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ABSTRAKT 
Trots att det görs framsteg inom hård- och mjukvaruutvecklingen, fortsätter 

problemen med dåligt utnyttjade system. Forskare påpekar att det är viktigt 

att forska vidare inom området - när informationsteknologi blir eller inte 

blir accepterat samt när den används inom organisationer. Det är viktigt att 

de anställda inom organisationen som skall använda systemet, utvecklar en 

positiv inställning redan från början för att diffusionen, det vill säga den 

process som innefattar kommunikationen rörande en innovations införande 

via fastställda kanaler hos medlemmarna i ett socialt system, skall kunna 

genomföras så effektivt som möjligt. Forskare anser att det fordras mer 

forskning inom ledningens inverkan vid diffusion, det vill säga den process 

som innefattar kommunikationen rörande diffusion via fastställda kanaler 

hos medlemmarna inom ett socialt system. Vi har valt att undersöka hur 

ledaren anser att denne kommunicerat vid diffusion, hur upplevs denna 

kommunikation av användaren samt vilka implikationer kan ledarens 

kommunikation få för användaren? Vi har valt att göra undersökningen hos 

Länsförsäkringar för att de nyligen infört ett nytt datainformationssystem 

och haft svårigheter med att få systemet accepterat. Vår undersökning har 

bedrivits kvalitativt, där intervjuer har legat till grund för vårt empiriska 

material. De viktigaste resultaten vi funnit är att det krävs en effektiv 

kommunikation och ett regelbundet kommunicerande. Det är genom 

kommunikation som ledarskapet konstitueras, det är viktigt att ledaren kan 

influera medarbetarnas sätt att tänka, deras beteende samt attityd, det vill 

säga ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. Vi har funnit att 

ledarskapet inte alltid varit det mest optimala, eftersom det påtalas att det 

saknas en tydlig och närvarande ledare som skapar motivation och kan 

samordna aktiviteter. 

 

 
        Nyckelord: datainformationssystem, diffusion, kommunikation, ledarskap, säljstöd 
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1. INLEDNING 
Kapitlet inleds med en bakgrund där vi ämnar ge våra läsare en bakomliggande 

förståelse till vårt problemområde, detta mynnar ut i en problemställning genom vår 

problemdiskussion. Syftet förklarar ändamålet med undersökningen. Sist i kapitlet 

kommer en avdelning med förklaringar av centrala begrepp samt våra avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Att undersöka ledarens kommunikation vid diffusion ger oss som blivande 

systemutvecklare möjlighet att ta del av en process. Diffusion är den process som 

innefattar kommunikationen rörande en innovations införande via fastställda kanaler 

hos medlemmarna i ett socialt system (Rogers, 1983). Under vår utbildning har det 

beretts möjligheter att på olika sätt öva oss i olika färdigheter som exempelvis i hur vi 

bör agera i olika typer av systemutvecklingsprojekt. Stor vikt har lagts på hur vi som 

systemutvecklare bör arbeta gentemot användaren där vi upplevt kommunikation som 

en viktig del. Vi tror att ansvarig ledare vid diffusion har en viktig roll, det vill säga 

dennes förmåga att kommunicera med användaren är av stor betydelse för att skapa en 

helhet och integrera datainformationssystemet i organisationen på ett smidigt sätt. 

 

Vi finner det relevant att genomföra denna studie, då vi vid granskning av litteratur fann 

att forskare påtalat nyttan av att forska vidare inom området, allt för att lösa problemen 

med dåligt utnyttjade system (Venkatesh & Morris, 2000; Agarwal, 2000). Rogers 

(1983) visar i sin definition av diffusion, nyttan med kommunikation vid införande av 

IT-innovationer. Till följd därav ser vi vår studie som en del i problematiken med att 

införa nya system, eftersom kommunikation är en komplicerad process. Vi tror också att 

det är viktigt att anpassa kommunikationskanalen efter ändamålet med 

kommunikationen, för att underlätta och influera användarna att adoptera systemet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Trots att det görs enastående framsteg inom hård- och mjukvaruutvecklingen, fortsätter 

problemen med dåligt utnyttjade system att öka (Johansen & Swigart, 1996). 

Underutnyttjade samt felaktigt använda system listas som en av de underliggande 

faktorerna till den så kallade produktivitetsparadoxen (Sichel, 1997; Barua & 

Mukhopadhyay, 2000), som uppkom genom de enorma summor som lagts ut på IT utan 

att en ökad produktivitet kunnat utläsas. Venkatesh och Morris (2000) menar att det är 

viktigt att forska vidare inom området - när informationsteknologi blir eller inte blir 

accepterat samt när den används inom organisationer.  

 

Det är viktigt att användarna, det vill säga de anställda inom organisationen som skall 

använda systemet, utvecklar en positiv inställning redan från början för att diffusionen 
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skall kunna genomföras så smidigt som möjligt. Användare kan reagera på flera olika 

sätt gentemot ett nytt system, alltifrån att motarbeta det helt, till att alltigenom acceptera 

systemet från start. Med andra ord är det viktigt för ledningen att förstå varför individer 

reagerar som de gör samt vad man inom ledningen kan göra för att på smidigaste sätt 

införa ny teknik (Agarwal, 2000). 

 

Agarwal och Prasad (1997) påpekar att det kan vara till fördel om ledaren initialt 

kommenderar användning för att på så sätt komma över en första tröskel. Sker det 

emellertid mot användarens vilja under längre tid, kan det få omvända följder. Agarwal 

(2000) har i sin rapport belyst en överblick av forskningen huruvida individer accepterar 

system, det vill säga den individuella acceptansen. Agarwal (2000) anser att 

nyckelvariablerna är individuella skillnader, social påverkan, attityder, tilltro, 

situationspåverkan samt ledningspåverkan. Agarwal (2000) anser att det fordras mer 

forskning inom ledningens inverkan vid diffusion, det vill säga den process som sker 

hos medlemmarna i ett socialt system genom fastställda kanaler och som inbegriper 

kommunikationen gällande diffusion (Rogers, 1983). Hur ser det optimala klimatet ut 

vid diffusion? Vad skapar ett sådant klimat? Hur skall ledningen agera för att skapa ett 

sådant klimat? Detta är frågor som Agarwal (2000) ställer sig, samt vilka han anser 

viktiga att forska vidare inom. 

 

För att knyta an problematiken till verkligheten, väljer vi att illustrera ett exempel på 

vilka konsekvenser som bland annat en ledares kommunikation kan få vid diffusion. Ett 

stort IT-projekt Mitev (1996) avhandlar vad som hände när Frankrikes motsvarighet till 

SJ, SNCF, skulle införa ett landsomfattande datoriserat reservationssystem för 

tågtrafiken. Problemen med systemet ville aldrig ta slut, det var bekymmer med analys, 

design, utveckling, diffusion, konsultation och kommunikation. Användarna såg 

dessutom systemet redan från start som en konkurrent till deras kunskap, eftersom deras 

arbetsuppgifter ändrades radikalt. Användarna fick ingen eller för lite information av 

ledningen, missnöjet växte, kundernas missnöje växte vilket resulterade i 

landsomfattande strejker. Detta är visserligen ett exempel på en möjlig utgång när det 

gäller diffusion, problem som dålig kommunikation samt misslyckanden gällande att få 

användarna positivt inställda vid diffusion är vanligt i de flesta IT-projekt enligt Mitev 

(1996). 

 

Ett flertal variabler har identifierats vid studier av diffusion, den kanske mest 

välciterade är Rogers (1983) klassiska diffusionsmodell. Han påvisar att ledarens 

karakteristika, organisationens interna samt externa struktur är oberoende faktorer, det 

vill säga förhållanden som är självständiga vid diffusion. Sharmaa och Raib (2003) 

anser att det inte finns tillräcklig forskning inom det förstnämnda området, nämligen 

individuella faktorer vid organisatorisk diffusion av IT-innovationer. Sharmaa och Raib 

(2003) menar vidare att en framgångsrik diffusion av innovationer beror på 
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initiativkraften hos individer, speciellt de i ledande position. Rogers (1983) definierar 

därtill fyra huvudsakliga element vid diffusion av innovationer, dessa är innovation, 

kommunikationskanaler, tid samt det sociala systemet. 

 

En för ledaren viktig uppgift idag är hur organisationer ska utformas för att 

organisationen skall nå de uppsatta mål på nationella och internationella marknader, 

som är baserade på och inneslutna i informationsteknologin. Sådan 

organisationsutformning pretenderar en helhetssyn där kunskap inom området 

informationsteknologi ska kombineras med kunskap inom organisationer och 

affärsverksamhet (Skärvad, 2000; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Inte att förglömma är att 

det idag i större utsträckning än tidigare beaktas mjuka värden. Detta innebär att det inte 

bara är hårda värden som skall uppmärksammas vilket får till följd att individer, teknik, 

struktur samt processer måste vara i samspel med varandra. Cooper och Zmud (1990) 

anser att det finns endast ett sätt att maximera fördelarna av IT-investeringar, vilket är 

att ha kunskap om samt leda diffusionsprocessen inom organisationen.  

 
1.2.1 Problemställning 

Ovanstående bakgrund samt problemdiskussion utmynnar i tre frågor, dessa frågor är 

vår utgångspunkt i undersökningen som genomförs. 

 

• Hur anser ledaren att denne kommunicerat vid diffusion, hur upplevs denna 

kommunikation av användaren samt vilka implikationer kan ledarens 

kommunikation få för användaren? 

 

1.3 Syfte 

Undersökningen syftar till att ta reda på hur en ledare anser sig kommunicera vid 

diffusion av en IT-innovation, hur denna kommunikation i sin tur upplevs utav 

användaren samt vilka implikationer ledarens kommunikation kan få för användaren. 

Syftet är även att minska de luckor som Agarwal (2000) påpekar finns inom området; 

ledningens påverkan vid diffusion. Genom vår undersökning förväntar vi oss att få en 

fördjupad kunskap och en ökad insikt i hur kommunikationen mellan ledaren och 

användaren vid diffusion fungerar. Denna kunskap anser vi är av stor betydelse för oss 

som blivande systemutvecklare, då vi kan vara mer insatta och förberedda i de 

eventuella problem som kan uppkomma gällande kommunikationen, vi kan bidraga på 

ett bättre sätt, till att införanden av nya system i organisationer sker på ett så smidigt sätt 

som möjligt.  
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1.4 Avgränsningar samt centrala begrepp  

Undersökningen behandlar den kommunikation som äger rum mellan ledare och 

användare vid diffusion vid införandet av ett datainformationssystem. Då 

kommunikation handlar om interagering mellan två individer försöker vi att lägga lika 

stor vikt på hur ledaren kommunicerar till användare samt på hur användaren upplever 

och tolkar denna kommunikation. Då vi har valt att fastställa begreppet diffusion i 

enlighet med Rogers (1983) definiering, så väljer vi även att avgränsa diffusion i 

enlighet med denna. Vi avgränsar det sociala system vari en diffusion äger rum till en 

organisation, där vi undersöker hur en ledare anser sig kommunicera. Genom ledarens 

sätt att kommunicera, påverkar denne hur systemet adopteras av användare och hur det 

fungerar på det av organisationen från början tänkta sättet. Att vi tittar på användarens 

upplevelse, beror på det som nämnts i problemdiskussionen, det vill säga på svårigheten 

att få användarna att acceptera systemet, det känns därmed mest intressant att fokusera 

på just användaren.  

 

Adoptera, definieras i likhet med Agarwal (2000) som den process som sker när 

användare samlar och värderar information i den kontext som de är en del av och utifrån 

detta fattar beslut huruvida de skall använda eller inte använda IT-innovationen.  

 

Användare, är enligt Avison och Fitzgerald (2003) de inom organisationen vilket 

systemet är avsett för. Vi avser att begränsa oss till slutanvändaren, eftersom det enligt 

Agarwal (2000) är de som huvudsakligen skall använda systemet samt de som 

personligen skall adoptera systemet. Slutanvändaren använder systemet på ett operativt 

sätt, det vill säga de anses agera som mellanhand till de ledare som behöver viss output 

från systemet för att nå uppsatta mål Avison och Fitzgerald (2003). 

 

Diffusion, är enligt Rogers (1983) den process som innefattar kommunikationen rörande 

en innovations införande via fastställda kanaler hos medlemmarna i ett socialt system. 

Vi väljer att definiera diffusion utifrån Rogers, eftersom han i sin definition nämner 

kommunikation, vilket gör att han visar på betydelsen av att i diffusionsprocessen 

hanterar just kommunikationen.  

 

Implementering, väljer vi att definiera som den process som sker från det att ledningen i 

Länsförsäkringar har tagit ett beslut om att ett nytt datainformationssystem skall införas 

i organisationen. Till dess att systemet har adopterats av användarna på ett för 

organisationen avsett sätt, vilket dock ännu inte hade skett vid vår undersöknings 

avslutande. 

 

Information, nämns i undersökningen som en typ av envägskommunikation, vilket 

betyder den kommunikationsprocess där sändaren överför ett meddelande till  
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mottagaren, dock utan återkoppling. Mottagaren ges ett meddelande, utan chans till 

återkoppling. 

 

IT-innovation, är ett begrepp som kräver två förklaringar, nämligen IT och innovation. 

Informationsteknologi (IT) definieras som ett fackord för ett brett spektra av olika 

artefakter med en bakomliggande teknisk grund som innefattar dator eller 

kommunikations hård- och mjukvara (Cooper & Zmud, 1990). Innovation definieras 

enligt Rogers (1983) såsom en idé, tillämpning eller föremål vilken uppfattas som ny av 

en individ. Därigenom står begreppet IT-innovation för att på ett nytt sätt utveckla, 

införa och underhålla IT i ett organisatoriskt sammanhang (Swanson, 1994). Vi väljer i 

denna undersökning att begränsa oss till en IT-innovation som införs i en organisation, 

eftersom det i enlighet med Rogers (1983) definition av diffusion är införandet som 

avses. 

 

Kommunikation, är enligt Bruzelius och Skärvad (2000) grunden för att åstadkomma 

koordinerade aktiviteter. Enligt Rogers (1983), är kommunikation en process där 

deltagare skapar och delar information med andra, för att nå en gemensam förståelse. 

Rogers (1983) menar att kommunikation är en tvåvägs process av samförståelse, hellre 

än en envägsprocess där en individ försöker att överföra ett budskap till en annan 

individ, det är dessa typer av kommunikation som vi valt att undersöka. Engquist (1994) 

menar att för en undersökning beträffande kommunikation skall vara meningsfull 

behöver den inte inkludera samtliga variabler eller faktorer som kan tänkas påverka det 

studerande fenomenet, utan snarare är det så, att avseende kommunikation är detta 

omöjligt. 

 

Ledarskap/ledare, definieras enligt Bruzelius och Skärvad (2000) som den process 

genom vilken en individ inom en organisation eller grupp influerar andra inom 

organisationen eller gruppen att uppnå för organisationen/gruppen specificerade mål. 

Författarna säger vidare att ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. Det finns 

både informella och formellt utsedda ledare. Vi avgränsade oss till den av 

Länsförsäkringar formellt utsedde ledaren, eftersom det är denne som var ansvarig vid 

diffusionen.  

 

Organisation, preciseras utifrån Bruzelius och Skärvads (2000) definition där ett antal 

individer utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt i syfte att nå ett mål.  

 

Säljstöd, är en samling funktioner som ger användaren möjlighet att på ett enkelt sätt 

hämta och lägga in uppgifter om kunder och relaterande data till dessa. 
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2. METOD 
I kapitlet som följer är avsikten att redogöra för hur vår undersökning genomförts. Vi 

redovisar för hur val av organisation, informanter, intervjufrågor har utförts. Vidare för 

vi en diskussion om varför vi gjort de metodval som gjorts. Slutligen visar vi på vilka 

kritiska ställningstagande som är angelägna att göra vid denna typ av undersökning. 

