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Sammanfattning:   
Användaracceptans med avseende till informationssystem är ett välkänt fenomen, och 
förknippas ofta med framgång. I samband med IT-system utgör användaracceptans en 
avgörande roll för hållbara IT-lösningar och systemimplementationer. Vid utebliven 
systemanvändning, blir systeminvesteringen inte värdeadderande och förändringen når inte 
önskad framgång. Relationen mellan system och användare refererar inte enbart till 
systemanvändning, utan också till användaracceptans. Användaren genomgår vid en 
systemförändring en beslutsprocess, vilken beskriver om individen accepterar eller avvisar det 
nyimplementerade systemet. Beslutsprocessen influeras av gruppdynamiska aspekter som 
omfattar en grupp, vilka påverkar individuell användaracceptans. Därför ställdes frågan, på 
vilket sätt gruppen påverkar den individuella användaracceptansen. Studien fokuserar på 
användaracceptans på gruppnivå, vid IT-systemförändring. Tillsammans med teoretiska 
ramverk, teorier, en empirisk metodansats, ett analysarbete och diskussion besvarades 
forskningsfrågan. Undersökningen identifierar ett par gruppdynamiska aspekter som alla 
påverkar den individuella användaracceptansen: grupptryck, konformitet och social influens. 
Resultatredovisningen redogör för att det råder en marginell differens mellan individuell 
användaracceptans och gruppacceptans. Detta har bidragit till resonemanget som beskriver att 
användaracceptans på gruppnivå är det effektivaste tillvägagångssättet för att nå acceptans.    

                      



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

3 

Innehåll	

1 Introduktion 7 
1.1 Inledning 7 
1.2 Problemområde 8 
1.3 Forskningsfråga 8 
1.4 Syfte 8 
1.5 Avgränsningar 9 

2 Litteraturgenomgång 10 
2.1 Användaracceptans 10 

2.1.1 Individuell acceptans 11 
2.1.2 Gruppacceptans 11 

2.2 Gruppdynamiska aspekter 11 
2.2.1 Gruppdynamik 11 
2.2.2 Influens 12 
2.2.3 Konformitet 13 
2.2.4 SIT (Social Identity Theory) 14 
2.2.5 Homogenitet och Heterogenitet 15 

2.3 Förändringsarbete 16 
2.3.1 Lewins trestegsmodell 16 
2.3.2 Tuckmans förändringsprocess 17 
2.3.3 Kotters förändringsmodell 19 
2.3.4 Sambandet mellan Lewin, Tuckman & Kotter 22 

2.4 Teoretiska ramverk 22 
2.4.1 Theory Acceptance Model (TAM) - En modell grundad på TRA och TPB 22 
2.4.2 Technology Acceptance Model 2 24 

2.5 Teoretiskt ramverk 26 
3 Metod 28 

3.1 Metodval 28 
3.1.1 Motivering till metodval 28 

3.2 Datainsamling 29 
3.2.1 Utformning av intervjuguide 29 
3.2.2 Intervjugenomförande 31 
3.2.3 Analys av intervjuer 31 

3.3 Urval 31 
3.4 Presentation av fallföretag 32 



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

4 

3.5 Datakvalitet 33 
3.5.1 Validitet 33 
3.5.2 Reliabilitet 33 

3.6 Etiska aspekter 34 
4 Resultat 36 

4.1 Resultatredovisning av gruppdynamiska aspeketer 36 
4.2 Rådande påverkningsgrad inom grupp 38 

5 Diskussion 40 
5.1 Sambandet mellan gruppacceptans och individuell acceptans 40 
5.2 Förmågan att påverka en grupp i jämförelse med enskild individ 40 
5.3 Känslor, beteende och tankar har ett starkt samband och påverkar användaracceptans på 
gruppnivå 41 

6 Slutsats 43 
6.1 Studiens slutsats 43 
6.2 Vidare forskning 44 

7 Appendix 45 
7.1 Bilaga A 45 
7.2 Bilaga B 46 
7.3 Bilaga C 51 
7.4 Bilaga D 58 
7.5 Bilaga E 63 
7.6 Bilaga F 68 
7.7 Bilaga G 73 

8 Referenser 80 

	

 

  



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

5 

Figurer	

Figur 1: Trestegsmodellen baserad på Lewins Change Theory (Lewin, 1951) ........................ 17 

Figur 2: Illustrerad modell baserad på Tuckmans grupputvecklingsmodell (1965) ................. 18 

