Eide och Eide (2006). De anställda skulle kunna bli överstimulerade 

genom att de får alltför mycket information muntligt. Även att de får mycket information 

under en tidsperiod kan leda till överstimulering. De känner att de inte kan ta in allt på en 

gång och måste selektera den information de anser är viktigast för tillfället. Detta kan leda till 

att när de väl ska använda systemet har de inte tagit in all information som är nödvändig för 

att använda systemet på rätt sätt. Principen för understimulerad är densamma som med 

överstimulerad fast skillnaden är att de anställda/mottagarna får för lite information från 
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början och det leder till att de inte har fått all kunskap som krävs för att kunna använda 

systemet på rätt sätt. Om det inte finns någon annan informationskälla som de tänkta 

användarna kan vända sig till, för att få den resterande informationen, kan det resultera i att de 

inte orkar ta sig tid att skapa en förståelse för användningen av systemet. 

 

Palm och Windahl (1989) skriver att kommunikatören måste förstå vikten i att låta 

informationen samverka med andra insatser och händelser. Detta för att informationen ska 

kommuniceras vid rätt tidpunkt och inte komma till mottagarna för sent. Det som kommer att 

diskuteras nedan finns inga direkta belägg på från undersökningen. Men det anses ändå vara 

en viktig och intressant synvinkel som bör diskuteras då teorier om detta har skrivits inom 

teoretisk referensram.  

 

De anställda blir överstimulerade och får allt för mycket information om olika företeelser om 

inte kommunikatören tar hänsyn och låter informationen samverka med andra händelser.  

Det kan resultera i att viktig information inte alls anses som viktig av de anställda på grund av 

att tidpunkten är fel. Om detta händer har det en stor betydelse om de anställda kommer att 

acceptera systemet, inte bara för tillfället utan även i framtiden. Det som även kan inträffa är 

att de som har informerat anser att de har gått rätt tillväga, att de gav rätt information och 

anser att de anställda borde använda systemet. Men i själva verket har informationen skett vid 

fel tidpunkt och när användarna sedan får påbackning att de ska använda systemet och de 

anställda gör ett försök till detta har de inte tagit in all information som är nödvändig för att 

förstå hur de ska hantera systemet. De anställda inser inte hela nödvändigheten med systemet 

trots att de vet det övergripande syftet och det leder till att de inte accepterar systemet. Detta 

kan vara ett sannolikt skäl till att det inte är många som använder systemet. Men som tidigare 

sagts är detta inget som undersökningen direkt visar, det är funderingar kring teorin och 

undersökningen som helhet.   

 

6.4 Respondenternas övriga synpunkter och åsikter  
 
Den del av undersökningen som inte kan kopplas till någon teori är respondenternas övriga 

åsikter om systemet samt vilken information de saknar i systemet. Intressant information har 

dykt upp genom att dessa frågor ställdes till respondenterna, därför kommer det att föras en 

diskussion om detta och hur det möjligen påverkar användningen av informationssystemet. 

De åsikter som framkom ur dessa två frågor var att respondenterna ansåg att uppdateringen av 
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informationen i systemet var dålig. Detta kan påverka deras användning till att de tröttnar på 

att den information som de vill ha reda på när de använder systemet inte finns. Det leder till 

att de anser att det inte är någon mening med att använda systemet eftersom de ändå inte får 

rätt information. Även att de inte kan utföra alla sina registreringar eftersom det saknas viss 

information de vill registrera borde leda till det nyssnämnda. En del av respondenterna skrev 

att de ansåg att kompetensstrukturen i systemet är alldeles för teknikinriktad. De saknar fler 

kompetensområden med mer ”mjukare” kompetenser. Respondenterna kanske känner att om 

de ska ta sig tid att använda systemet, och göra sina registreringar, vill de att systemet ska 

vara uppdaterad med den senaste informationen. De vill även att systemets information ska 

vara anpassat efter hur de anser att verksamhetens kompetensområden är uppbyggda. När 

fallet inte är så, är risken stor att de tröttnar och ser ingen mening med att använda systemet. 