 

2.1 Ämnesval 

Vi har under vår utbildningstid många gånger informerats om vilka enorma IT-

investeringar som gjorts och fortfarande görs, samt att många av dessa investeringar inte 

utnyttjas på det sätt som är avsett, vilket är en för oss viktig aspekt vid vårt ämnesval. 

Vi har även hunnit med några år i arbetslivet samt därigenom fått känna av hur ledarens 

kommunikativa förmåga inverkar på de anställda. Sammantaget har detta lett fram till 

en nyfikenhet på vad ledare genom sin kommunikation kan ge för signaler till sin 

personal samt därigenom påverka dessa. 

 

2.2 Kvantitativ versus kvalitativ undersökningsmetod  

Det finns två olika sätt att bearbeta och analysera data beroende på hur problem 

definieras samt vilken insikt man uppnått, man pratar om kvantitativ och kvalitativ 

metod. Vi skall med litteraturens hjälp motivera varför vi gjort de val vi gjort. 

 

Kvantitativ metod innebär allmänt att det handlar om insamling av numeriska data 

såsom test, enkäter, frågeformulär med mera (Bryman, 2001). Kvantitativ metod ger 

bredd i undersökningsmaterialet. Kvalitativa metodens grundläggande tanke är att utgå 

från verbala formuleringar, talade eller skrivna. Detta för att ge ett djupare perspektiv 

beträffande den situation samt den miljö där de intervjuade individerna befinner sig som 

exempelvis vid personintervjuer (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) skiljer sig de 

två angreppssätten principiellt inte från varandra vad gäller empiriinsamling, båda 

lämpar sig i olika sammanhang samt kompletterar varandra. Det är utifrån vald 

problemställning som avgör vilken som lämpar sig bäst eller om båda skall användas. 

Den kvantitativa ansatsen skall enligt Jacobsen (2002) väljas när det skall ske en 

beskrivning av exempelvis omfattningen eller frekvensen av ett visst fenomen samt när 

många enheter skall undersökas. Den kvalitativa ansatsen skall enligt Jacobsen (2002) 

väljas vid nyanserade bedrivningar av hur individer uppfattar eller förstår en viss 

situation.  

 

Eftersom vi var intresserade av att undersöka hur en ledare anser sig kommunicerat med 

användaren vid diffusion samt hur användaren upplevt denna kommunikation, innebar 

det att fokus i undersökningen ställdes på fenomenet huruvida användaren upplevt  
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kommunikationen. Dock var det även av intresse att ur ledarens perspektiv se hur denne 

kommunicerat samt om detta stämde överens med användarens upplevelser gällande 

kommunikationen. När vi har med individers upplevelser att göra, är den kvalitativa 

metoden att föredra enligt de kriterier som Jacobsen (2002) påpekar. 

 

Genom granskning av de befintliga teorier som vi ansett inneha relevans för vårt 

ämnesområde har vi funnit den utgångspunkt samt vägledning som hjälpt oss under 

arbetets gång. Dock känns det viktigt att vi inte låser fast oss vid dessa hypoteser, utan 

går in i undersökningen med öppna ögon och utan förutfattade meningar, så att det finns 

utrymme för nya tankegångar. Uttryckt i vetenskapliga termer är det i huvudsak en 

deduktiv ansats vi gör genom att vi går från ”teori till empiri” enligt Jacobsen (2002).  

 

2.3 Val av organisation 

I enlighet med den litteratur vi läst avser vi att inte välja ut en viss typ av organisation. 

Utan valet av organisation är av underordnad betydelse eftersom man i litteraturen 

pratar om organisationer i allmänhet vid diffusion (Cooper & Zmud, 1990; Agarwal; 

2000; Fishman, 2000 med flera). Det som dock var viktigt för vår undersöknings 

genomförande var att organisationen ifråga ganska nyligen infört någon typ av IT-

innovation. Detta på grund av att vi ämnar genomföra intervjuer med berörd personal 

och därmed krävs det ett i minnet ganska nyligen genomförd diffusion. För att vid ett 

längre tidsperspektiv finns det risk att de kommunikativa händelserna har glömts bort.  

 

Den organisation vi valde att samarbeta med var Länsförsäkringar. År 2004 infördes ett 

nytt datainformationssystem i form av ett säljstöd för säljarna inom livförsäkringar. 

Detta var en stor förändring genom att man dels skulle lära sig ett nytt system samt dels 

även fick en del nya arbetsuppgifter i och med att organisationen effektiviserades. Det 

nya säljstödet, Friplan Direkt, utvecklades för att effektivisera verksamheten för de 

säljare som säljer livförsäkringar. Den stora förändringen för säljarna är att de inte 

längre har några assistenter, utan de sköter nu hela kedjan från offert till slutkontrakt. 

 

Vår kontakt Agnetha Nyrén är utvecklingsansvarig på bolaget i Skåne, samt vår kontakt 

på företaget. Det var genom henne vi fick bakgrundsinformation om organisationen, 

fick kontakt med en superanvändare som hade teknisk information om datasystemet 

samt sammanförde oss med de användare och ledare som var intressanta för vår 

undersökning. 

 

2.4 Val av intervjupersoner 

Vi undersökte hur ledaren har kommunicerat samt hur användaren i sin tur upplevt 

detta. Tyngdpunkten lades på användaren eftersom i likhet med vad vi nämnt tidigare är 
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det användaren som till stor del bidrar till problematiken, det vill säga svårigheten att få 

denne att adoptera system. Undersökningens syfte var att undersöka kommunikationen 

mellan ledare och användare. Därav föll det sig naturligt att intervjua såväl ledare som 

användare. Ser man på urval av ledare så har denne valts utifrån att den var ansvarig vid 

diffusionen. Vilken nivå i organisationen ledaren besitter, anser vi vara av underordnad 

betydelse, detta i likhet med litteraturen där Cooper och Zmud, 1990; Agarwal, 2000; 

Fishman, 2000 med flera påpekar detta. Då tyngdpunkten låg på användarens 

upplevelser av kommunikationen från ledaren, medförde detta att vi valde en ledare 

samt fyra användare för intervju. Detta grundar sig på studiens omfattning, den tid det 

tar att transkribera samt den begränsade tid vi har till vårt förfogande. Genom att vi 

valde fyra användare gav detta en bättre trovärdighet till de svar som var lika eller 

identiska med varandra. Att mäta upplevelser är svårt (Patel & Davidsson, 1994) vilket 

var en annan anledning till att vi valde fyra användare och en ledare för att på ett bättre 

sätt kunna utvärdera hur användarna upplevde ledarens kommunikationsförmåga vid 

diffusion. Ledaren var således den person som var ansvarig gällande diffusionen.  

 

Genom Agneta Nyrén fick vi hjälp att hitta de informanter som var intressanta för vår 

undersökning. Det urval av informanter som fanns tillgängligt var sammanlagt åtta 

personer, när vi ringt upp och fått bekräftat av fem informanter dess medverkan, 

avslutade vi förfrågan. 

 

2.5 Empirisk insamling 

Vår undersökning baserades på kvalitativa intervjuer med särskilt utvalda individer 

inom den organisation vi valt för vår undersökning, vilket anses bäst lämpat när 

undersökningen berör individers upplevelser. Som teoretisk utgångspunkt har vi läst 

litteratur som berör vårt ämnes område, det vill säga litteratur inom diffusion, 

kommunikation samt ledarskap.  

 
2.5.1 Primärdata 

Vi har valt att själva föra anteckningar vid intervjun, vilket leder till att vi gjort en första 

gallring av det empiriska materialet. För att missförstånd inte skall uppkomma så har vi 

valt att låta de intervjuade individerna läsa igenom samt godkänna vårt renskrivna 

material innan det används. Enligt (Jacobsen, 2002) kan anteckningar uppmuntra den 

intervjuade att tala mer öppet, genom att den som intervjuar skickar signaler som 

påvisar att denna följer med och intresserar sig för intervjun, i motsats till en bandad 

intervju där man bara ställer frågor och lyssnar. Vi kommer att gå till tillväga på så sätt 

att en av oss har ansvaret för intervjukonversationen samt att den andre har ansvaret för 

anteckningarna.  
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Att vi valde att avstå från inspelad intervju var på grund av att många reagerar negativt 

på att bli inspelade på band. En annan nackdel är att bandspelaren får den effekten att 

intervjuaren slappnar av, vilket kan mynna ut i att man inte har full koncentration som 

kan leda till svårigheter att leta sig fram på bandet när man senare skall transkribera 

intervjun. En tredje anledning till att inte använda bandspelare är de avbrott som 

uppkommer om exempelvis bandet tar slut, den strejkar eller att batteriet tar slut mitt i 

ett resonemang, vilket kan leda till att man tappar tråden (Jacobsen, 2002).  

 

Att vi valde ”face-to-face” intervju var att det gav oss det helhetsintryck av både 

organisationen och den intervjuade som vi avsåg. Enligt Hägerfors (1995) är ”face-to-

face” den kommunikationskanal som ger mest då individer både ser samt hör varandra. 

Den ger flest ledtrådar samt fylligast budskap. Detta tillvägagångssätt försvårar även för 

den intervjuade att ljuga, det är alltid svårare att ljuga ”face-to-face” än till exempel vid 

en telefonintervju (Frey & Oishi, 1995). Det är också enklare att genomföra en mer 

givande samt öppen dialog om man träffar den som skall intervjuas, än om det sker 

exempelvis per telefon (Jacobsen, 2002). Dock är individuella intervjuer tidskrävande 

och därför har vi satt en gräns på en timme för samtliga intervjuer. Enligt Jacobsen 

(2002) så bör intervjuer pågå mellan en till en och en halv timme.  

 

Upplägg av intervjuer kan göras på olika sätt. Eftersom vi bedrev en kvalitativ 

undersökning valde vi att använda oss av den så kallade öppna individuella intervjun. 

Denna lämpar sig bäst när relativt få individer undersöks samt när det finns ett intresse 

för vad den enskilde individen säger (Jacobsen, 2002). Då vi endast undersökte fem 

individer och tyngdpunkten låg på vad de enskilda individerna uttryckte om hur de 

upplevde kommunikationen ansåg vi att denna intervjumetod lämpade sig bra. Bryman 

(2001) påtalar att det är önskvärt att vid kvalitativa intervjuer låta intervjun få möjlighet 

att röra sig i olika riktningar för att på så sätt ge intervjupersonen möjlighet att tala om 

det som denne upplever vara relevant. För att vi på bästa sätt skulle kunna få reda på hur 

en ledare kommunicerat vid diffusionen var det viktigt att de som vi intervjuade fick 

tala fritt och inte blev låsta i fasta frågor samt att vår påverkan var så liten som möjligt. 

Dock skedde en viss vägledning, genom de frågor som vi förberedde inför intervjun, för 

att intervjun skulle hålla sig inom ramen för vår undersökning.  

 
2.5.2 Sekundärdata 

Den litteratur vi i huvudsak använde oss av var böcker, vetenskapliga artiklar samt 

journaler. Vi har även till viss del använt Internet som varit till hjälp i sökandet efter de 

fakta som inte finns tillgängliga fysiskt på bibliotek. De artiklar samt journaler som inte 

fanns tillgängliga på biblioteket fann vi med hjälp av databaserna Elin och Lovisa, 

sökorden vi använde oss av var kommunikation, ledarskap, diffusion och IT-innovation.  
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2.6 Val av intervjufrågor 

Som tidigare nämnts gjordes vår undersökning för att vi önskade få svar på hur 

användaren upplevde ledarens kommunikation vid diffusion. Eftersom vi valde en 

öppen intervju med så lite vägledning som möjligt påverkade detta våra intervjufrågor 

på så sätt att de få intervjufrågor vi hade skulle hjälpa oss att hålla oss till ämnet samt 

bidraga till att nå det djup och den detaljnivå/förståelse som vi hade för avsikt att finna. 

Till ledaren formulerade vi frågor som kunde ge en förklaring på hur ledaren ansåg sig 

kommunicera vid diffusionen. Till användaren vände vi på frågeställningen och frågade 

hur denne upplevt ledarens kommunikation under diffusionsprocessen. Frågorna 

skickades ut ett par dagar i förväg, tillsammans med syftet med undersökningen samt 

vilka som var ansvariga för undersökningen (se bilaga 1 & 2, Intervjuguide). När vi 

sedan träffades återgav vi återigen syftet med undersökningen samt informerade om 

anonymitet, enligt Patel och Davidsson (1994) borgar detta för att inge trygghet i 

intervjusituationen.  

 

2.7 Bearbetning av empiriskt material  

Eftersom det finns flera metoder för hur man gör en kvalitativ bearbetning av ett 

empiriskt material (Patel & Davidsson, 1994), redogör vi här för hur vi gått tillväga med 

bearbetningen av vår rådata. Genom att vi efter varje intervjutillfälle renskrev och 

gjorde löpande analyser av det insamlade materialet, inleddes en tankeprocess där vi 

kunde bearbeta materialet kontinuerligt för att på så sätt finna och strukturera den röda 

tråden. Patel och Davidsson (1994) anser vidare att det är en fördel att påbörja analysen 

medan intervjun är i färskt minne, för att få ett levande förhållande till materialet. 

 

För att möjliggöra en analys av det insamlade materialet började vi med att bearbeta 

detta genom transkribering. Dock gjordes en första gallring redan innan intervjun, i och 

med valet av intervjufrågor (Backman, 1998), vilka baserades utifrån resultatet på vår 

litteraturgranskning. Genom att vi visste vad vi ”var ute efter” vid intervjutillfället 

kunde vi även här sålla våra anteckningar, vilket sparade oss tid gällande transkribering 

av det empiriska materialet. Genom detta fick vi ett relativt grundligt och detaljerat 

material, som vi i nästa steg systematiserade och kategoriserade enligt Jacobsen (2002). 

Detta gjorde vi för att få en överblick av hela materialet och eventuellt reducera 

ovidkommande information.  
 

Kategorisering  Innehåll 

 Kommunikation inom bolaget  Dagliga kommunikation inom Länsförsäkringar 

 Friplan Direkt  Mål, användning, kritik och utgången av Friplan Direkt 

 Ledarens roll  Kommunikation, kommunikationskanaler kontra ledarskap 

                             Tabell:1 Kategorisering av empiriskt material (Egen tabell) 
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2.8 Värdering av metod och källor 

Eftersom vi använde oss av ett begränsat urval av intervjupersoner fanns det stor risk att 

vi skulle lägga allt för stor vikt på de olika svarens innebörd. Om vi fick liknande eller 

samma svar blev trovärdigheten större. Något som dock alltid måste beaktas är att det 

finns risk att det som sägs förvrängs eller helt enkelt inte är sant. Den ledare vi valde 

kanske gav en annan bild i hur denne har kommunicerat till användaren än hur det 

egentligen förhöll sig. Det kan bero på att vederbörande tror sig ha förmedlat budskapet 

på ett visst sätt, men informationen har dock inte gått fram på det sätt som var tänkt. En 

annan anledning kan vara att kommunikationen inte fungerat rent praktiskt, vilket kan 

vara svårt för oss att finna ut ur en intervju, genom att ledaren troligtvis inte är så pigg 

på att diskutera sina misstag. 

 

Dessutom finns det en intervjuareffekt som kan resultera i en skevhet, eftersom den 

intervjuade personen gärna vill svara på ett för forskaren tillfredsställande sätt 

(Jacobsen, 2002). Vidare säger Patel och Davidsson (1994) att intervjun påverkas av 

den personliga relationen som uppstår mellan individerna i intervjun, de menar att det är 

viktigt att de som utför intervjun visar en genuin förståelse samt intresse för den som 

blir intervjuad, för att undvika att en försvarsattityd uppstår. Genom att påbörja 

intervjun med en presentation av oss och vårt arbete samt en fikastund där en allmän 

konversation inleddes gjorde att övergången till intervjun kom att vara smidig.  