Figur 3: Eight Steps to Transforming Your Organization (Kotter, 1995) ................................ 21 

Figur 4: Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh & Davis, 2000, s.188) ........................ 25 

  



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

6 

Tabeller	

Tabell 1: Teoretiskt ramverk ..................................................................................................... 27 

Tabell 2: Underlag till intervjuguide baserat på teorier ............................................................ 29 

Tabell 3: Sammanställning av aspekterna med nyckelord från intervjuresultatet .................... 36 

Tabell 4: Övergripande modell av de gruppdynamiska aspekternas påverkan ......................... 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

7 

1 Introduktion  
 
Introduktionsavsnittet avser beskriva studiens bakgrund, problemområde, forskningsfråga, 
syfte och avgränsningar. Introduktionen ämnar väcka intresse för forskningsområdet med en 
intresseväckande inledning och problemställning, vilket resulterar i en forskningsfråga som 
senare besvaras. Studiens syfte samt avgränsningar avser att referera till studiens 
kunskapsbidrag och forskningsfråga.       

1.1 Inledning  

Studier kring användaracceptans har pågått under flera decennier och påbörjades redan på 70-
talet, där forskare strävat efter att urskilja fundamentala faktorer och konsekvenser inom ämnet 
för att förklara fenomenet acceptans (Legris et al., 2003). Användaracceptans har berörts inom 
flera olika områden och har påträffats inom diverse studier vilka betonar att användaracceptans 
länge har varit ett hinder vid införande av teknologiförändringar inom organisationer (Ali et al., 
2016; Davis, 1993). 
 
Även om tidigare studier har genomförts kring användaracceptans av teknologi, har ämnet i de 
flesta fall undersökts på individnivå med avseende på individuell acceptans och som helhet på 
övergripande organisatorisk nivå. Dessa studier som oftast lägger vikten på den individuella 
eller på den organisatoriska acceptansen har indikerat en brist på undersökning kring acceptans 
av teknologi på gruppnivå (Sarker et al., 2005). Vidare har Bagozzi med flera visat hur 
beslutstagande inom grupper bestående av mindre vänskapskretser kan påverkas av sociala 
influenser (Bagozzi, 2007). Detta har därmed för denna uppsats väckt intresset för att vidare 
undersöka fenomenet om hur användaracceptans yttrar sig inom grupper och om hur acceptans 
på gruppnivå kan nyttjas av organisationer för att nå en enad syn kring användaracceptans. 
Dragningskraften till vidare undersökning är att få förståelse för grupprocessen bestående av 
gruppdynamiska aspekter och deras inverkan på acceptans vid införande av IT-system, samt 
hur personer inom grupper påverkar varandra vid teknologiförändringar.  
 
När en systemimplementering genomförs inom en verksamhet anses det underförstått att denna 
teknologiförändring berör de grupper, vanligtvis enskilda avdelningar som förändringen är 
avsedd för inom organisationen. Vidare påverkar denna förändring mer eller mindre samtliga 
individer inom gruppen, vilket ger upphov till antagandet kring vikten av de sociala aspekterna 
inom området kring systemimplementering. Enligt litteraturen definieras en grupp som två eller 
flera individer vilka interagerar och är beroende av varandra för att uppnå specifika mål 
(Robbins et al., 2017).  Individer deltar i grupper för att de helt enkelt tror att de kommer att nå 
mer tillfredsställelse än om de inte ingår i grupp (Napier & Gershenfeld, 1993). Vidare utgörs 
grupper av egenskaper såsom normer, roller, status, gruppstorlek, sammanhållning och 
mångfald, vilka formar medlemmarnas beteende och gör det möjligt att delvis förklara och 
förutse det individuella beteendet inom gruppen men även grupprestationen i sin helhet 
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(Robbins et al., 2017). Jacobsen och Thorsvik (2014) påstår att en grupp kan kallas för en 
“organisation” om deltagarna har gemensamma uppgifter och mål som de eftersträvar med hjälp 
av samordnade riktlinjer och procedurer. Teoretiskt sett är en organisation ett medvetet 
konstruerat socialt system med syftet att lösa specifika uppgifter för att nå önskade mål, vilket 
betyder att även grupper med relationer mellan människor som samspelar med varandra, bildar 
detta sociala system (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

1.2 Problemområde 
 
Allmänt förknippas förändring ofta med motstånd som enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) 
utgörs av en rationell reaktion från individer och grupper, där acceptans utgör en viktig fråga. 
För organisationer som avser genomföra förändringar som exempelvis införande av nytt system 
innebär acceptansen från de anställda en enskild utmaning i sig, vilket därför är en viktig aspekt 
att ta hänsyn till för att öka möjligheten att erhålla de fördelar som förändringen egentligen 
avser resultera (Venkatesh et al., 2003). 
 