I och med detta borde deras motivation till att använda systemet minska. Detta kan även vara 

en orsak till att 33 respondenter som inte anser sig motiverade till att använda systemet.  

 

Några respondenter poängterade att varför de inte använder systemet är för att de stött på 

tekniska problem. I dessa fall då tekniska problem uppstår är det viktigt att respondenterna vet 

var de ska anmäla så att de kan bli åtgärdade. I systemet finns en funktion där användarna kan 

skicka meddelande och anmäla eventuella fel. En respondent skrev att denne ansåg att 

meddelandena inte togs om hand för att sedan åtgärda felet. Det är mycket viktigt att felen 

åtgärdas snabbt så att användarna känner att det finns en mening att anmäla dem.  

 

Användarvänligheten och strukturen i systemet har även kommenterats av några respondenter. 

De skrev att de inte riktigt hittar strukturen i systemet. Detta kan vara en kombination i hur 

systemets struktur och gränssnitt är uppbyggt och en avsaknad av en användarmanual, där 

användarna får instruktion hur de ska nyttja systemet på rätt sätt.  

 

Hur informationen presenterades i CV var även en annan synpunkt hos några av 

respondenterna. De ansåg att presentationen inte var bra, att den behövdes ändras. 

Att de anser att informationen inte presenteras på ett bra sätt i CV kan vara en stor anledning 

till varför det är många som inte använder systemet. Detta eftersom att kunna generera CV är 

en viktig funktion i systemet. När CV:t inte uppfyller användarnas förväntningar kan det leda 

till att de inte vill använda systemet.  



 50 

6.5 Slutsats 
 
Undersökningen visar att nästan alla respondenter hade fått information om systemet. Det 

resulterar i slutsatsen att orsaken till att så få anställda använder systemet inte beror på att de 

inte har vetskap om att systemet existerar. När respondenterna hade möjlighet att skriva vad 

de ansåg vara syftet med systemet visade det sig att nästan alla respondenter hade uppfattat 

syftet på rätt sätt. Utifrån undersökningen kan det även konstateras att 

kommunikationskanalen saknar betydelse för huruvida respondenterna uppfattade syftet på 

rätt sätt eller ej.  

 

Det framkom i undersökningen att det ungefärliga antalet respondenter som ansåg 

informationen vara mycket bra eller bra var lika stort som för de som ansåg den vara dålig 

eller mycket dålig. Med dessa siffror som underlag anser författaren att kommunikatörerna 

bör jobba mer på hur de informerar om systemet. Merparten av respondenterna svarade att de 

kände att de hade fått tillräckligt med information om verksamhetens mål och skäl till att 

använda systemet. Det är förmodligen inte den typ av information som saknas för att antalet 

respondenter, som anser att informationen har varit mycket bra eller bra, ska öka. 

Informationen de saknar kan vara av den karaktär att det handlar om hur användandet av 

systemet påverkar deras arbete i verksamheten. Undersökningen visar att det inte är många 

som har någon information om hur deras arbete påverkas. Företaget rekommenderas att 

informera de anställda om fördelarna kring att använda systemet. De bör även fortsätta 

informera om verksamhetens mål och skäl till att använda systemet. 

 

Vad som saknas kan även vara information om hur systemet fungerar. Att respondenterna 

saknar kunskap om hur de ska nyttja systemet för att tillgodose de behov som de har sett med 

systemet utifrån det uttalande syftet. De flesta av respondenterna svarade i undersökningen att 

de inte hade någon vetskap om det finns en tillgänglig användarmanual till systemet, ett faktum 

som kan användas för att styrka att kommunikationen av information om hur systemet fungerar 

har varit bristfällig. Det kan vara en potentiell orsak till att de flesta av respondenterna inte 

använder systemet. Att skapa en användarmanual som innehåller information som syfte, 

beskrivning av olika begrepp som är centrala för systemet samt förklaring till hur systemet ska 

användas skulle kunna vara en lösning på problemet.  
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Att endast hälften av respondenterna anser sig ha tillräckligt med information om systemet för 

att de ska kunna använda sig av det kan vara ytterligare en orsak till litet antal användare. För 

att öka användarnas möjlighet till att få tillräckligt med information bör användarmanualen 

finnas tillgänglig på ett flertal platser. Detta skulle kunna leda till att det blir enklare för de 

anställda att hitta den. För att informationen ska vara tillgänglig och lättåtkomlig för 

användarna bör användarmanualen göras tillgänglig från systemet. Information bör ges till de 

anställda om att det finns en användarmanual och hänvisa till den för att de ska skapa en 

förståelse. Det bör även poängteras vem de kan vända sig till vid frågor.  