 

Vid litteraturgranskningen var det svårt att finna andra referenser än Rogers, samtliga 

författare refererar till Rogers (1983). Vilket har medfört att mycket av undersökningens 

utgångspunkter vad gällande diffusion grundar sig i Rogers teori. 

 

Vi tog ett etiskt ställningstagande genom att vi intervjuade informanter som frivilligt 

deltog samt informerade dessa angående syftet på vår undersökning. Att motpartens 

integritet respekteras av intervjuaren är av yttersta vikt (Bryman, 2001), risken för att 

informanterna skall förvränga svaren i undersökningen minskar då. 

 

2.9 Giltighet och trovärdighet  

Validitet betecknar huruvida vi mätt det vi avser mäta, det vill säga att vi får 

individuella och personliga synpunkter på fenomenet (Jacobsen, 2002). Upplevelser 

som vi skall mäta är abstrakta fenomen, det vill säga de är inte påtagliga i samma 

bemärkelse som till exempel vikt eller längd (Patel & Davidsson, 1994). För att 

fastställa validiteten bör en utomstående göra en logisk analys av innehållet i 

mätinstrumentet (Patel & Davidsson, 1994), detta gjordes dels genom att vår handledare 

granskade intervjufrågorna, dels genomförde vi en testintervju med en person som var 

någorlunda insatt i vårt problemområde. Resultatet av testintervjun visade att 

intervjuguiden behövde omformas något, vilket gjordes, för att informanten på ett bättre 
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skulle förstå våra frågor. Ett andra sätt för att fastställa om validiteten är hög, gjordes 

genom att resultatet jämfördes med vår teorigenerering på området, om detta 

överensstämmer så är validiteten hög, menar Jacobsen (2002).  

 

Reliabilitet kan översättas med datainsamlingens tillförlitlighet som skapas genom den 

personliga kontakten mellan de olika parterna i intervjun och omgivningens kontext. 

Det råder alltid osäkerhet vid insamlandet av information då man själv konstruerar de 

instrument som man använder sig av (Jacobsen, 2002). Enligt Patel och Davidson 

(1994) kan man kontrollera reliabiliteten genom att det finns ytterligare en person 

närvarande vid intervjun förutom intervjuaren, i vår undersökning förde vi bägge 

anteckningar, överrensstämmelsen mellan anteckningarna utgjorde då ett mått på 

reliabiliteten, det vill säga interbedömarreliabilitet.  
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3. DIFFUSION 
I detta kapitel avses att ge en översikt av tidigare forskningsresultat inom diffusion 

gällande kommunikation och ledarskap. Avslutningsvis behandlas ett avsnitt gällande 

förändring samt dess innebörd vid diffusion, kommunikation, samt ledarskap. 

 

3.1 Diffusion av innovationer 

Att få en ny idé adopterad av användare är oftast svårt, även när idén har flera kända 

fördelar. Många innovationer kräver lång tid, oftast flera år, innan de blir allmänt 

adopterade. Ledarens förmåga att kommunicera diffusionen, är av central betydelse i 

processen. Rogers (1983) definierar fyra huvudsakliga element gällande diffusion av 

innovationer, diffusion är den process i vilken (1) en innovation (2) kommunicerar 

genom fastställda kanaler (3) över tiden (4) bland medlemmarna i ett socialt system. De 

fyra elementen är således innovation, kommunikationskanaler, tid samt det sociala 

systemet.  

 
3.1.1 Innovation 

Enligt Rogers (1983) är innovation en idé, utövning eller objekt som framställs som ny 

vid adoption. Den av individen uppfattade nyhetsvärdet av idén, bestämmer hur 

reaktionen kommer att utfalla. Om idén är ny för individen betraktas det som en 

innovation. Nyheten i innovationen behöver inte nödvändigtvis betyda ny kunskap. Det 

är möjligt att någon känt till innovationen en tid, men ännu inte utvecklat någon speciell 

känsla för den, men inte heller adopterat eller förkastat innovationen. Nyhetsaspekterna 

av en innovation kan uttryckas i termer av kunskap, övertalning eller beslutet att 

adoptera. Man skall inte ta för givet att diffusion och adoption av alla innovationer är 

speciellt lockande, snarare är det så att studier visar på att det förekommer skadliga och 

oekonomiska innovationer som inte är eftertraktade av vare sig individer eller det 

sociala system som man befinner sig i. Dock kan samma typ av innovation vara begärlig 

för en annan individ i en annan situation.  

 
3.1.2 Kommunikation 

Begreppet kommunikation innefattar mycket. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) 

hävdar många att intern kommunikation är en framgångsfaktor som är viktig för 

organisationer att klara av. Enligt Hägerfors (1995) är grunden till all samverkan, 

kommunikation. Hon menar att eftersom vi är sociala individer kommunicerar vi för att 

etablera kontakt med varandra, vilket är den känslomässiga samt den sociala sidan 

gällande kommunikation. Dock finns fler funktioner vad gäller kommunikation, bland 

annat att information ligger till grund för agerande som förmedlas via kommunikation 

(Hägerfors, 1995). Bruzelius och Skärvad (2000) nämner att kommunikation är grunden 

för att åstadkomma samordnade aktiviteter. Bruzelius och Skärvad (2000) uttrycker att 

en av ledarskapets centralaste uppgifter är just att åstadkomma samordnade aktiviteter 



 18 

så att de för organisationen uppsatta mål nås. Andersen et al (1986) betonar vikten av 

kommunikationens nödvändighet samt dess avgörande betydelse vid 

systemutvecklingsprojekt, genom att det är flera individer som samverkar samt har 

anknytning till projektet. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) är det av stor vikt för 

organisationer att deras kommunikationskanaler fungerar på ett sådant sätt att den 

information som skall spridas till individerna, sker på ett bra sätt så att de kan utföra 

arbetet. 

 

Den process där deltagare skapar och delar information med varandra, för att nå en 

ömsesidig förståelse är kommunikation. Denna definition enligt Rogers (1983) säger att 

kommunikation är en process som sammanfaller eller avviker då två individer utbyter 

information, antingen för att närma sig varandra eller för att skilja sig åt i olika 

situationer. Rogers och Kincaid (1981) tänker huvudsakligen på kommunikation som en 

tvåvägsprocess av överensstämmelse och inte som en envägs linjär handling, där en 

individ eftersträvar att överföra ett meddelande till en annan. Envägskommunikation 

menar Rogers kan vara lämplig exempelvis när en användare skall övertalas att adoptera 

en innovation. 

 

 
 

 

                                                                          

                                                                           Figur 1. Envägskomunikation (Egen figur) 

                                                                                          

3.1.2.1 Kommunikation, en del av diffusion 

Diffusion är en speciell typ av kommunikationsprocess, det vill säga den, där 

information utbyts gällande nya idéer, vilket är det som ger diffusion dess speciella 

karaktär. Processen involverar en innovation, en individ eller enhet som har kunskap om 

innovationen, en individ eller enhet som inte har kunskap om innovationen samt en 

kommunikationskanal som sammanbinder de två enheterna. En kommunikationskanal 

är på det sätt vilket budskap förflyttas från en individ till en annan. Rogers (1983) 

menar att kommunikation av idéer, bäst sker mellan individer som är likartade inom till 

exempel utbildning och social status. Detta i sin tur bidrar till att kommunikationen blir 

effektiv. Dock menar författaren att individerna i diffusionsprocessen ofta är ganska 

olika, de pratar inte samma språk och är därmed inte effektiva i sin kommunikation med 

varandra.  

  

För att kunna utveckla en förståelse för diffusion av IT, är det nödvändigt att överväga 

kommunikationen av nya idéer genom medlemmar i en organisation.  Information kan 

 Sändare Mottagare 
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överföras mellan individer genom kommunikation. Kommunikation kommer från 

latinets ”communis” som betyder gemensam. När vi kommunicerar med någon vill vi 

etablera en ”gemensamhet”, dela information eller idéer med vederbörande. Vi kommer 

aldrig att kunna nå en total förståelse för varandra, men över tid leder interaktion till ett 

gemensamt språk och symboler. Utvecklingen av kunskap genom kommunikation beror 

på tidigare insikt hos de inblandade. Dessa kunskaper är subjektiva, baserade på gamla 

erfarenheter såväl som på vad som de nya lärdomarna ger i form av kunskap av 

kommunikation med andra. Med andra ord kan samma information uppfattas, förstås 

och utnyttjas olika av olika människor (Swan, Newell & Robertson, 1998). Rogers 

(1983) menar att diffusion är en speciell typ av kommunikation i vilken meddelanden 

innefattar innovationer. Enligt Rogers (1983) är det just denna nymodighet av 

meddelandets innehåll med kommunikation, som ger diffusion dess speciella karaktär. 

 
3.1.2.2 Kommunikationsprocessen 

När kommunikation uppstår mellan två individer agerar bägge parter som både sändare 

och mottagare, så kallad tvåvägskommunikation (Hägerfors, 1995). Kommunikation är 

följaktligen transmission av information, uppfattningar, idéer, känslor från en individ till 

en annan (Hall, 1972). I vilket sammanhang samt hur orden sägs, är av stor betydelse. 

Detta kan beskrivas som en process, avsändaren initierar kommunikationsprocessen 

genom att koda meddelandet det vill säga den information som skall sändas vilket 

innebär val av symboler, verbala eller icke verbala. Avsändaren har även till uppgift att 

välja kanal för transmissionen. Vid skriftliga symboler kan exempelvis rapporter eller e-

post väljas som kanal dock är det lämpligt vid icke-verbala symboler att välja 

kroppsspråk vilket medför ett kanalval där direkt ögonkontakt medgives.  

 

Sändare Kodning Kanal Tolkning Mottagare 

Återkoppling 

Budskap 

Figur 2. Kommunikationsprocessen (Egen figur) 

 

När meddelandet nått sin mottagare måste denne avkoda meddelandet vilket betyder att 

mottagaren måste tolka meddelandet samt bilda sig en uppfattning om vad avsändaren 

vill meddela (Jacobsen & Thorsvik, 2002). När innebörden av meddelandet tolkas av 

mottagaren på ett sätt som väl motsvarar avsändarens ändamål, kallas det för ”Effektiv 

kommunikation”, enligt Jacobsen och Thorsvik (2002). Därefter sker en återkoppling, 

det vill säga att mottagaren svarar avsändaren vilket i sin tur innebär att en 

tvåvägskommunikation har skett. 
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3.1.2.3 Kommunikationskanaler  

Det är meddelandets utformning som avgör val av kommunikationskanal. Enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2002) görs det en åtskillnad huruvida informationen är skriftlig 

eller muntlig, ytterligare en avvägning görs vad gäller omfattning av informationen 

samt vilken kodning, språk eller tecken, som ställs på meddelandet. 

 

Kommunikationsproblem till en följd av att fel kommunikationskanal valts är vanligt. 

Exempelvis kan det vara så att kommunikationskanalen omöjliggör återkoppling samt 

till följd därav hindrar tvåvägskommunikation. Vidare kan valet av kanal vara så 

olämpligt att informationen inte når mottagaren på det sätt som var avsett eller att 

kommunikationskanalen inbegriper en mängd aktörer så att en manipulering av 

informationen kan inträffa (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Kommunikation är inte en 

enkelriktad linjär process där information transporteras utan en gemensam process där 

individer genererar en mening tillsammans, enligt Simonsson (2002).  

 

Olika kommunikationskanaler har olika utformningar vid olika steg vid en diffusion 

(Rogers, 1983). Han påpekar att det är vanligt att individer har svårt att skilja på källan 

till meddelandet samt dess kanal, det vill säga den kanal man väljer för att sända 

meddelandet. Det grundläggande i en diffusion är således informationsutbytet där en 

individ kommunicerar en ny idé till en eller flera individer. Det mest grundläggande i 

denna process involverar dels en innovation, en individ eller annan enhet av adoption 

som har kunskap, erfarenhet i att använda denna innovation, dels en annan individ som 

ännu inte besitter kunskap gällande denna innovation samt en kommunikationskanal 

vilken sammanlänkar de båda individerna (Rogers, 1983). Kommunikationskanal är 

således den kanal i vilket meddelandet skickas från en individ till en annan.  

 

Det finns ett flertal olika typer av kanaler exempelvis massmedia, vilka fungerar om den 

tänkta informationen skall ha ett snabbt spridningsförlopp samt vill skapa en 

medvetenhet gällande nyheten till så många individer som möjligt på kort tid. 

Massmedias kanaler kan vara exempelvis tv, radio samt tidningar. En annan typ av 

kanaler är interpersonella vilka är mer effektiva när det gäller att övertala en individ att 

adoptera en ny idé, speciellt om den interpersonella kanalen länkar två eller fler 

individer som är jämlikar. De interpersonella kanalerna involverar ett utbyte av 

information ”face-to-face” mellan två eller flera individer (Rogers, 1983). 

 
3.1.3 Tid 

Tidsaspekten inom diffusion behandlar Rogers (1983) dels som den tid från det att 

individen har kännedom om innovationen tills det att innovationen är adopterad eller 

förkastad av densamme. Dels den skillnad i tid som kan förekomma mellan olika 

individer att adoptera eller förkasta innovationen inom organisationen. Samt 

innovationens adoptionshastighet, mätt i antalet individer som adopterar innovationen 
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inom en viss tidsram. Många innovationer behöver lång tid, ibland flera år, för att 

adopteras. Detta har lett till en insikt om att hastigheten gällande diffusion av en 

innovation måste öka. Här anser vi att ledaren har en viktig uppgift att fylla för det är 

bland annat här som kommunikation, samt dess val av kanaler, är oerhört viktigt så att 

användare får klart för sig vad samt hur innovationen kommer att ske, för att på så sätt 

minska motståndet vilket i sin tur leder till en effektivare diffusion. 

 
3.1.4 Socialt system 

Det sociala systemet definieras enligt Rogers (1983) som interagerande enheter, vilkas 

avsikt är att lösa ett problem för att nå ett gemensamt mål. Dessa enheter kan vara 

individer, informella grupper, organisationer eller olika subsystem.  Ett system har en 

struktur som ger stabilitet och regelbundenhet för individuellt beteende, den sociala och 

kommunikativa strukturen underlättar eller hindrar diffusionen.  

 

Som tidigare nämnts i Rogers (1983) definition av diffusion, så är kommunikation mer 

effektiv om den sker mellan individer som är likartade inom till exempel utbildning och 

social status. De flesta människor gillar att interagera med de människor som är 

likartade en själv. För att kommunicera effektivt med dem som är olik en själv, krävs en 

större ansträngning, eftersom det kan skapa ett psykologiskt tillstånd. Rogers (1983) 

menar att ju mer kommunikation som sker inom en enhet, desto mer likartade blir 

individerna och därmed uppstår en mer effektiv kommunikation. Olikheter i teknisk 

kompetens, social status och övertygelse, bidrar alla till skillnader i språk samt 

uppfattning som därmed leder till att budskap kan gå förlorade. 

 

Dessa likartade individer kan enligt Rogers (1983) skapa problem vid diffusion, genom 

att idéer stannar kvar för länge på en nivå inom organisationen, då man helst interagerar 

med likartade, som ju troligen finns på samma nivå inom organisationen. Idéerna sprids 

alltså horisontellt, snarare än vertikalt inom organisationen, vilket bidrar till att sakta ner 

diffusionsprocessen.  

 

För att ledare skall kunna sprida budskap om innovationer krävs interpersonella nätverk 

med användarna. En sådan tillgänglighet är socialt deltagande, som tillexempel ansikte 

mot ansikte, kommunikation om nya idéer på formella möten och genom informella 

diskussioner. 