Användaracceptans avser att bidra med hållbarhet och värdeadderande med hänsyn till 
systemförändringar i organisationer (Davis, 1993). Dessa organisationer består av diverse 
avdelningar som i sin tur utgörs av individer i olika sociala system, vilket beskriver vikten och 
relevansen att studera användaracceptans på gruppnivå. Med avseende till studiens ansats 
beträffande användaracceptans på gruppnivå så är den största utmaningen att rikta fokus på 
grupprocessens aspekter vid IT-systemförändringar. Enligt Sarker et al. (2005) råder det 
otillräcklig fokus på studier kring användaracceptans på gruppnivå, vilket har gett upphov till 
studiens existens.      

1.3 Forskningsfråga  

På vilket sätt påverkas användaracceptans med avseende på gruppdynamiska aspekter, vid 
förändring av IT-system? 

1.4 Syfte  

Studien ämnar identifiera de gruppdynamiska aspekterna, och dess påverkan på 
användaracceptans inom ett socialt system vid IT-systemförändringar. Studien är avsedd att 
redovisa kring de avgörande gruppdynamiska aspekterna med avseende på användaracceptans.  
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1.5 Avgränsningar  

Studiens forskningsfråga har avgränsats med hänsyn till att komprimera och koncentrera 
undersökningen.  

Avgränsningar gällande studiens forskningsfråga refererar till att användaracceptans kommer 
att behandlas som individuell användaracceptans. Ytterligare en avgränsning är forskningens 
generalisering med avseende till IT-system, vilket innebär att studien inte tar hänsyn till IT-
systemets komplexitet samt egenskaper, och väljer att inte betona de teknologiegenskaper som 
kan komma att påverka användaracceptans. 
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2 Litteraturgenomgång  

Inom detta avsnitt behandlas litteratur och teoretiska ramverk med relevans till studiens 
problemområde och forskningsfråga, vilken undersökningen avser att besvara. 
Litteraturgenomgången ämnar redovisa användaracceptans, gruppdynamiska aspekter och 
organisatoriskt förändringsarbete. Litteraturavsnittet har avsikten att stödja undersökningen och 
agera underlag till studiens resultat.   

2.1 Användaracceptans  

Användaracceptans är ett omtalat ämne inom informationsteknologins ramar och anses av en rad 
forskare vara källan till framgång (Gould et al., 1991). Vid förändring är det avgörande med 
delaktighet och kommunikation (Lewin, 1951). Rogers (2003) anser att varje individ har en egen 
vilja att acceptera innovationer. 

Existerande teori som redogör för acceptans av teknologi behandlar konceptuella modeller som 
exempelvis väletablerade Technology Acceptance Model (TAM) vars syfte avser förklara varför 
användare väljer att acceptera eller avvisa informationsteknologi (Davis, 1989). Utöver TAM finns 
flera relaterade teorier inom fältet av acceptans som bygger på varandra och har vidareutvecklats 
för att belysa de social-psykologiska aspekterna och förklara relationen mellan beteende samt 
attityder hos människor, och deras handlingar vid användaracceptans (Davis, 1989). 

Användaracceptans refererar till människors vilja, åsikter, inställning samt tro med hänsyn till 
acceptans eller avvisning av ett system (Rogers, 2003). IT-systemförändringar är avsedda att 
förbättra organisationens prestationer och råder det brist på användaracceptans så reduceras 
organisationsprestationen (Davis, 1993). Enligt Davis (1993) är användaracceptans också ett 
avgörande element för informationsteknikens utveckling samt överlevnad, och utan acceptans från 
användarna blir inte systemets överlevnad långvarig. Användaracceptans är generellt den centrala 
faktorn som avgör om systemimplementeringen resulterar i framgång eller misslyckande (Davis, 
1993). Antagonisten till acceptans är motstånd, och för att reducera motstånd, utveckla och sprida 
acceptans, måste en rad olika åtgärder vidtas (Kotter, 2012).  