 

En orsak till att systemet inte användes var tidsbrist. En tänkbar lösning på problemet är ge 

respondenterna tillräckligt med information angående hur systemet fungerar. Det leder till att 

det går snabbare för användarna att använda systemet och att de kan registrera uppgifter på 

rätt sätt.  

  

Det har även visat sig att många av de respondenter som anser sig positiva till att använda 

systemet även anser sig motiverade och känner ett behov, samt att en stor grupp, av dem som 

har en inställning till systemet som varken är positiv eller negativ, anser sig motiverade och 

känner ett behov. Det kan tyda på det även finns andra faktorer som har betydelse. Faktorer 

utöver hur respondenterna har fått informationen, om de känner ett behov och motivation till 

att använda systemet. Det bör finnas en ytterligare faktor som har sin inverkan på antalet 

användare. Den faktor som känns central i detta fall är själva systemet. 

  

En slutsats som kan dras från respondenternas svar angående deras åsikter och synpunkter 

kring systemet är att systemet bör underhållas bättre, genom att information kontinuerligt och 

så vidare.  

Utifrån resultatet i undersökningen kan slutsatsen dras att kommunikationen påverkar 

användande av det interna systemet.  
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6.6 Vidare studier 
 
Ett intressant förslag på vidare studier är att genomföra en jämförelse mellan olika IT-företag. 

Undersökningens syfte skall då vara att jämföra olika IT-företag som använder egenutvecklat 

system i sin verksamhet och antalet användare. Genom denna undersökning skapa en generell 

uppfattning om problemet att de anställda inte använder ett internt informationssystem även 

förekommer på andra företag samt om orsaken är densamma. 
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      Bilaga A 
 
 
 
Enkätfrågor 
 
 

1. Kön 
a) Man 
b) Kvinna 
 

 
2. Ålder 

a) – 30 år 
b) 31 – 40 år 
c) 41 – 50 år 
d) 51 – 60 år 
e) 60 år –  

 
3. Ange vilken ort ditt kontor är beläget?  

a) Lista på alla orter som kontoren finns 
 

 
4. Hur fick du information om systemet?(Markera det eller de alternativ som stämmer in)  

a) Intranätet 
b) Muntligt från ledningen  
c) Muntligt från medarbetare 
d) Skriftligt genom ledningen 
e) Skriftligt genom medarbetare 
f) Muntligt från närmaste chef 
g) Skriftligt från närmaste chef 
h) Annat: ___________________ 
i) Har inte fått någon information 

 
5. Känner du till systemets syfte? 

a) Ja 
b) Nej 

 
 

6. Kan du kortfattat beskriva syftet med systemet?  
a) Syftet är : ___________________ 
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7. Hur fick du reda på systemets syfte? (Markera det eller de alternativ som stämmer in)  
a) Intranätet 
b) Muntligt från ledningen  
c) Muntligt från medarbetare 
d) Skriftligt genom ledningen  
e) Skriftligt genom medarbetare 
f) Muntligt från närmaste chef 
g) Skriftligt från närmaste chef 
h) Annat: ___________________ 
i) Har inte fått någon information om systemets syfte 

 
 

8. Har du fått tillräckligt med information om verksamhetens mål och skäl till att 
använda systemet? 

a) Ja 
b) Nej 
 

9. När fick du den första informationen om systemet? 
a) ca 1 år sedan 
b) ca 1 halvår sedan 
c) ca 1 månad sedan 
d) inom de senaste 3 veckorna 