 

3.2 Ledarens roll 

Att ledning idag är viktigare än någonsin är till stor del beroende på de förändringar 

som sker i samhället. Redan under 1980-talet talades det om den nya ledningsfilosofin 

vars grundtanke var att samarbete samt delaktighet skulle vara kärnpunkten i en platt 
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organisation (Simonsson 2002). Utvecklingen inom informations- samt 

kommunikationsteknik i kombination med en allt större globalisering av ekonomin samt 

internationalisering av marknader samt konkurrens genererar en alltmer rörlig samt 

heterogen omvärld. Detta får till följd att ledare ställs inför helt andra utmaningar idag 

korrelerat med tidigare (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

Att utforma organisationer idag för innovation och omställning samt göra dessa till en 

ständig process har blivit en utmaning för ledare av idag enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2002). Denna utmaning handlar mycket om att kunna kommunicera, exempelvis 

åsyftar Lind-Nilsson (2001) att det kommunikativa ledarskapet innebär att ledaren har 

en empatisk människosyn och finns tillgänglig genom att synas bland medarbetarna i 

den dagliga verksamheten. Simonsson (2002) påpekar att den största utmaningen för 

ledare av idag är att formulera målen på ett sådant sätt att användaren själv kan nå dessa 

genom att inrikta sig på prestation. Därav ställs det höga krav på 

användarna/medarbetarna vilka måste klara av att arbeta mer självständigt, vara mer 

delaktiga i diffusionsprocessen samt vara ansvarstagande. En ledare skall ha en 

helhetssyn över organisationen samt dess processer, det vill säga ett samordningsansvar, 

menar Hägerfors (1995).  

 
3.2.1 Vad innebär ledarskap? 

Att vara ledare innebär, enligt Bruzelius och Skärvad (2000), att inneha inflytande för 

att därigenom kunna påverka användarna. Simonsson (2002) säger att det är i 

kommunikationen som ledarskap konstitueras. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) 

innebär ledarskap ett speciellt beteende vilket individer tillämpar i den intentionen att 

influera andra individers sätt att tänka, deras beteende samt attityd för att nå de för 

organisationen uppsatta mål. Vilket kan understrykas av Bruzelius och Skärvads (2000) 

resonemang som säger att ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. Bruzelius 

och Skärvads (2000) menar att förtroende samt respekt till ledaren ökar vid ett väl 

fungerande ledarskap. Viktigt att framhålla är skillnaden mellan effektivt samt gott 

ledarskap. Ett gott ledarskap kännetecknas av både effektivitet samt förmågan att 

influera individen samt gruppen med siktet inställt på goda ändamål. Effektivt ledarskap 

kännetecknas av effektivitet, exempelvis nämner Bruzelius och Skärvad (2000) Hitler 

som en effektiv ledare men definitivt inte en god sådan. Då en ledare både influerar 

samt engagerar andra för att uppnå mål betecknas detta som ett bra ledarskap enligt 

(Bruzelius & Skärvad, 2000). Ledaren skall hantera konflikter, skapa motivation, fatta 

beslut, samordna aktiviteter samt individer inom organisationen med mera (Simonsson, 

2002). Praktiskt innebär detta att ledaren är intresserad av att lyssna, att samla in 

synpunkter och att diskutera dessa, både informellt och formellt. Målet för den 

kommunikativa handlingen är att uppnå effektivt teamwork, där medarbetarna upplever 

trivsel, delaktighet och utveckling.  
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Lind-Nilsson (2001) har i sin forskningsrapport kommit fram till att ledarskap som 

kommunikativ handling innebär att skapa möte mellan människor för utbyte av 

information och gemensamma reflektioner i syfte att uppnå nytänkande, lärande och 

utveckling. Planeringssamtal är ett viktigt kommunikativt redskap. Empati, 

överensstämmelse och utbyte av tankar utgör underlättande faktorer i de kommunikativa 

handlingarna. Ledarens pedagogiska uppgift är att planera och skapa lärandeprocesser, 

att i kommunikation med medarbetare skapa förståelse för omvärld och förändringar i 

relation till organisationens uppgifter. 

 

Kommunikativa handlingar är och bör vara inriktade mot att uppnå inbördes förståelse, 

att parterna uppfattar ett budskap på samma sätt. Engqvist (2002) har i sin forskning 

kommit fram till tre olika syften och behov som människor vill uppnå när de 

kommunicerar med varandra; behovet att få kontroll på situationen, samtalet skall bidra 

till individuell utveckling samt att individen vill bli bekräftad. Kommunikation är enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2002) ett viktigt medel när det gäller kontroll, samordning samt 

styrning sett ur ett generellt ledningsperspektiv. 

 
3.2.2 Typ av ledarskap 

Det finns flera olika sätt att bedriva ledarskap på, det vill säga olika typer av ledarstilar. 

Vi skall inte gå på djupet med olika ledarstilar, utan väljer att beskriva den ledarstil som 

ledaren, det vill säga den av Länsförsäkringar formellt utsedde ledaren vid diffusionen, 

anser sig ha.  

 
3.2.2.1 Coachande ledarskap  

Coachande ledarskap är det som vanligen utövas inom den idrottsliga verksamheten 

men har blivit allt vanligare även utanför denna värld. En coach inom idrotten både 

tränar och leder sitt lag vid matcher och den kanske viktigaste uppgiften är att motivera 

idrottarna till att göra sitt allra yttersta för att på bästa sätt nå de uppsatta målen. Det 

gäller för coachen att se till att inställningen och självtilliten är på topp när så krävs. 

Inom idrotten kan exempelvis motgång vanligen förklaras med att vi inte hade den rätta 

inställningen (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om det som sker inom organisationen samt i 

dess omgivning. Viktiga egenskaper är bland annat kommunikation, lyssna, 

fördragsamhet samt att ledaren visar en förståelse och är påverkbar för idéer. Fördelarna 

med denna typ av ledarstil är enligt Whitmore (1993) högre produktivitet genom 

exempelvis att individerna lyfts fram, relationen till underanställda blir bättre, kreativ 

miljö det vill säga möjliggör till skapandet nya kreativa idéer. Bruzelius och Skärvad 

(2000) anser att nyttjande av individers vetande samt andra resurser blir bättre, även att 

på ett snabbare samt ett mer flexiblare sätt kunna svara på förändringar i omvärlden. 
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3.2.3 Diffusion i förhållande till ledarskap 

För att influera användare till att acceptera ny teknik menar Agarwal (2000) för det 

första att ledningens engagemang och support är en viktig del. Organisationens ledning 

måste visa rätt attityd till innovationen. Adoption av innovationer kräver en upptäckt av 

en otillräcklig organisatorisk resurs och utan support från ledningen kommer troligen 

inte adoption att ske. Ledningens engagemang kan åskådliggöras på flera sätt, bland 

annat genom tillhandahållande av lämpliga budskap, genom uppmuntran av tekniska 

användningsexempel eller genom att säkerställa tillgängligheten av resurser.  

 

För det andra menar Agarwal (2000) vikten av att tillhandahålla lämplig utbildning. 

Genom att tillhandahålla information och utbildning om egenskaperna av systemet, 

minskar osäkerheten inför den nya tekniken. Om man antar att systemet ger värde till 

potentiella användare, så kan utbildning av systemet förstärka upplevelsen i en positiv 

riktning.  

 

Slutligen anser författaren att utvecklandet av en arbetskultur där man främjar lärande 

och experimenterande är en grund för bättre nyttjande av tekniken. Den optimala 

organisationen för innovationer är en organisk samt en ständigt lärande 

organisationskultur. Ett företagsklimat som uppmuntrar till experimentering måste 

också stödja misslyckanden samt tillhandahålla en drivfjäder för teknisk användning, 

eftersom dessa användare är mer benägna att utnyttja systemet på en hög nivå.   

 

3.3 Förändring och förnyelse  

Att besitta förmågan att kunna förändra samt förnya är idag både nödvändigt och 

grundläggande för organisationer, för att de på bästa sätt skall bibehålla sin långsiktiga 

effektivitet. Dock viktigt att nämna är att denna förnyelse samt förändring medför en 

förbättring, vilket är en förutsättning (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att en förändring 

genomförs kan ha olika fundamentala orsaker, till exempel för att främja konkurrens 

genom att ge stöd åt operativa och strategiska mål (Agarwal, 2000) eller för att öka 

produktiviteten för att få bättre produkter och mindre resursförbränning (Andersen et al, 

2000). Det kan vara förändring över exempelvis lång och eller kort tid, bestående eller 

tillfälliga. Hur en förändring införs är av stor vikt, är den framdriven av självinsikt eller 

med press utifrån? En påtvingad förändring möts vanligen av motstånd, dock kan det 

initialt vara positivt med tvång dock ej under en längre tid då det positiva vänds till 

negativt (Agarwal & Prasad, 1997). Att motstånd till förändring har sina orsaker är dock 

klart. Bruzelius och Skärvad (2000) menar att motstånd till förändringar är särskilt 

starkt vid exempelvis radikala, genomgripande, plötsliga samt oväntade förändringar. 

Författarna skriver vidare att om bakgrund, syfte skäl samt innebörden till förändringen 

är diffus samt oklar upplever vanligen individen en osäkerhet vilket i sin tur leder till 

motstånd. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att ”fruktan för det okända” leder till 
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motstånd till förändringar, de säger även att krav på nyinvesteringar/innovationer leder 

till att det ställs nya krav på individen vad gäller exempelvis kompetens samt kunskap. 

Motstånd till förändring hänger också samman med hur själva förändringsprocessen 

genomdrivs (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 

3.4 Teorisyntes och undersökningsmodell 

Granskningen av litteratur gav oss en insikt om, att ledarens kommunikation vid 

diffusion är ett av flera betydelsefulla steg för att ett datainformationssystem skall 

kunna utnyttjas väl. Diffusion är en speciell typ av kommunikation, där information 

utbyts gällande nya idéer. Kommunikation är transmission av exempelvis idéer och 

information från en individ till en annan.  Det är viktigt att valet av 

kommunikationskanal passar till meddelandets utformning, så att budskapet som går 

fram är det tilltänkta, detta för att nå ömsesidig förståelse. Att Rogers påtalar 

kommunikation som ett betydelsefullt verktyg vid diffusion verifierar det vi kom fram 

till genom vår granskning av litteratur. Att ledaren kommunicerar på ett visst sätt 

medför ett medvetet eller omedvetet förhållningssätt till användaren, att adoptera det 

nya systemet. En ledares förmåga att kommunicera vid diffusion är av central betydelse, 

det är grunden till all samverkan. Ledarskapets centralaste uppgifter är just att 

åstadkomma samverkan samt att influera användare till acceptera ny teknik. Det är 

nödvändigt och grundläggande för organisationer att ledaren besitter förmågan att 

förändra och förnya, för att på bästa sätt bibehålla organisationens långsiktiga 

effektivitet. Det är denna kommunikation mellan ledare och användare vid diffusion, 

som vi ämnar undersöka för att få svar på vilka aspekter som skall tagas i beaktande vid 

införande av ett datainformationssystem.  

 

Teorigenomgången i kombination med egna funderingar hjälpte oss att dela in teorin i 

tre olika kategorier; kommunikation inom bolaget, ledarens roll samt säljstödet, Friplan 

Direkt. Genom denna kategorisering och vår frågeställning arbetade vi sedan fram 

frågor som skulle besvara kommunikationen mellan ledare och säljare, vilka 

kommunikationskanaler som använts, mål, användning, kritik samt utgången av Friplan 

Direkt. 
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4. EMPIRISKT RESULTAT 
I detta kapitel beskriver vi inledningsvis hur företaget är uppbyggt för att öka 

förståelsen för vilka eventuella svårigheter det kan finnas i samband med 

kommunikation. Därefter finns en beskrivning av vårt empiriska resultat kategoriserat 

efter Friplan Direkt och ledarskap. Vi har i den empiriska delen valt att frångå ordet 

användare i betydelsen användare av säljstödet, vi väljer istället att använda begreppen 

säljare och ledare. Detta för att avsnittet handlar om användarnas arbetsplats, där de är 

just säljare och ledare, i de fall där detta inte passar, används begreppet informant 

synonymt med säljare. Eftersom vi på vissa ställen i texten valt att citera informanterna, 

kan ordval och till viss del grammatiska felaktigheter finnas. 

 

4.1 Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar är ett bolag med 24 självständiga och lokala länsförsäkringsbolag som 

samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. 

Länsförsäkringar AB: s grundläggande uppgift är att leda och samordna det 

gemensamma strategiska arbetet och utvecklingsarbetet inom Länsförsäkringar. 

Länsförsäkringar AB är ett finansiellt starkt nav i länsförsäkringsgruppen, allt med 

syftet att ge de lokala bolagen förutsättningar för framgång på sina egna marknader. Det 

är på det lokala planet som i princip alla kundkontakter sker och där fattas också de för 

kunderna viktiga besluten. 
 

 

                                                              Figur 3: Länsförsäkringars hemsida. http://www.lansforsakringar.se) 

 
 
4.1.1 Kommunikation inom bolaget  

De säljare vi intervjuade ansåg samtliga att kommunikation är en viktig del av det 

dagliga arbetet. Trots detta råder det stor brist på kommunikation inom organisationen 

anser alla utom en informant. Det påpekades att kommunikationen mellan ledare och 

säljare upplevs som bristfällig. Dock upplever en av säljarna att kommunikationen 

fungerar bra, det finns hela tiden en möjlighet till dialog samt diskussion. En säljare 

anser att kommunikation är en konst där det gäller att få fram ett budskap som tolkas på 

det sätt som avses. 

 

Länsförsäkringar lägger stor vikt vid kommunikation, enligt bolaget självt säger 

informanterna, trots detta upplevs svårigheter med att få fram det budskap som avses. 

En säljare påpekar vikten av att samma språk talas, en annan upplever svårigheter med 

http://www.lansforsakringar.se/
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att få fram budskapet. Det vill säga att ledaren har svårigheter med att tolka 

meddelandet på det sätt som säljaren eftersträvar. 

 

En övervägande mängd av informationen tillhandahålls genom intranät det vill säga i 

högsta grad information och inte så mycket kommunikation, enligt säljarna. 

Informationen kommer från olika håll, det är inte bara närmsta ledaren som informerar. 

Ledaren anser att vi som individer får mycket information som vi måste sålla, dock tar 

han för givet att säljarna kan sina saker, det vill säga att de tar till sig rätt information. 

Det kommer mycket information och säljarna hinner inte alltid med att läsa denna, 

vilket upplevs som otillfredsställande. Samtliga säljare tycker det är mer information än 

kommunikation. En säljare påtalar svårigheten med att få feedback när det endast är 

information som ges.  

 

Ledaren å sin sida menar att allt handlar om kommunikation, vad du än gör under en 

arbetsdag så innefattar det kommunikation med andra individer exempelvis medarbetare 

och kunder. Ledaren uttrycker svårigheten i hur han på bästa sätt skall kommunicera ut 

informationen samt hur denna skall vidareförmedlas. Vilket innebär ett kontinuerligt 

ställningstagande angående valet av hur kommunikation skall bedrivas samt förmedlas. 

Ledaren tittar på hur komplex informationen är som skall kommuniceras ut, utifrån 

detta tar han beslut om hur informationen skall delges säljarna antingen genom 

utbildningstillfälle eller genom e-post. Han anser också att det är viktigt att man talar 

samma språk, vilket inte alltid görs. 

 

Ledaren påtalar att han inte har någon adekvat akademisk utbildning inom området 

kommunikation. Genom Länsförsäkringar har han haft möjlighet att vara närvarande i 

interna ledarskapskurser, där kommunikation ingår som ett delmoment. Han menar 

dock att det är lätt att utbilda sig men svårt att använda kunskapen i realiteten. 