Nedan presenteras skillnader och likheter mellan individuell och gruppacceptans med avseende på 
systemförändring. 
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2.1.1 Individuell acceptans 

Individuell acceptans refererar till varje individs individuella användaracceptans, beroende på 
individens attityd till användning, faktisk systemanvändning, uppfattad användbarhet, och 
användarvänlighet (Davis, 1993). Den individuella acceptansen har en stark relation till den 
personliga identiteten, vilken definierar en människas karaktär med hänsyn till dess individuella 
egenskaper och hur individen väljer att identifiera sig själv (Forsyth, 2014). Enligt Forsyth (2014) 
utgör den personliga identiteten individens självuppfattning och självkänsla. Då varje individs 
personliga egenskaper utgörs av åsikter, inställning, tro, engagemang, känslor och beteende 
(Forsyth, 2014), resulterar detta i att de individuella egenskaperna påverkar individens inställning 
till förändring.         

2.1.2 Gruppacceptans   

Gruppacceptans tenderar att sakna en tydlig definition (Wüstenhagen et al., 2007). Gruppacceptans 
refererar till konformitet vilket beskriver individens vilja att passa in. Konformitet resulterar i att 
enskilda individer agerar och tycker som gruppen (Forsyth, 2014). Enligt Forsyth (2014) kan de 
gruppdynamiska aspekterna resultera i att personliga identitet övergår till social identitet. Social 
identity theory (SIT) skapad av Tajfel och Turner (1979) ämnar beskriva anledningen till konflikter 
mellan människor som tillhör olika grupper (Forsyth, 2014). SIT refererar till en teoretisk analys 
av grupprocesser och interna gruppers relationer, vilken beskriver att grupper influerar sina 
medlemmars självkoncept och självkänsla, i synnerhet då individer kategoriserar sig själv som 
gruppmedlemmar, och identifierar sig med gruppen (Forsyth, 2014).  

2.2 Gruppdynamiska aspekter 

2.2.1 Gruppdynamik  

Gruppdynamik beskriver de ledande handlingarna, processerna och förändringarna som uppstår 
inom och mellan grupper, samt även den vetenskapliga forskningen med avseende på processerna 
(Forsyth, 2014). En grupp består av två individer eller fler, och refererar till en majoritet, medan 
en enskild individ refererar till en minoritet. Forsyth (2014) påpekar att människans tendens att 
ansluta sig till en grupp om möjligt är den mest centrala egenskapen hos människan, och 
processerna som utspelar sig inom dessa grupper lämnar ett oförglömligt spår och prägel på 
gruppmedlemmarna, samt samhället. För att förstå människor, måste förståelsen rörande grupper 
och deras tillhörande dynamik uppnås (Forsyth, 2014).  
 
Lewin (1947) beskriver hur grupper och individer agerar och namngav dessa processer för 
gruppdynamik. Lewin var den första psykologen som introducerade gruppdynamik, och gruppens 
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inverkan på beteendet hos medlemmar inom det sociala systemet (Bargal et al., 1992). 
Gruppdynamik understryker att gruppbeteende bör vara i fokus avseende förändring, istället för 
det individuella beteendet (Dent & Goldberg, 1999). Lewin (1947) anser att det är meningslöst att 
fokusera på att förändra beteendet hos individer, då individerna inom isolation (gruppisolation) är 
begränsade på grund av grupptryck, vilket resulterar i människors vilja att rätta sig efter gruppens 
identitet. Följaktligen bör fokus med hänsyn till förändring vara på gruppnivå, och bör 
koncentreras på faktorer såsom gruppnormer, roller, interaktion och sociala processer för att skapa 
obalans och förändring (Schein, 1988, refererad i Burnes, 2004, s.983). Lewins banbrytande 
studier beträffande gruppdynamik lade inte bara grunden till förståelsen rörande grupper (Cooke, 
1999; Dent & Goldberg, 1999), utan resulterade också i en trestegsmodell (Burnes, 2004). Utöver 
Trestegsmodellen utvecklade också Lewin (1951) Lewin’s law of change vilken beskriver en 
grundläggande princip av attityd och beteende och påstår att individer i grupp är enklare att 
förändra och påverka än enskilda individer (Forsyth, 2014). Lewins lag återger en relevans i 
studiens anspelning på användaracceptans på gruppnivå, och hur gruppen påverkar individen vid 
systemförändringar. 
 
De gruppdynamiska aspekterna behandlas i studien ur ett socialpsykologiskt perspektiv, och består 
av den sammanhållning som utgör den osynliga kraft vilken håller ihop en grupp och är grunden 
till gruppens prestation i helhet (Robbins et al., 2017).  