 
10. Hur har informationen kring detta system varit? 

a) Mycket bra 
b) Bra 
c) Dåligt 
d) Mycket dåligt 

 
 

11. Vet du hur användandet av systemet påverkar ditt arbete i verksamheten? 
a) Ja 
b) Nej 

 
 

12. Vad har du för inställning till användandet av systemet? 
a) Positiv 
b) Negativ 
c) Varken positiv eller negativ 

 
 

13. Känner du att det finns ett behov av systemet i ditt arbete? 
a) Ja 
b) Nej 

 
  

14. Känner du dig motiverad till att använda systemet? 
a) Ja 
b) Nej 
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15. Med den information du har om systemet, anser du att den räcker för att du ska kunna 
använda det? 

a) Ja 
b) Nej 
c) Vet inte 

 
 

16. Har du registrerat information om dig själv i din profil i systemet? 
a) Ja 
b) Delvis 
c) Nej 
d) Har aldrig varit i kontakt med systemet 

 
 

17. Vet du om det finns en tillgänglig användarmanual för systemet? 
a) Nej 
b) Ja  

 
18. Har du använt dig av denna användarmanual? 

a) Ja  
b) Nej 

 
19. Vid frågor kring användandet av systemet har användarmanualen varit till hjälp? 

a) Ja  
b) Nej  
c) Ibland 
d) Har inte haft några frågor  

 
20. Om du inte använder dig av systemet, vad beror detta främst på? 

a) Upplever att det är svårt att använda 
b) Upplever att det saknas information om systemet 
c) Tidsbrist 
d) Har inget behovet att använda systemet 
e) Annat:_______________ 

 
21. Vid frågor och synpunkter på systemet vet du vem du ska vända dig till? 

a) Ja 
b) Nej 

 
 

22. Vad saknar du för information i systemet? 
 
 

23. Övriga synpunkter på systemet. 
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      Bilaga B 
Fråga 1: Kön 
 

 
 
 
 

               Figur  B1 
Fråga 2: Ålder 
 

 
 
 

Svarsalternativ Antal 
Kvinna 7 
Man 94 

Svarsalternativ Antal 
-30 11 
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Fråga 3: Vilket kontor tillhör du? 
 
Ort Antal 

Eskilstuna 2 
Göteborg 14 
Halmstad 1 
Helsingborg 0 
Karlshamn 2 
Karlskrona 0 
Linköping 16 
Malmö 7 
Norrköping 14 
Stockholm 41 
Södertälje 1 
Västerås 0 
Växjö 2 
Örebro 1 
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Totalt 101 respondenter

2

14

1 0 2 0

16

7
14

41

1 0 2 1
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Esk
ils

tu
na

Halm
sta

d

Helsi
ng

bor
g

Kar
lsh

am
n

Kar
lsk

ro
na

Sto
ck

ho
lm

Svarsalternativ

A
n

ta
l

Respondenter

 
                                                                                        Figur  B3 
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Fråga 5: Känner du till systemets syfte? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 87
Nej 14

   

Känner du till systemets syfte?
Totalt 101respondenter 
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  Figur  B4 

 
Fråga 8: Har du fått tillräckligt med information om systemet?  

 
Svarsalternativ  Antal 
Ja 68
Nej 33

 

Har du fått tillräckligt med information om systemet?
totalt 101 respondenter
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Fråga 9: När fick du information om systemet?  

 
Svarsalternativ Antal 
ca 1 år sedan 67
ca 1 halvår sedan 23
ca 1 månad sedan 8
inom de senaste 3 veckorna 3
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                                                                    Figur B6  
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Fråga 10: Hur har informationen kring systemet varit?  

 
Svarsalternativ Antal 
Mycket bra 8
Bra 46
Dåligt 36
Mycket dåligt 11

 

Hur har informationen kring systmet varit?
Totalt 101 respondenter
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                                                                     Figur B7 
 
 

Fråga 11: Vet du hur användandet av systemet påverkar ditt arbete i 
verksamheten?  
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 40
Nej 61

 

Vet du hur användandet av systemet påverkar ditt 
arbete i verksamheten?