 

4.2 Friplan Direkt – ett säljstöd 

År 2004 infördes ett nytt datasystem hos Länsförsäkringar det vill säga ett säljstöd, 

Friplan Direkt, för säljarna inom livförsäkringar. Detta innebar en stor förändring 

genom att man dels skulle lära sig ett nytt datasystem samt dels fick ta del av nya 

arbetsuppgifter i och med att organisationen effektiviserades. Det nya systemet, Friplan 

Direkt, utvecklades för säljare av livförsäkringar för att på så sätt effektivisera 

verksamheten. Friplan Direkt, förenklar administrationen så att säljaren i sin dator utför 

mycket av det arbete som tidigare utförts av administratörer. Det är även tänkt att detta 

skall kunna ske mobilt, det vill säga direkt ute hos kunden. Säljstödet är en samling av 

funktioner som ger användaren möjlighet att på ett enkelt sätt hämta och lägga in 

uppgifter om kunder och relaterande data till dessa. 

 



 28 

Informanterna menar att Friplan Direkt var tänkt som ett säljstöd för livförsäkringar 

vilket är kopplat till deras huvudsystem, EttKund. I det gamla systemet gjorde säljaren 

ett förslag på en offert hos kunden, detta lämnades sedan över till en administratör på 

Länsförsäkringar som konstruerade själva försäkringen, vilket sedan skickades ut för 

godkännande hos kunden. Idag med det nya systemet har säljaren sin laptop med sig ut, 

vilket innebär att säljaren både tillverkar samt säljer försäkringen direkt ute hos kunden, 

det vill säga att det numera är säljaren som ansvarar för hela arbetsförloppet. 

 
4.2.1 Målen med säljstödet 

Friplan Direkt är tänkt som ett säljstöd vid försäljning av livförsäkringar, vilket är 

kopplat till huvudsystemet EttKund. Det var tänkt att man skulle komma ifrån 

dubbelarbete för säljarna och besparingar genom att det är färre antal människor 

inblandade i säljprocessen, vilket leder till en ekonomisk besparing. En annan säljare 

uttrycker att effektivitet och rationalisering är viktiga mål. Säljarna påpekar att det 

tillkommer mycket administration för att kunna hantera det nya systemet, trots allt har 

säljarna sökt sig till försäljningsarbete för att de vill sälja och inte sitta och administrera 

en massa papper. Säljarna menar att de både vill och måste sälja mycket, eftersom deras 

lönesystem är baserat på hur mycket de säljer. 

 

En av säljarna anser sig känna till målen med säljstödet, men instämmer inte. Han anser 

att ledningen inom Länsförsäkringar har stora förväntningar på detta system, det vill 

säga de tror att genom en implementering så effektiviseras säljarnas arbete. Han menar 

dock att det nya säljstödet kommer att försämra försäljningsresultatet, ”då försäljning 

handlar om empati”, det är ett abstrakt område där det krävs mycket 

människokännedom. Eftersom administrationen numera tilldelats säljaren blir det 

mindre tid över till att sälja försäkringar och därmed minskas också förutsättningarna att 

få den erfarenhet gällande människokännedom, som han anser sig behöva.  

 
4.2.2 Användning av säljstödet 

En säljare anser att det är mycket i ens individuella aspekter som avgör om man börjar 

använda systemet, känslan inför ny teknik, förmågan att lära nya saker, våga prova med 

mera. En annan menar att man måste göra ett val, antingen väljer man att använda 

systemet eller så presterar man bra siffror. Han menar att systemet måste vara rationellt, 

det skall gå snabbt att hantera de olika momenten. Som säljare vill man inte hålla på 

med datorer, man vill ut och sälja, bland annat eftersom de har prestationslön efter hur 

mycket de lyckas sälja. Då menar två av säljarna att det krävs ekonomisk kompensation 

för det extra arbete som krävs för användning av det nya systemet. En tredje påpekar att 

ett belöningssystem kunde ha varit en god idé för att uppmuntra till användning.  

 

En säljare tycker att Länsförsäkringar inte har tänkt på att även tekniken måste förnyas, 

det nya systemet kräver bättre prestanda på datorerna. Han själv sitter med en fem år 
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gammal dator, som inte klarar av de krav som det nya systemet ställer på systemet. 

Hans vision är en dator med ett enkelt handhavande, dock tror han inte att det kommer 

att fungera i realiteten. Emellertid är han inte det minsta intresserad av tekniken, utan 

menar att tekniken skall fungera, sen bryr han sig inte om hur. Han menar att 

Länsförsäkringar har en övertro på att säljarna skall klara av att hantera all teknik som 

lanseras. 

 
4.2.3 Kritik mot säljstödet 

Säljarna upplever sig ha en viss kritik till det nya systemet, genom att en stor del av den 

administrativa delen numera tilldelats dem. Tidigare erfarenheter från ettKund, 

Länsförsäkringars andra datasystem, gör inte saken bättre då detta ännu inte fungerar 

som det är tänkt. När det nya systemet skulle implementeras blev man kallad till 

utbildningsdagar, tyvärr så hängde sig systemet när säljarna skulle testa detta, vilket 

gjorde det svårt för ledaren att övertyga säljarna att systemet skulle vara ett bra redskap 

för dem. Detta var precis vad säljarna väntat på, det vill säga att systemet inte skulle 

fungera som det var tänkt, vilket gjorde att deras motstånd ökade ytterligare. Ledaren 

påpekar att systemet måste vara bättre redan från start, annars kommer dessa problem 

alltid att uppstå. Så länge systemet inte fungerar, är det mycket svårt att motivera 

säljarna att använda det eftersom säljarna snappar upp och använder alla argument för 

att inte använda systemet, uttrycker ledaren.  

 

Det var satt ett datum när det nya systemet skulle tagas i bruk, men på grund av 

svårigheterna att få systemet att fungera skjuts detta datum fram hela tiden. Vilket i sig 

är ett problem enligt ledaren, då budskapet blir använd inte det nya systemet. Dock 

upplever säljarna att företaget hotar med att stänga av det gamla systemet, för att tvinga 

dem att använda det nya. I dagsläget är det bara cirka tio procent av säljarna som 

använder systemet fullt ut, trots att det gått cirka ett år sedan systemet introducerades i 

Länsförsäkringar. 

 

Direkt när säljstödet implementerades, insåg man att detta inte skulle komma fungera, 

det hade dålig pålitlighet. Säljarna upplever att det är svårt att skriva ut offerter, det är 

inte heller speciellt pedagogiskt uppbyggt då det är svårt att orientera sig bland sidorna, 

vilket gör att man inte vet vad man gjort och vad man skall göra. En annan bidragande 

orsak är att riskbedömningar (exempelvis läkarutlåtande) inte går att göra ute hos kund, 

vilket bidrar till merarbete och hela tanken med systemet går om intet, det vill säga att 

man inte kan tillverka hela försäkringen ute hos kund. Alla säljarna påtalar att 

möjligheten att koppla upp sig gentemot Länsförsäkringars riskbedömmare inte 

fungerar, detta på grund av deras hårdvara inte räcker till. Idag sitter säljarna med en 

gammal maskinpark, datorernas prestanda räcker inte till att utföra det systemet är 

avsett att göra. Man anser att det tar för lång tid och programmet hänger sig konstant. 
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En av säljarna säger att systemet i grunden är bra men eftersom inte alla verktyg 

fungerar som de skall, så är det i dagsläget inte bra. 

 
4.2.4 Utgången av implementeringen 

En säljare menar att man inte skulle ha låtit säljarna suttit med det gamla systemet så 

pass länge som man gjort. Man skulle ha haft en inkörsperiod och sen skulle det till 

fullo tas i bruk, det vill säga beordrat användning. Han påpekar också att 

Länsförsäkringar har ganska hög medelålder och upplever att det kan vara en 

bidragande orsak till motståndet när det gäller användning av ny teknik. En annan 

säljare upplever att Länsförsäkringar har en trög organisationsstruktur genom sina 24 

olika bolag. De olika bolagen har olika mycket att säga till om, de stora mer än de små. 

Han kan se en svårighet i att bolagen prioriterar olika. En annan orsak till att 

implementeringen inte föll så väl ut menar en av säljarna är att de inte fick medverka i 

utformningen av systemet. Systemet var inte färdigutvecklat vid implementeringen. 

Individer som inte är säljare har varit med i utvecklingsarbetet, det borde ha varit säljare 

som deltog istället. Man borde ha haft en rakare kommunikation och en bättre respekt 

av de synpunkter som kom fram. En säljare menar att det finns en övertro till systemet. 

Han frågar sig hur mycket systemet kommer att generera i pengar för Länsförsäkringar, 

i dagsläget kostar det mycket pengar eftersom de inte kan sälja så mycket. Dessutom 

tycker en säljare att det gått mycket ”prestige” i Friplan Direkt, det har kostat enorma 

summor att implementera, oavsett om det fungerar bra eller dåligt skall systemet 

användas. 

 

Ytterligare en synpunkt är att en pilotgrupp av säljare skulle ha utsetts till utbildare, 

istället för att som nu ha använt sig av superanvändare. Dessa superanvändare är inte 

säljare, det vill säga de är inte de riktiga slutanvändarna av systemet. Han menar vidare 

att denna pilotgrupp skulle ha testat systemet under längre tid och när buggar och andra 

fel åtgärdats, då först skulle det tas i bruk ute i organisationen. Han tror inte att ledaren 

var medveten om att systemet inte var tillräckligt fungerande när det implementerades i 

organisationen, vilket han menar hade kunnat undvikas om ovan nämnda pilotgrupp 

varit involverad från början. Då hade det funnits en kommunikation mellan gruppen och 

ledaren, där ledaren i sin tur haft större möjlighet att kunna påtala problem för 

utvecklarna. 

 

4.3 Ledarens roll 

En av säljarna anser att det är dåligt ledarskap inom organisationen. När personen i 

fråga började sin anställning inom Länsförsäkringar stod det klart att det fanns en stor 

brist på ledarskap, vilket kom som en chock för honom. Då han genom sin tidigare 

anställning inom försvaret har haft ett klart och tydligt ledarskap, han påtalar att inom 

försvaret arbetas det mycket med ledarskap. De flesta informanterna upplevde att det 
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saknades en tydlig ledare som hade ansvar för projektet och att denne då skulle ha varit 

mer fysiskt närvarande.  

 

Ledaren själv anser sig ha en coachande roll, han är ingen utbildare. Han sitter mellan 

användare och utvecklingsgruppen i Stockholm, där systemen utarbetas i grupper med 

personer som har olika typer av kompetens. Han anser sig ha möjlighet att påverka 

uppåt i bolagshierarkin, men han menar att när säljarna inte använder systemet 

tillräckligt mycket så anses inte åsikterna som han kommer med, tillräckligt relevanta. 

För övrigt tycker han att han har haft svårt att motivera säljarna att använda Friplan 

Direkt, eftersom säljarna jobbar på provision och han är medveten om att det nya 

systemet tar en massa extra tid i anspråk. 

 
4.3.1 Kommunikation vid införandet av systemet 

När det gällde att kommunicera ut budskapet gällande införandet av systemet var svaren 

varierande. En säljare fick höra talas om det på en säljtävling andra fick höra talas om 

det genom ledaren, vissa påpekade att informationen kom från olika håll, inte bara 

närmsta ledaren. 

 

Tre av fyra säljare anser att ledaren inte är tillräckligt delaktig i säljarnas arbete, det 

finns ingen kommunikation mellan ledare och säljare, dock dryftas det en del mellan 

säljarna. En säljare framhåller vikten av att följa en plan, när så viktiga saker som att 

kommunicera ut användande av ett nytt system görs, det är viktigt att man har kontroll 

på att kommunikationen kommer dit den skall. Vidare anser en säljare att till en början 

var det inte mycket till kommunikation som fördes, men anser nu att det har blivit 

bättre, nu börjar han känna att det finns feedback. 

 

En av säljarna uttrycker önskemål om en mer löpande kommunikation med ledaren, han 

upplever inte att han kommunicerat med sin ledare angående det nya säljstödet, trots att 

han anser att de har en ganska öppen dialog förövrigt. Han menar att man skulle ha fört 

systemet högre upp på agendan det vill säga prioriterat det på ett annat sätt, han 

upplever att eftersom detta inte gjorts, så har information och kommunikation varit för 

knapphändig.  Man kunde också ha tagit upp problem till diskussion i mindre grupper. 

 
4.3.2 Kommunikationskanaler 

Möjligheterna att vara med och påverka på vilket sätt kommunikationen skulle ske, var 

starkt begränsade då mycket av kommunikationen egentligen var information.  En 

säljare upplever att det är information som kommer till honom, det handlar inte om 

någon typ av diskussion, det är bara att ”gilla” läget.   

 

En annan synpunkt är att säljare är ett ”speciellt släkte”, de är vana att arbeta 

självständigt och kunna lägga upp sitt arbete som det passar. Det är då extra viktigt att 
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man som ledare har kännedom och kunskap om olika typer av personligheter. Man 

måste kommunicera på ett sätt som passar för varje personlighet, det som fungerar för 

en individ kanske inte fungerar för en annan. 

 

En stor del av kommunikationen skedde genom Intranät, det vill säga mest 

informationen. En säljare upplevde att budskapet om systemets införande gick fram på 

ett bra och tydligt sätt, man fick information under resans gång. Han menar att det fanns 

utrymme vid senare tillfälle att ifrågasätta den skriftliga informationen som skickats ut 

till säljarna. Han talade om att det visades bilder på hur systemet såg ut och att detta 

gjordes för att förtydliga samt vara till hjälp för säljaren när det gäller förståelsen för hur 

systemet var tänkt att fungera.  

 

Länsförsäkringar har även använt sig av så kallade superanvändare som kan vara 

administratörer eller säljare i grunden. Dessa superanvändare har frivilligt anmält sitt 

intresse för att ta sig an uppgiften att vara till stöd för säljarna, när det nya systemet 

skulle införas. Dessa superanvändare har lärt sig systemet grundligt för att i sin tur 

kunna ge support till säljarna. Övervägande tycker säljarna att detta varit ett bra system, 

dock uttalar någon säljare att det inte funnits tillräckligt med superanvändare. Han 

menar att det troligtvis behövts en stationerad superanvändare på varje kontor. Ledaren 

menar i sin tur att det inte alltid är rätt kategori av människor som utsetts till 

superanvändare. I vissa fall är det administratörer som utsetts och detta tror han inte 

varit en bra lösning eftersom deras arbete skiljer sig markant från säljarnas.  

 

4.4 Sammanfattning av empiriskt resultat 

Samtliga informanter ansåg att kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet. 

Trots detta råder brist på kommunikation inom organisationen, den anses bristfällig 

mellan säljare och ledare. En övervägande del av informationen tillhandahålls genom 

intranät, vilket till viss del försvårar direkt återkoppling, vilket i många fall hade varit 

önskvärt. Det uttrycks även svårigheter i hur man på bästa sätt skall kommunicera ut 

informationen samt hur denna skall vidarebefordras.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Kapitlet inleds med en diskussion gällande kommunikationen inom bolaget, därefter 

diskuteras Friplan Direkt samt ledarskap som även innefattar slutsatser utifrån det 

teoretiska och empiriska resultatet.  

 

5.1 Kommunikation inom bolaget 

Grunden till all samverkan är kommunikation och eftersom vi är sociala individer 

kommunicerar vi för att etablera kontakt med varandra enligt Hägerfors (1995). Även 

Bruzelius och Skärvad (2000) anser att kommunikation ligger till grund för samordning 

av aktiviteter inom en organisation, för att uppsatta mål skall uppnås. Samtliga 

informanter anser att kommunikation är en viktig del i det dagliga arbetet. Trots det 

upplevs kommunikationen bristfällig inom organisationen mellan ledare och säljare. En 

säljares åsikt är att kommunikation är en konst, det vill säga en svårighet i att tolka det 

budskap som förmedlas på det sätt som åsyftas. Även ledaren är medveten om vikten av 

att tala samma språk. Denna svårighet påtalar även Jacobsen och Thorsvik (2002) som 

menar att det är av stor betydelse i hur orden sägs och hur budskapet tolkas av 

mottagaren. Vi är alla olika individer, det vill säga vi pratar inte alltid samma språk och 

är därmed minskar effektiviteten i kommunikation enligt Rogers (1983).  

 

När information skall spridas till individerna är det viktigt att organisationens 

kommunikationskanaler fungerar, att information sprids på ett sådant sätt så att arbetet 

kan utföras på ett tillfredställande sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Den största 

mängden information inom Länsförsäkringar tillhandhålls genom intranät. Därigenom 

är det inte så mycket kommunikation, utan snarare information som kommer från olika 

håll. Detta kan leda till vissa svårigheter när det gäller att få feedback på sina 

funderingar och frågor.  Denna typ av information såkallad envägskommunikation anser 

Rogers (1983) vara lämplig när en användare skall övertalas att adoptera en innovation.  

 

Trots att samtliga inom organisationen påtalar att kommunikation är viktigt så kan det 

ändå utläsas att kommunikationen varit bristfällig i många fall. Det har varit information 

som kommit till användaren, det vill säga det som Rogers (1983) nämner som en 

envägsprocess, där en individ försöker överföra ett budskap till en annan med få 

möjligheter till feedback. Simonsson (2002) menar att kommunikation inte är en 

enkelriktad linjär process där information överförs, utan en gemensam process där 

individer genererar en mening tillsammans. Denna typ av kommunikation har gjort det 

svårt för Länsförsäkringar att få fram ett budskap som kan vara till hjälp för säljarna så 

att de på ett bättre sätt kan adoptera systemet. Att få en ny idé adopterad av användare är 

oftast svårt, även när idén har flera kända fördelar. Många innovationer kräver lång tid, 

oftast flera år, innan de blir allmänt adopterade och tid är pengar. Detta kan ha sin grund 

i att människor är olika vilket kan göra det svårt för individerna att förstå varandra, för 
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som Rogers (1983) uttrycker, det är betydligt enklare att kommunicera med likartade 

individer. För att uppnå en effektiv kommunikation krävs mycket och regelbundet 

kommunicerande.  

 

5.2 Friplan Direkt 

Säljarna upplevde redan från start att systemet inte skulle fungera, dels genom en 

bristande tillförlitlighet, dels genom en hårdvara som inte uppfyller de krav som krävs 

för att det nya systemet skall kunna fungera fullt ut. Vad gäller implementeringen har 

Länsförsäkringar haft svårigheter med att ta systemet i bruk, detta har fått till följd att 

”deadline” skjutits fram gång på gång. Budskapet blir då, enligt ledaren, ”använd inte 

det nya systemet”. Säljarna upplever att det finns ett outtalat hot att stänga av systemet 

för att på så sätt framtvinga användning. När innebörden av en förändring är diffus 

upplever individen osäkerhet, vilket kan leda till motstånd.  Detta motstånd är särskilt 

starkt vid radikala, genomgripande omställningar samt hur själva förändringsprocessen 

genomdrivs (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 

Istället för att flytta fram slutdatum gång på gång, anser vi att det varit bättre att tydligt 

och klart gett budskapet om definitivt övergångsdatum gällande användande av det nya 

systemet för att i enlighet med Agarwal (2000) initialt framtvinga användning. Detta 

hade lett till ett tydligare och klarare budskap om att systemet skall användas av säljarna 

från och med slutdatum, och inte som nu att någon använder systemet och någon gör det 

inte. 

 

5.3 Ledarens roll  

Ledarens kommunikativa handlande innebär att ledaren har en empatisk människosyn 

och att denne är synlig i den dagliga verksamheten (Lind-Nilsson, 2001). En viktig 

förmåga är att ha inflytande på sina medarbetare, för att på bästa sätt kunna leda dem 

mot ett gemensamt mål. Det framgår ur vår undersökning att det saknas en tydlig ledare 

som är fysiskt närvarande, då flertalet av säljarna påpekar att ledaren sällan är på plats.  

En säljare tror inte att de gemensamma målen kommer att uppnås, då denne menar att 

det nya systemet kommer att försämra försäljningsresultaten. Han påtalar också att 

införandet av säljstödet borde ha prioriterats mer, då detta förhoppningsvis hade 

resulterat i att den information och kommunikation som skett, hade blivit mer 

djupgående. 

 

Det är genom kommunikation som ledarskapet konstitueras, det är viktigt att ledaren 

kan influera medarbetarnas sätt att tänka, deras beteende samt attityd, det vill säga 

ledarskap är en relation mellan ledare och ledda. Ett väl fungerande ledarskap ökar 

respekten till ledaren och skapar ett effektivt teamwork.  Ledaren anser att han har en 
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coachande roll, vilket vi kan utläsa är en person som skall se till att inställning och 

självförtroende är på topp. Bruzelius & Skärvad (2000) menar att motgångar oftast 

förklaras med att den rätta inställningen inte funnits. Vi har funnit i vår undersökning att 

säljarna inte har haft den rätta inställningen, detta för att ledaren inte har lyckats 

övertyga säljarna om systemets fördelar. 

 

En viktig aspekt som Lind-Nilsson (2001) har kommit fram till är att ledarskap som 

kommunikativ handling innebär att skapa möte individer emellan för att på sätt få ett 

utbyte av information och gemensamma reflektioner, detta görs för att uppnå 

nytänkande, lärande samt progression. Att skapa förståelse för omvärlden och dess 

förändringar korrelerat till organisationens uppgifter är en för ledaren viktig uppgift. Vi 

kan utläsa att det har varit ett ledarskap som inte alltid varit det mest optimala, eftersom 

det påtalas att det saknas en tydlig och närvarande ledare som skapar motivation och 

kan samordna aktiviteter. Simonson menar att det är viktigt för ledaren att samla in 

synpunkter och diskutera dessa och att uppnå ett effektivt teamwork där arbetarna 

upplever trivsel, delaktighet och utveckling.  

 
5.3.1 Kommunikation vid införande av säljstöd 

Flertalet av säljarna anser att ledaren inte är tillräckligt delaktig i deras arbete. Agarwal 

(2000) menar att engagemang och support är en viktig del för att kunna influera 

användare till att acceptera ny teknik. En av säljarna anser att när ett nytt system skall 

införas är det viktigt att det finns kontroll på kommunikationen och dess väg, det är 

viktigt att en plan följs, det vill säga en rakare och mer fortlöpande kommunikation med 

ledaren, samt att denne visat större respekt för de åsikter som framkom. Rogers (1983) 

nämner att i det sociala systemet är det viktigt att individerna är integrerade, för att lösa 

problem och uppnå gemensamma mål. Han menar att strukturen i en organisation både 

kan underlätta och hindra diffusion, genom att strukturen ger stabilitet och 

regelbundenhet för individen. 

 

Agarwal (2000) menar att tillhandahållandet av information och utbildning om hur 

systemet fungerar, minskar osäkerheten inför den nya tekniken.  Utvecklande av en 

arbetskultur där man främjar lärande och experimenterande är en grund för bättre 

nyttjande av tekniken. Den optimala organisationen för innovationer är en organisk 

samt en ständigt lärande organisationskultur. Ett företagsklimat som uppmuntrar till 

experimentering måste också stödja misslyckanden samt tillhandahålla en drivfjäder för 

teknisk användning, eftersom dessa användare är mer benägna att utnyttja systemet på 

en hög nivå. Eftersom flera av säljarna påtalar en viss skepsis inför det nya systemet 

hade det varit mycket viktigt med en väl fungerande kommunikation vid införandet av 

systemet då detta hade kunnat främja lärandet av säljstödets funktionalitet. Första 

gången Friplan Direkt användes var på utbildning, då fungerade det mindre bra, anser 
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alla involverade. Det är viktigt att hantera misslyckanden på ett konstruktivt sätt, så att 

användarna känner optimism inför ett fortsatt användande. 

 
5.3.2 Kommunikationskanaler 

Det är viktigt att ledaren har förmåga att anpassa kommunikationen så att den passar 

varje personlighet, det som fungerar för en individ kanske inte fungerar på samma sätt 

som för någon annan, anser säljarna. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2000) är det 

meddelandets utformning som avgör valet av kommunikationskanal. Det är vanligt 

förekommande att kommunikationsproblem uppkommer vid val av felaktig 

kommunikationskanal, detta kan hindra en eventuell erforderlig återkoppling. Hur 

informationsutbytet sker är grundläggande vid diffusion, där en individ kommunicerar 

en ny idé till en eller flera individer. Säljarna påtalar att det är mest information som 

ges, men Rogers (1983) menar att de mest effektiva kommunikationskanalerna är 

interpersonella, det vill säga ”face-to-face”, en tvåvägsprocess där en individ strävar 

efter att det skall ske en transmission av meddelandet.  Dock kan sägas att en informant 

anser sig ha kunnat tillgodogöra sig den information som tillhandahållits, för honom 

passade det utmärkt att informationen skedde över intranät, han ansåg att informationen 

var tydlig och genom intranät fick han tillgång till kontinuerlig information.  

 

Genom att Länsförsäkringar har använt sig av superanvändare, har en del av 

kommunikationen skett ”face-to-face”, vilket Rogers (1983) menar är att föredra genom 

de interpersonella kontakterna. Dock uttalar en säljare att dessa inte räckt till för det 

behov som funnits. Ledaren menar i sin tur att det inte alltid är rätt kategori av 

människor som utsetts till superanvändare. Vilket kan leda till att de inte talar samma 

språk på grund av de differentierade arbetsuppgifterna, därmed kan effektiviteten i 

kommunikationen reduceras.  

 

Kommunikationsproblem till följd av att fel kommunikationskanal valts är vanligt. 

Exempelvis kan det vara så att kommunikationskanalen omöjliggör återkoppling samt 

till följd därav hindrar tvåvägskommunikation, att valet är olämpligt så att 

informationen inte når mottagaren på det sätt som var avsett eller att 

kommunikationskanalen inbegriper en mängd aktörer så att en manipulering av 

informationen kan inträffa (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Valet av 

kommunikationskanal upplevs stundom ofullkomligt, då man saknar möjligheten till 

diskussion. Ledaren använder sig mycket av intranät, vilket gör det svårt att få en 

återkopplingsbar kommunikation, en mer ”face-to-face” kommunikation hade varit att 

föredra, vilket också Rogers (1983) hävdar är den mest effektiva 

kommunikationskanalen, i synnerhet vid diffusion. Användarnas upplevelser vad gäller 

kommunikationen med ledaren i samband med införandet av det nya systemet upplevs 

bristande, detta kan ha sina grunder i det som Simonsson (2002) påpekar, närmare 
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bestämt att kommunikation är en gemensam process och inte enkelriktad process där 

information transmitteras. 

 

5.4 Sammanfattning av slutsatser 

• Trots att samtliga inom organisationen påtalar att kommunikation är viktigt så 

kan det ändå utläsas att kommunikationen varit bristfällig i många fall. 

Envägskommunikation har gjort det svårt för ledaren att få fram ett budskap som 

kan vara till hjälp för säljarna så att de på ett bättre sätt kan adoptera säljstödet.  

 

• Ett väl fungerande ledarskap ökar respekten till ledaren och skapar ett effektivt 

teamwork. Ledaren anser att han har en coachande roll, vilket vi kan utläsa är en 

person som skall se till att inställning och självförtroende är på topp. Vi har 

funnit i vår undersökning att säljarna inte har haft den rätta motivationen, detta 

för att ledaren inte har lyckats övertyga säljarna om säljstödet fördelar.  

 

• Att skapa förståelse för omvärlden och dess förändringar korrelerat till 

organisationens uppgifter är en för ledaren viktig uppgift. Vi kan utläsa att det 

har varit ett ledarskap som inte alltid varit det mest optimala, eftersom det 

påtalas att det saknas en tydlig och närvarande ledare som skapar motivation och 

kan samordna aktiviteter.  

 

•••• Flera av informanterna påtalar en viss skepsis inför användandet av det nya 

säljstödet, det hade varit viktigt med en väl fungerande kommunikation vid 

införandet av systemet då detta hade kunnat främja lärandet av säljstödets 

funktionalitet. Första gången det användes var på utbildning, då ansåg alla 

involverade att det fungerade mindre bra.  

 

•••• Valet av kommunikationskanal upplevs stundom ofullkomligt, då man saknar 

möjligheten till diskussion. Ledaren använder sig mycket av intranät, vilket gör 

det svårt att få en direkt återkopplingsbar kommunikation. Användarnas 

upplevelser vad gäller kommunikationen med ledaren i samband med införandet 

av det nya systemet upplevs bristande.  

 

•••• Övriga faktorer som kan ha påverkat utgången av införandet av säljstödet är 

bland annat brist på ekonomisk kompensation för eventuell förlorad inkomst 

samt bristande användaremedverkan. Eftersom säljarna har provisionslön så kan 

en viss inkomst gå förlorad, då administrationsarbetet blir mer tidskrävande för 

säljarna. Någon form av belöningssystem för att verkligen uppmuntra säljarna 

till användning kan vara ett alternativ, då de själva uttalar sig som 

tävlingsmänniskor. Att säljarna inte var med från start vid själva utformandet av 
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säljstödet kan ses som en stor bidragande faktor att systemet inte används fullt 

ut, anser vi. Eftersom de skall använda systemet hade det varit på sin plats med 

medverkan redan från början. Då hade möjligen systemet sett annorlunda ut och 

säljarna hade kanske känt sig mer involverade, vilket kunnat bidraga till bättre 

adoption av säljstödet. Dessa övriga faktorer anser vi vara viktiga bidragande 

faktorer som framkommit, men som inte rör vår undersökning. 
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6. ÅTERSPEGLING 
När vi ser tillbaka på processen med vår undersökning kan vi konstatera att det finns 

aspekter som kan ha påverkat utgången av undersökningen. Då vi själva inte valde 

informanter utan dessa blev oss tilldelade, vet vi inte om det har påverkat eller på vilket 

sätt det påverkat, men det kan ha haft inverkan på undersökningen. Eftersom vi gjort 

undersökningen inom en organisation kan vi inte generalisera vårt resultat, utan 

resultatet gäller specifikt för Länsförsäkringar Skåne.  

 

6.1 Egna reflektioner gällande den empiriska studien 

Enligt ledaren har han ett coachande ledarskap, som för oss är ett ”pushande” ledarskap 

som används mycket inom idrottsrörelsen. Det vi undrar är, är verkligen coachande 

ledarskap det rätta? Vi upplever det som om att ledaren och därigenom Länsförsäkringar 

inte kommit till insikt om hur viktigt det är att ledaren är fysikt närvarande när det sker 

förändringar på arbetsplatsen. Det är viktigt att Länsförsäkringar förstår vikten av att en 

fysisk ledare finns på plats som är väl insatt i både säljarnas arbete samt hur det nya 

systemet är tänk att fungera. Detta tror vi hade både underlättat och ökat 

kommunikationen mellan ledare och ledda samt motiverat till att systemet adopteras 

fortare. Ledaren kan eventuellt frigöras från vissa andra arbetsuppgifter vid dessa 

tillfällen för att verkligen kunna ge sig hän uppgiften. Det ligger i allas intresse att 

systemets införande sker så snabbt och effektiv som möjligt, tid är pengar. För oss 

verkar det som att ett situationsanpassat ledarskap borde fungera bättre då en förändring 

sker inom organisationen. Vi tror att i dessa lägen är det bra att anpassa ledarskapet till 

vad situationen kräver och användarna behöver. Fördelarna med det situationsanpassade 

ledarskapet är: instruera, införsälja, samarbeta samt delegera, alltså tydlighet.  

 

En sak som användarna tog upp såsom en bidragande orsak till deras motstånd, är att 

deras lönesystem baseras på provision. Genom att det nya systemet innebär ett mer 

administrativt arbete än tidigare, tid som tas från försäljningsarbete enligt de själva, så 

kommer pengarna i kuvertet varje månad troligtvis att bli mindre. Vi tror att innan man 

inför ett så allomfattande system som påverkar arbetssituationen på olika sätt, måste 

man ta hänsyn till de kringliggande aspekterna. Innan systemets införande borde det ha 

funnits en diskussion där ledaren diskuterade kringliggande aspekter för att på så sätt 

eliminera motståndet och nå gemensamma lösningar.  I detta fall borde lönesystemet ha 

setts över innan processen att införa ett system påbörjades. 