Totalt 101 respondenter
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Fråga 12: Vad har du för inställning till användandet av systemet? 
 
Svarsalternativ Antal 
Positiv 59 
Varken positiv eller 
negativ 38 
Negativ 4 

 

Vad har du för inställning till användandet av systemet?
Totalt 101 respondenter

59

38

4

0

10

20
30

40

50
60

70

Positiv Varken positiv
eller negativ

Negativ

Svarsalternativ

A
n

ta
l

Respondenter

 
                                                                       Figur B9  

Fråga 13: Känner du att det finns ett behov av systemet i ditt arbete? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 74 
Nej 27 

 

 Känner du att det finns ett behov av systemet i 
ditt arbete?

Totalt 101 respondenter
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                                                              Figur B10 
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Fråga 14: Känner du dig motiverad att använda systemet? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 68 
Nej 33 

 

 

Känner du dig motiverad att använda systemet?
Totalt 101 respondenter
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                                                     Figur B11 
 
 
 
 

Fråga 15: Med den information du har om systemet, anser du att den 
räcker för att du ska kunna använda det? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 50 
Nej 26 
Vet inte 25 

 

 Med den information du har om systemet, anser du att den 
räcker för att du ska kunna använda det?

Total 101 respondenter
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Fråga 16: Har du registrerat information om dig själv i din profil i 
systemet? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 48 
Delvis 38 
Nej 12 
Har aldrig varit i kontakt med 
systemet 3 

 
 

 Har du registrerat information om dig själv i din profil i 
systemet?

totalt 101 respondenter
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Fråga 17: Vet du om det finns en tillgänglig användarmanual för 
systemet? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 20 
Nej 81 

 

Vet du om det finns en tillgänglig 
användarmanual för systemet?

Totalt 101 respondenter
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                                                   Figur B13 

Fråga 18: Har du använt dig av denna användarmanual? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 8 
Nej 91 

 
 

 Har du använt dig av denna användarmanual?
Totalt 99 respondenter
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Fråga 19: Vid frågor kring användandet av KB har användarmanualen 
varit till hjälp? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 5 
Nej 30 
Ibland 4 
Har inte haft några frågor 58 

 
 

Vid frågor kring användandet av KB har användarmanualen 

varit till hjälp?
Totalt 97 st respondenter
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Fråga 21: Vid frågor och synpunkter på systemet vet du vem du ska 
vända dig till? 
 
Svarsalternativ Antal 
Ja 49 
Nej 52 

 
 

Vid frågor och synpunkter på systemet vet du 
vem du ska vända dig till?
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      Bilaga C 

 
Fråga 4: Hur fick du information om systemet?  
 
Svarsalternativ Antal  
Muntligt från närmaste chef 39 
Intranätet; Muntligt från närmaste chef 4 

Muntligt från närmaste chef; Skriftligt från närmaste 
chef 8 

Intranätet; Muntligt från närmaste chef; Skriftligt från 
närmaste chef 4 

Muntligt från ledningen; Muntligt från närmaste chef 2 

Intranätet;Muntligt från ledningen;Muntligt från 
medarbetare; Muntligt från närmaste chef; Skriftligt 
från närmaste chef 1 

Muntligt från ledningen; Muntligt från närmaste 
chef;Skriftligt från ledningen; Skriftligt från närmaste 
chef 1 

Muntligt från medarbetare; Muntligt från närmaste 
chef 2 

Intranätet;Muntligt från medarbetare; Muntligt från 
närmaste chef 1 

Intranätet;Muntligt från ledningen;Muntligt från 
medarbetare; Muntligt från närmaste chef 1 
Intranätet 5 
Muntligt från ledningen 2 
Muntligt från medarbetare 8 
Skriftligt från ledningen 1 
Skriftligt från medarbetare 1 
Skriftligt från närmaste chef 4 
Har inte fått någon information 3 
Via mail 3 
Kommer inte ihåg 1 

Har varit delaktig under utveckling och lansering 1 
Introduktionsdag 1 

Jag har hört om den under åren den utvecklats och 
blivit bättre och används mer och mer 1 
Intranätet; Muntligt från ledningen  1 
Intranätet; Muntligt från medarbetare 1 

Muntligt från ledningen; Muntligt från medarbetare 3 

Skriftligt från medarbetare; Skriftligt från närmaste 
chef 1 

Muntligt från medarbetare; Skriftligt från 
medarbetare 1 
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Fråga 7: Hur fick du reda på systemets syfte?  