 

6.2 Avslutningsvis 

Sammanfattningsvis kan nämnas att det inledningsvis varit en lång och mödosam 

process när det gällde vilken fördjupning inom diffusion vi skulle välja, men efter 

granskning av litteratur insåg vi vikten av kommunikation vid datainformationssystems 
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införande. Vi känner dock nu i slutskedet att vi valde en riktning som är fortsatt viktig 

att forska vidare inom, då kommunikation är genomgripande vid ett 

datainformationssystems införande. Slutligen hoppas vi på att denna undersökning skall 

ha gett ett intressant bidrag till ämnet samt förhoppningsvis skapat en nyfikenhet i att 

forska vidare inom området. 
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Bilaga 1 Intervjuguide användare 
Bakgrundsfrågor 

 
Känner du till de avsedda målen om varför systemet infördes? 
  
Läggs det stor vikt vid kommunikation inom organisationen?  
 
 
Allmänt om kommunikation 
 
Hur upplever du kommunikationen gällande det dagliga arbetet, för att exempelvis inför 
datasystemets införande ha byggt upp en fungerande kommunikation gällande 
arbetsrutiner?  
 
 
Kommunikation gällande införandet av det nya systemet 
 
Hur upplevde du ledarens sätt att kommunicera ut budskapet om att systemet skulle 
införas?  
 
Hur upplevde du din möjlighet att vara med och påverka på vilket sätt 
kommunikationen skedde mellan dig och ledaren?   
 
Hur upplevde du valet av kommunikationskanal vid de olika 
kommunikationstillfällena?  
 
Hur upplevde du att kommunikationen mellan dig och ledaren fungerade, innan 
införandet?  
 
Hur upplevde du att ledarens kommunikation bistod/hjälpte dig, vad gäller möjlighet till 
diskussion eller handlade det om ren information? 
 
 
Resultat 
 
Upplever du att systemet genererar de från början avsedda målen? 
 
Vad upplever du vara de främsta bidragande orsakerna till utgången av införandet? 
 
I efterhand, upplever du att ledaren kunde ha agerat/kommunicerat på ett annat sätt? 
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Bilaga 2 Intervjuguide ledare 
Bakgrundsfrågor 
 
Har du någon utbildning inom kommunikation?  
 
Anser du som ledare att kommunikation är viktig, på vilket sätt, varför då?  
 
 
Ledarskap 
 
Hur ser du på din roll som ledare vid införandet av Friplan Direkt? 
 
Med tanke på dagens snabba förändringstakt, försvårar det din roll som ledare? 
 
Hur och vad gör ni för att uppmuntra användarna till att vara aktiva/självständiga vid 
införandet av det nya systemet? 
 
Allmänt kommunikation 
 
Hur kommunicerar ni det dagliga arbetet, för att exempelvis inför införandet av ett nytt 
system, ha byggt upp en fungerande kommunikation gällande arbetsrutiner?  
 
 
Kommunikation gällande införandet av ett nytt system 
 
I vilken mån fick du själv bestämma sättet att kommunicera samt vilken typ av 
kommunikationskanal som skulle användas vid informationsflödet gällande införandet 
av det nya systemet?  
 
Hur kommunicerade du ut budskapet att ett nytt system skulle införas gentemot 
användarna?  
 
På vilket sätt kommunicerade du och dina anställda med varandra vid införandet av 
systemet?  
 
Vad i informationen avgör vilken typ av kommunikationskanal du väljer? 
  
  
Vad var det som avgjorde ditt val av (hur gjorde du när du valde), envägs versus 
tvåvägskommunikation? 
 
Konkreta resultat/utfall 
 
Genererar systemet de från början avsedda målen som det var avsett för? 
Vilka var de främsta bidragande orsakerna till utgången av införandet, utifrån ditt sätt 
att kommunicera? 
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Bilaga 3 Rådata användare 
Bakgrundsfrågor 

 
Känner du till de avsedda målen om varför systemet infördes? 
Informant 1:  

• Friplan Direkt är tänkt som ett system för livförsäkringar, som är kopplat till huvudsystemet 
• Man ville komma ifrån dubbelarbete för livsäljarna, det skulle bli enklare 

Informant 2: 
• Ja denne känner till målen men instämmer inte, utan informanten menar att det nya systemet 

istället kommer att försämra försäljningsresultatet, då menar att försäljning handlar om empati 
det är ett abstrakt område där det krävs mycket människokännedom. Och han menar att de får 
inte den tiden som det behövs för att åstadkomma denna empati vid försäljning. Det går åt för 
mycket tid till att administrera, den tid som de tidigare kunde sälja för, trots detta krävs det 
samma resultat som tidigare av säljarna. 

• Länsförsäkringar har beställt ett system utan att fråga de berörda dvs. säljarna hur de skulle 
kunna tänka sig att det nya systemet skulle se ut och hur det skulle fungera och hur arbetsrutiner 
skulle ev. behöva förändras. Vilka dvs. de som skall använda systemet.  

• Länsförsäkringar har en övertro på systemet, man tror att genom att implementera Friplan Direkt 
så kan man enkelt effektivisera säljarnas arbete 

• Det tillkommer mycket administration för att kunna hantera det nya systemet. Säljarna har ju 
tagit jobbet för att sälja försäkringar och inte för att sitta och administrera. 

Informant 3: 
• Det uttalade målet är besparingar och att öka effektiviteten, han är dock inte riktigt säker på 

målen 
Informant 4: 

• Informanten börjar med att rita en enkel skiss över Friplan Direkt samt på hur systemet såg ut 
innan Friplan Direkt infördes. Detta gjordes för att förtydliga för oss hur det var tänkt att fungera 
samt vilka skillnader det fanns. I det gamla systemet gjorde säljaren ett förslag på offert till 
kund, detta lämnades senare över till en administratör som tillverkade en försäkring. I det nya 
systemet säljer man en försäkring i skarp miljö direkt och kan därmed spara in på 
administratören (säljaren sköter alla steg själv). Det har gjorts flera releaser där ibland en ny 
layout. 

• Spara tid genom att färre människor är inblandade, därmed sparas även pengar. 
• Effektivitet, rationalisering genom att vi som säljare utför även administratörens arbete. 
• Används i skarp miljö direkt, till skillnad från det gamla systemet där en administratör tar över 

efter säljaren och tillverkar själva försäkringen. 

  
Läggs det stor vikt vid kommunikation inom organisationen?  
Informant 1: 

• Informanten anser att det är dåligt ledarskap inom organisationen 
• Det är stor brist på kommunikation inom organisationen då främst med ledaren/chefen 
• Man börjar nya projekt ambitiöst, men allteftersom tiden går så rinner mycket ut i sanden 
• Ingen uppföljning, hur långt har vi kommit, hur har det gått etcetera 
• Dåligt med feed-back 
• Mycket information lite kommunikation 

Informant 2: 
• Informanten menar att det finns problem med kommunikationen inom organisationen (det finns 

ju mer eller mindre överallt). Att kommunicera är en konst när det gäller att verkligen få fram 
det budskap man vill och få motparten till att tolka det man säger på det sätt som man vill. Man 
lägger stor vikt vid kommunikation, men man har sen svårt att genomföra det. Det man 
kommunicerar är inte alltid det man vill få fram, dvs. rätt budskap når inte fram. Informanten 
menar att det är viktigt att man talar samma språk. Vilket många gånger är svårt för att man har 
olika utbildning, olika bakgrund mm. Exempelvis .säljarna har ett visst språk, administratörerna 
ett annat och programmerarna ett tredje. 

Informant 3: 
• Mycket av info läggs ut på Intranät, där det är meningen att man skall uppdatera sig själv, alltså 

mest information och inte så mycket kommunikation 
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Informant 4: 
• Ja, informanten upplever det som om kommunikation är av betydelse i organisationen  
• Man får mycket information, dock ej för mycket. Det satsas också mycket på utbildning, dock 

inte speciellt inom kommunikation utan mer vidareutbildning gällande att öka kompetensen 
inom respektive arbetsområde. 

 
 

Allmänt om kommunikation 

 
Hur upplever du kommunikationen gällande det dagliga arbetet, för att exempelvis inför 
datasystemets införande ha byggt upp en fungerande kommunikation gällande 
arbetsrutiner?  
Informant 1: 

• Till en början var det luddigt, men efterhand har det blivit mer tydligt, man har också blivit mer 
lyhörd 

• Deadlinen hölls inte, man flyttar hela tiden datumet för ett slutligt införande 
• Man arbetar i ett trögt system, där den tekniska utrustningen inte räcker till (gamla datorer) 

Informant 2: 
• Samma här, att det är svårt att alltid få fram sitt budskap på det sätt som man vill, kommunicera 

är mycket svårt. 
Informant 3: 

• Man satsar mycket på återkommande utbildningsinsatser, typ ½ dag åt gången. Det kommer hela 
tiden ut nya funktioner till Friplan Direkt som kräver utbildning 

Informant 4: 
• Kommunikationen upplevs fungera bra, det finns hela tiden en möjlighet till dialog samt 

diskussion. 

 
 
Kommunikation gällande införandet av det nya systemet 

 
Hur upplevde du ledarens sätt att kommunicera ut budskapet om att systemet skulle 
införas?  
Informant 1: 

• Informanten fick prova en prototyp, men han anser inte det tillräckligt 
• Det saknades en ledare som hade haft ansvar för projektet och denna skulle vara på plats fysiskt 

Informant 2: 
• Första gången Informanten hör talas om det nya systemet är på en säljtävling 
• Eftersom det uppkommer brister efterhand så upplevs inte systemet trovärdigt. Dock inser han 

att man aldrig kan leverera ett komplett system som fungerar perfekt från start. Men han menar 
att det är viktigt att innan systemutvecklingen sätta sig in i de problem som kan uppstå med 
hanteringen av systemet, man skulle helt enkelt gjort en djupare analys för att ta reda på vilka 
konsekvenser det nya systemet skulle ge ex. när det gällde arbetsrutiner, hårdvara, lönesystem. 

• När systemet utvecklades lyssnade man inte på alla typer av säljare. Informanten menar att 
volymen på försäljningen påverkar hur systemet används. Säljer man mycket så har man inte den 
tid som krävs för att använda systemet, säljer man däremot lite så har man tid att sitta och 
genomföra alla moment som krävs för att Friplan Direkt skall kunna fungera. Säljarna vill och 
måste ju sälja mycket eftersom deras lönesystem är baserat på hur mycket de säljer. 

Informant 3: 
• Info kommer från olika håll, det är inte bara närmsta chef som informerar 
• Det är Intranät som gäller! 
• Alltså inte mycket kommunikation 
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Informant 4: 
• Man fick information under resans gång. Informanten anser att budskapet om att systemet skulle 

införas gick fram på ett bra och tydligt sätt. Han fick information om varför samt syftet med att 
systemets skulle införas. 

• Det visades bilder på hur systemet såg ut, detta för att förtydliga samt vara till en hjälp för 
användaren i att förstå hur systemet var tänkt att fungera. 

 

 
Hur upplevde du din möjlighet att vara med och påverka på vilket sätt 
kommunikationen skedde mellan dig och ledaren?   
Informant 1: 

• Det fanns ingen kommunikation eftersom det inte fanns någon ledare 
Informant 2: 

• Till en början var det inte mycket kommunikation, tyvärr, men nu börjar man mer och mer ge 
och få feedback på systemet. Det var mest information. 

 
Informant 3: 

• Informanten upplever att det är information som kommer till honom, det handlar inte om någon 
typ av diskussion. Det gäller att gilla läget 

• Det hålls även månatliga möten i gruppen där man informeras om det löpande arbetet 
Informant 4: 

• Det borde ha varit en mer öppen dialog, påpekar Informanten. Att chefen på något sätt 
kommunicerat till projektledaren att säljarna anser att systemet inte fungerar på ett för dem 
tillfredställande sätt.  

• Informanten menar att det skall ställas större krav på inte bara de som utvecklar systemet utan 
även den ledare som för dialog med utvecklaren, denne måste föra en bättre kommunikation med 
användaren för att på så sätt får reda på vad den upplever behöver förbättras innan systemet 
kommer i drift för att på så sätt få ett så färdigt system som möjligt, med så få buggar som 
möjligt. Så att även om utvecklaren anser sig färdig med systemet så måste användaren/säljaren 
vara med och tycka till, innan det införs i organisationen.  

• Troligtvis blir systemutvecklarna inte tillräckligt insatta i hur systemet skall användas ute i 
organisationen, säger Informanten. Med tanke på att systemutvecklarna är dåligt insatta i 
säljarnas arbete, så har systemutvecklarna alldeles för mycket att säga till om, säljarna skulle i 
mycket större grad fått vara med och utforma programmet. (Informanten påpekar att visserligen 
finns alla siffror samt fakta med, dock är det svår manövrerat, man visste inte var man var i 
systemet från början samt att layouten inte var tydlig tillräcklig, svår att förstå samt svårläst för 
både kund och säljare)  

• Ofta finns det inte pengar att testa idéer, utvecklingsresurserna är för dåliga. Dock menar 
Informanten att det kostar massor med pengar på att inte få igång systemet snabbt vilket kanske 
kunde ha avhjälpts om säljarna hade varit med vid utformningen 

• Systemet testades på superanvändare, som inte är säljare i sitt dagliga arbete, detta gjorde att 
man inte fick tillräckligt med säljarreferenser. Vilket ledde till att man inte skapade någon logik 
för användarna, som t.ex. en tydlig översikt, offerter till kund som ser ut som lagerlistor, 
visserligen fanns alla uppgifter med men all estetik saknades 

 
Hur upplevde du valet av kommunikationskanal vid de olika 
kommunikationstillfällena?  
Informant 1: 

• Mycket information kom via Intranät  
• En del kommunikation har skett genom superanvändare från Malmö, det har fungerat bra 

Informant 2: 
• Kommunikationen dvs. informationen har kommit fram på olika sätt bl a e-mail och. Det har 

även skett en del utbildning av systemet 
Informanten 3: 

• Ger inget svar, då han anser att det inte skett någon kommunikation. 
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Informant 4: 
• Informanten upplevde att valet av kommunikationskanal i förhållande till innehållet var bra. När 

det behövdes fanns det tillfälle till dialog, även när informationen kom i skriven form så gavs det 
möjlighet vid senare tillfälle att ställa frågor. 

 
Hur upplevde du att kommunikationen mellan dig och ledaren fungerade, innan 
införandet?  
Informant 1: 

• Informanten anser inte att cheferna har varit delaktiga i säljarnas arbete 
• Man hade ingen kommunikation med sina chefer, mycket diskussioner hade man med sina 

medarbetare 
Informant 2: 

• När man skall kommunicera ut så viktiga saker som användande av nya system är det viktigt att 
man följer en plan helt och fullt, så att rätt kommunikation kommer dit den skall vilket i detta 
fall inte fungerat så bra det var mest information. 

Informant 3: 
• Kan inte svara då han inte anser att det förekommit någon kommunikation 
 

Informant 4: 
• Man blev kallad till utbildningsdagar. Tyvärr så hänger sig programmet under utbildningen, 

vilket gör att det inte är en lätt uppgift att motivera säljarna att systemet är bra. Då detta är precis 
vad säljarna väntat på, att systemet skall visa sig inte fungera, vilket gör att de får vatten på 
kvarnen och motståndet ökar ytterligare 

• Idag upplevs det som företaget hotar med att stänga av det gamla systemet, för att tvinga säljarna 
att använda systemet 

 
Hur upplevde du att ledarens kommunikation bistod/hjälpte dig, vad gäller möjlighet till 
diskussion eller handlade det om ren information? 

• Frågan ställdes inte till informanterna, då samtliga ansåg att det inte förekommit någon 
kommunikation 

 
Resultat 

 
Upplever du att systemet genererar de från början avsedda målen? 
Informant 1: 

• Det förbättras efterhand, det har släppts en del releaser 
• Tanken med systemet är bra, att få en helhet med alla system inom Lf. Men fortfarande behövs 

förbättringar 
• Eftersom EttKund (Lf;s andra datasystem) inte fungerar som det är tänkt kan man inte heller få 

Friplan Direkt att fungera som det är tänkt 
Informant 2: 

• Definitivt nej. Man har infört ett helt nytt arbetssätt. 
Informant 3: 

• Informanten anser inte att systemet genererar de från början avsedda målen, det är snarare 
kontraproduktivt. Det tar längre tid att använda det nya systemet än det gamla. 

Informant 4: 
• I dagsläget genererar det inte de tänkta målen, eftersom bara 10 % av användarna använder det 

fullt ut, trots att det gått ca 1 år 
• När det väl fungerar så tror Informanten att det kan reducera ”onödigt” arbete 
• Säljarna behöver inte längre ha assistenter som tillverkar försäkringarna utan detta får de göra 

själva. 

 
Vad upplever du vara de främsta bidragande orsakerna till utgången av införandet? 
Informant 1: 

• Direkt när systemet kom ut, insåg man att systemet inte skulle komma att fungera. Det hade 
dålig pålitlighet. 
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•  Svårt att printa ut offerter 
• Riskbedömningar går inte att göra ute hos kund, utan detta innebär merarbete och hela tanken 

med systemet går om intet 
• Man skulle aldrig ha tillåtit att folk sitter med det gamla systemet fortfarande. Förmodligen hade 

det då fungerat betydligt bättre.  
• Man skulle i princip ha kommenderat användning nu fanns det hela tiden en bakdörr, en väg ut. 
• Lf har en ganska hög medelålder, det kan påverka mottagligheten????? att använda ny teknik. 

Aktiv coaching hade då varit till stor hjälp 
Informant 2: 

• Chefen kunde ha varit tuffare uppåt, han skulle ha satt stopp redan när det stod klart att systemet 
inte var färdigt att implementera  

• Det var problem med kommunikationen, Han anser att hans chef kanske inte satt i den lättaste 
positionen då man i detta fall gjorde misstaget att hoppa över ett chefsled. Han tror inte att hans 
närmaste chef har varit så delaktig i utformningen av systemet utan detta har skett över hans 
huvud. 

• Systemet är i grunden bra, men eftersom inte alla verktyg fungerar som de ska, så är det i 
dagsläget inte bra 

Informant 3: 
• 24 olika bolag inom Länsförsäkringar gör att det har uppstått en trög organisationsstruktur 
• De större bolagen inom Lf har mer att säga till om än de små t.ex. Skåne 
• De olika bolagen prioriterar olika vilket gör att det i slutändan inte blir bra 

Informant 4: 
• Att användarna det vill säga säljarna inte fick medverka i utformningen av systemet då i 

synnerhet vad gäller ”layouten” samt orienteringen (de visste inte var de var i programmet) detta 
blev bättre i senare releaser. 

• Systemet var inte färdigutvecklat vid implementeringen 
• Det var redan från början ett massivt motstånd mot systemet, eftersom man visste att man skulle 

få fler arbetsuppgifter att utföra 

 
I efterhand, upplever du att ledaren kunde ha agerat/kommunicerat på ett annat sätt? 
Informant 1: 

• Det skulle ha funnits en ledare fysiskt på plats som hade puffat, stöttat diskuterat under resans 
gång 

Informant 2: 
• Individer som inte är säljare har varit med i utvecklingen av systemet, istället borde det varit 

säljarna som skulle deltagit i utvecklingsarbetet 
• Man borde ha varit rakare när man utvecklade systemet. Man skulle ha haft respekt för de 

synpunkter som kom fram. 
• Informanten menar att man har en övertro till systemet. Han frågar sig hur mycket systemet 

kommer att generera i pengar för länsförsäkringar, i dagsläget kostar det mycket pengar bla. 
eftersom de inte kan sälja så mycket 

Informant 3: 
• Informanten har önskemål om att det sker en mer löpande kommunikation med cheferna, han 

upplever inte att han har kommunicerat med sin chef om det nya systemet, trots att han anser att 
de har en annars ganska öppen dialog 

• Man skulle ha fört in systemet högre upp på agendan, pgr. av att man inte gjort det så har 
informationen och kommunikationen varit för klen  

• Man kunde också ha tagit upp problemen till diskussion i mindre grupper 
Informant 4:  

• Informanten menar att en pilotgrupp, av säljare skulle ha utsetts istället för som idag en grupp 
som utses att bli så kallade Superanvändare som sedan skall utbilda säljarna, dock menar 
Informanten att en stor nackdel med detta är att ingen av dessa är säljare det vill säga de 
”riktiga/slutliga användarna”. Han menar vidare att systemet skulle ha testats under längre tid, 
detta skulle sen ha utvärderats och eventuella buggar och andra fel skulle ha åtgärdats. Sen när 
det funka skulle systemet släppas ut i organisationen i lagom portioner. 

• Han tror inte heller att ledaren visste om att systemet inte var helt färdigt när det 
implementerades i organisationen. Vilket menar Informanten hade kanske kunnat undvikas om 
säljarna hade varit involverade från början, en liten grupp i alla fall som testkör, dessa hade 
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kunnat kommunicera till ledaren att systemet fungerar inte tillfredställande och på vilket sätt det 
inte fungerar tillfredställande, vilket ledaren i sin tur hade kommunicerat till utvecklaren så att 
det kunnat förbättras. 

 

Övrigt 

Informant 1: 
• Det är mycket i ens personlighet som avgör om man börjar använda systemet, tex. Hur känner 

man inför ny teknik, förmågan att lära nya saker, våga prova osv. 
• Det kunde ha varit en fördel om man hade haft en superanvändare permanent på plats 
• Vid införandet av EttKund, det sist införda systemet, vilket var en stor besvikelse. Så har man 

minnesbilder som inte positiva, detta kan säkert ligga till grund för införande av nya system 
• Informanten har jobbat ett antal år inom militären där man jobbar mycket med ledarskap. När 

han börja på Lf blev det som en chock för honom, när han fick insyn i Lf;s ledarskap eller 
bristen på sådan 

Informant 2: 
• Informanten menar att man ibland måste välja vad som skall presteras, bra siffror eller att 

använda systemet 
• Det finns folk som är duktiga på att utveckla system, man har inte förmågan att sätta sig in i vad 

det är som verkligen behövs på arbetsplatsen det behövs en bättre kommunikation och ett bättre 
samarbete på redan från början 

• Systemet måste vara rationellt, det skall gå snabbt att hantera de olika momenten 
• Som säljare vill man inte hålla på man datorer, man vill ut och sälja. Man har ju prestationslön 

dvs. lön efter hur mycket man lyckas sälja. 
Informant 3: 

• Informanten använder inte Friplan Direkt, han skriver in offerter manuellt 
• Hans vision är en bärbar dator med ett enkelt handhavande, dock verkar det inte som detta 

kommer att fungera i praktiken.  
• De som skall använda systemet ser det med andra ögon, än de som utvecklar systemen 
• Det kastas ut ett system som man skall lära sig, oavsett om det fungerar bra eller dåligt, sen efter 

hand kommer det ut förbättringsrealeser som man också skall lära sig 
• Informanten hade en fem år gammal dator, han tycker inte det är konstigt att det inte funkade på 

det sätt som det var tänkt från Lf;s sida. Nu efter mycket om och men har äntligen fått en dator 
vars prestanda skall klara av systemet bättre 

• Det har blivit för mycket administrativt arbete för säljarna 
• Han anser också att det har gått snett i de grundläggande strategierna, man har ett önsketänkande 

att människorna skall klara av att hantera all ny teknik som kommer ut 
• Det har gått mycket prestige i Friplan Direkt, det har kostat enorma summor 
• Ett system skall vara ett hjälpmedel, det skall fungera. Han vill inte veta hur det fungerar, det 

bara skall fungera 
• Säljarnas lönesystem är också en bidragande orsak till den dåliga utgången av systemets 

införande. Informanten anser att det krävs kompensation för det merarbete som krävs för att man 
skall lära sig ett nytt system, det går åt säljtid som används till annat arbete 

• Informanten tror inte på iden att ta med datorn ut till kund och där direkt föra in informationen, 
han ser ingen kundnytta med systemet, ingen nytta för hans egen del. Dock tror han att systemet 
kommer att kunna fungera så småningom. 

Informant 4: 
• Som kommunikatör är det viktigt att man kan känna av vilken typ av människor man har att göra 

med, det som funkar för en typ kan vara förödande att använda för en annan typ av människa. 
Informanten menar att Friplan Direkt skall användas av säljare och dessa är vana att arbeta 
självständigt och kunna lägga upp sitt arbete som det passar. Detta är en sak som 
kommunikatören missat, att man har att göra med väldigt självständiga människor. 

• Det funkar inte att reparera/åtgärda systemet ute i sin miljö, det blir irritationsmoment, småfel 
klarar man av men annars blir det för jobbigt 

• Det är bättre att skjuta på införandet av systemet för att garantera funktionalitet, detta hade 
troligen i slutändan sparat både tid och pengar 

• Säljare gillar belöningssystem, kanske skulle ett sådant införts för att uppmuntra säljarna att 
använda det nya systemet 
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• Hade man kommunicerat med användarna det vill säga säljarna redan från början, (för att det är 
ju trots allt de som skall använda systemet), hade även det kunnat leda till bättre funktionalitet på 
ett tidigare stadium vilket sparar tid samt pengar. 
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Bilaga 4 Rådata ledare 
Bakgrundsfrågor 

 
Har du någon utbildning inom kommunikation?  

• Han har ingen utbildning, utan är självlärd. Dock har han gått mycket kurser, däribland 
ledarskapskurser där kommunikation ingår, generellt går man mycket på kurs när man jobbar på 
LF, eftersom lagar och förordningar förändras hela tiden vilket då medför att man måste vara 
”uppdaterad”.  

 
• Människan är deras viktigaste resurs, vad de gör är nyckeln till allt. Eftersom det är de som säljer 

försäkringar vilket är vad hela LF verksamhet grundar sig på. 

 
Anser du som ledare att kommunikation är viktig, på vilket sätt, varför då?  

• Allt handlar om kommunikation, vad man än gör under en arbetsdag så är det kommunikation 
med andra människor, medarbetare, kunder i tal skrift etc. 

• Man tar hela tiden ställningstagande om hur man på bästa sätt skall kommunicera ut 
informationen hur denna skall vidareförmedlas, det är hela tiden en massa information som skall 
ut gällande exempelvis förändring i lagen vilket påverkar försäkringens utformning, kurser som 
är bra att gå på etc. 

• Informanten menar att det är lätt att utbilda sig, men att sen använda sina kunskaper i realiteten 
är svårt. 

• Han menar att vi som människor får mycket information som vi måste sålla, det är omöjligt att få 
plats med allt. Dock tar man som chef förgivet att medarbetarna kan sina saker, att de har tagit åt 
sig rätt info, men han inser också att det kan vara svårt om man inte jobbar med det hela tiden så 
är det svårt att hålla sig update. 

 
Ledarskap 

 
Hur ser du på din roll som ledare vid införandet av Friplan Direkt? 

• Systemet utarbetas ofta i grupper i Stockholm, där det ingår personer med olika kompetens 
• När systemen byggs krävs alltid kompromisser, det är omöjligt att få med allt 
• En plan utvecklas för hur systemet skall implementeras. Man anser sig ha ett pedagogiskt 

upplägg, dock i Friplan Direkts fall så krånglade tekniken vid utbildningen, det var datorer som 
hängde sig m.m. Om man då som användare redan har en motsättning mot det nya systemet så är 
det förödande för det nya systemet att det strejkar vid utbildningen. Informanten menar att 
systemet MÅSTE vara bättre redan från start, annars kommer dessa problem alltid att uppstå. Så 
länge systemet inte fungerar, är det omöjligt att motivera säljarna att använda det, eftersom 
säljarna snappar upp och använder alla argument för att inte använda systemet 

• I Friplan Direkts fall var det från start inte speciellt pedagogiskt och lättarbetat system att arbeta 
med, det var t.ex. svårt att orientera sig bland de olika sidorna. Nu har det dock kommit releaser 
som gjort att det blivit betydligt enklare att jobba med 

• Ett problem som Informanten ser, är att stängningen av det gamla systemet flyttas fram 
ytterligare, detta menar han ger signaler att inte använda det nya systemet 

• Informanten har en coachande roll, han är ingen utbildare. Han sitter mellan användare och 
utvecklingsgruppen i Stockholm 

 
Med tanke på dagens snabba förändringstakt, försvårar det din roll som ledare? 

• Ja, nya lagar gör att mycket dokumentation skall utföras. Hemförsäljningslagen som kommit gör 
att det känns som mycket skall utföras på en gång. Man kan inte alltid se den positiva effekten av 
allt som måste göras, man ser bara merarbete. 
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Allmänt kommunikation 

 
Hur kommunicerar ni det dagliga arbetet, för att exempelvis inför införandet av ett nytt 
system, ha byggt upp en fungerande kommunikation gällande arbetsrutiner?   

• Man använder sig av superanvändare som kan vara administratörer eller säljare, dessa utbildar 
sedan användarna individuellt. Superanvändare utbildar sig frivilligt, de har stort intresse av 
datorer och nya system, tyvärr är det inte alltid rätt kategori som blir superanvändare. I vissa fall 
kan det vara exempelvis vara administratörer som utbildas som superanvändare och det är ju en 
säljare som skall använda systemet detta medför en svårighet för administratören är inte identisk 
med en säljare som mer är van att arbeta i fält och mindre framför datorn.   

 
Kommunikation gällande införandet av ett nytt system  

 
På vilket sätt kommunicerade du och dina anställda med varandra vid införandet av 
systemet?  

• Stora system kommuniceras hela tiden, både i korridor och på möte 

 
Vad i informationen avgör vilken typ av kommunikationskanal du väljer? 

• Han tittar på hur komplex informationen som skall kommuniceras ut är. Han tar sen beslut och 
kan t.ex. skapa ett utbildningstillfälle om han tycker det behövs eller vid enklare info så skickar 
han bara ut mejl. 

 
Konkreta resultat/utfall 

 
Genererar systemet de från början avsedda målen som det var avsett för? 

• Målen kommer att nås. Det krävs justeringar, det är i grunden ett mycket bra system 

 
Vilka var de främsta bidragande orsakerna till utgången av införandet, utifrån ditt sätt 
att kommunicera? 

• Man hade otur med driftsstörningar, annars hade man varit igång nu 
• Informanten hade möjlighet att påverka uppåt, men när användarna inte använder systemet 

tillräckligt mycket så anses inte åsikterna tillräckligt relevanta 

 
Övrigt 

 
• När man bara hade det gamla systemet så var det kasst enligt användaren. När det nya systemet 

kom så var det gamla systemet bra och det nya kasst 
• Enkäter som man gjort på LF visar på at personalen är förändringsbenägen, men det har visat sig 

att det sällan är så i verkligheten 
• Informanten anser att det är mycket viktigt att sättet som kommunikation kommuniceras på är 

genomtänkt 
• Viktigt att man talar samma språk, detta görs inte alltid.. 
• Ofta hör man bara det man vill höra 
• Tid är pengar, säljare jobbar till viss del på provision och när då det nya systemet tar en massa 

extra tid, så är det svårt att motivera säljarna att använda systemet 
• På ett annat LF-bolag där det finns betydligt mindre användare så har implementeringen fungerat 

betydligt bättre, där har man haft betydligt mer att sätta sig ner med var och en 
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Bilaga 5 Figurförteckning 
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