 
Svarsalternativ Antal 
Muntligt från närmaste chef 39 

Muntligt från närmaste chef; Egen 
slutledning 1 

Muntligt från närmaste chef; Inser själv 
värdet 1 

Muntligt från medarbetare; Muntligt från 
närmaste chef 3 

Muntligt från ledningen; Muntligt från 
närmaste chef 3 

Muntligt från närmaste chef; Skriftligt från 
närmaste chef 4 

Intranätet; Muntligt från ledningen; Muntligt 
från närmaste chef; Skriftligt från närmaste 
chef 1 
Intranätet;Muntligt från närmaste chef 2 

Muntligt från ledningen; Muntligt från 
närmaste chef; Skriftligt från ledningen; 
Skriftligt från närmaste chef 1 

Intranätet; Muntligt från närmaste chef; 
Skriftligt från närmaste chef 1 
Intranätet 6 
Muntligt från ledningen 2 
Muntligt från medarbetare 11 
Skriftligt från närmaste chef 5 

Har inte fått någon information om 
systemets syfte 13 

Muntligt från ledningen; Muntligt från 
medarbetare 1 
Min tolkning 1 
Har varit delaktig under utvecklingen 1 
Sunt förnuft 1 

Å hur svarar jag här om jag inte vet 
syftet?? 1 

Vet ej hur. Ganska självklart syfte eller 
hur? 1 
Känner inte till 1 

Under konsultmöten och av eget behov ex 
även kunna få cv över kompetens snabbt 
vid redovisning av utbildare/konsulter inom 
KY som deltagit och då kunna skicka 
underlaget till myndigheten 1 
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Fråga 20: Om du inte använder dig av systemet, vad beror detta främst 
på? 
 
Svar Antal 
Upplever att det är svårt att använda 4 

Upplever att det saknas information om systemet 8 
Tidsbrist 25 
Har inget behov av att använda systemet 18 
Har fn inget behov av att använda systemet 1 

sist så gick det inte att lägga in det jag ville 1 
Som KC har jag inte lagt in min profil 1 
Presenterar inte faktisk kompetens på ett sätt som är 
användbart 1 
Vet ej 1 

Inte relevant för min tjänst, bara inriktad på MS och Novell 
och inte andra konsultområden 1 

Otillräcklig information inmatad i systemet gör att det är i det 
närmaste meningslöst att använda 1 

Att systemet inte är uppdaterat med alla kompetensområden, 
samt att data ej alltid är korrekt 1 
Verktyg som ej är kopplad till någon del av företagets 
verksamhet 1 

Mina kompetensområden saknas till största delen 1 

i mitt sätt att jobba har jag ännu inte behövt använda 
systemet, men om jag kände till alla fördelar skulle det 
kanske vara annorlunda 1 
Tekniska problem, CV visas inte 1 

Vet ej hur man använder det eller var det finns 1 

För  mycket produktinriktad istället för lösningskompetens. 
Sen är det helt fel att varje enskild person ska bedöma hur 
mycket man kan om de olika delarna, vilket kan bli väldigt fel. 1 
Hittar inte strukturen 1 
Det har strulat vid vissa tillfällen att få fram viss info, som 
säkert är på väg att rättas till nu  1 
Har mest sett det som ett verktyg för chefer mm för att hitta 
rätt folk till uppdrag 1 

Inte kunnat registrera flera olika roller inom ett projekt 1 
Använder det 5 

Använder systemet så varför ens svara på denna fråga? 1 
Använder redan 4 
jag använder mig av systemet 1 
Använder systemet 5 
Jag använder systemet 7 
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Hänger inte ihop med mina övriga svar om jag nu använder 
systemet 1 
. 1 
. 1 
. 1 
x 1 
 
 

 
 
 