2.2.2 Influens  
 
Det är allmänt känt att gruppen influerar individen, och att individen avser att påverka gruppen. 
Enligt Forsyth (2014) avser relationen mellan människor processer som både föranleder individer 
närmare till uniformitet, men också till oenighet och självständighet. Grupper är i behov av både 
enighet och oenighet med avseende till överlevnad och långvarighet. Vidare beskriver Forsyth 
(2014) olika influenskällor som avser beskriva hur individer påverkas av gruppinfluenser. Social 
influence refererar till en form av gruppinfluens.  
 
Undersökningens betoning på de gruppdynamiska aspekterna avseende användaracceptans samt 
redogörelsen av modellen TAM2 understryker processerna kring social influens som förekommer 
inom sociala nätverk (Venkatesh & Davis, 2000). Sociala nätverk omfattar de fenomen som 
existerar på gruppnivå och fokuserar på interaktionerna mellan människorna i gruppen (Bandura, 
2001; Sykes et al., 2009). Sociala nät kan ha avsevärd påverkan på människors beteende och i stort 
sett kan de flesta människor relatera till att det finns vissa personer eller grupper som har haft 
makten att påverka deras liv inom olika aspekter (Westaby, 2012). 
 
Social influens eller även så kallat social inverkan avser de förändringar en person genomför kring 
sina känslor, tankar, attityder och beteenden vid interaktionen med en annan grupp eller andra 
personer (Ten Kate et al., 2010). Utöver detta innebär social inverkan även den grad en person 
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uppfattar som viktigt att andras åsikt om att personen bör använda det nya systemet (Fishbein & 
Ajzen, 1975). Vad gäller influens så kan människor även bli påverkade beroende av situation. Till 
exempel är det vanligt att som person bli påverkad av en majoritet. Det kan handla om 
referensgrupper som har en specifik attityd, vilket kan leda till att personen tar sig an liknande 
attityd (Davis et al., 1989). Enligt Davis et al. (1989) har det inget att göra med att personer skulle 
bli pressade till ett specifikt beteende utan snarare att de påverkas av andra omedvetet eller till och 
med medvetet. Vidare är det även sannolikt att personer kan ändra sin uppfattning under påverkan 
av någon annan eller andra personer som uppfattas ha särskild erfarenhet inom ett visst 
sammanhang. Studier kring social inverkan är allmänt baserat på experimentella metoder och 
resulterar i fem olika områden som behandlar minoritetspåverkan i grupper, forskning kring 
övertalning, teori kring dynamisk social påverkan, ett strukturellt synsätt på social inverkan och 
teorin om social inverkan i förväntade tillstånd (Davis et al., 1989). Minoritetspåverkan uppstår 
när en minoritetsgrupp inom en annan grupp gör ett anspråk i att ändra den större gruppen. Detta 
förefaller udda då forskning oftast behandlat den process där majoriteen påverkar mindre grupper, 
dock anser flera att varje person i en grupp kan påverka andra, åtminstone till en viss grad. Forsyth 
(2014) påstår att både majoritets- och minoritetsinfluense förekommer inom ett socialt system. 
Social influens utgörs av uppfattad extern press som personer känner i proceduren där de 
informeras om ett införande av teknologi, och beslutet om att använda det (Fishbein & Ajzen, 
1975). Människor har en tendens att justera sina uppfattningar efter den grupp de omringas av eller 
befinner sig inom. Individer är även påverkade av majoritet- om en större grupp av människor har 
en specifik attityd, är det av större sannolikhet att personen lär ha samma attityd (Ten Kate et al., 
2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.2.3 Konformitet  
 
Forsyth (2014, s.204) beskriver konformitet “A change in a member’s opinions, judgments, or 
actions that increases their consistency with those expressed by other people”. De allra flesta 
social-forskare förespråkar att individuellt beteende motiveras till stora delar av sociala faktorer 
såsom önskan för prestige, högaktning, popularitet, eller acceptans (Bernheim, 1994).  
 
Forsyth (2014, s.204) förespråkar “The power of the many”, majoritetsinfluens vilket beskriver 
grupptryck utövad av majoriteten, riktad mot minoriteten. Varje individ strävar efter att förändra 
gruppen efter egna benägenheter, men parallellt så påverkar gruppen dess medlemmar (Forsyth, 
2014). Forsyth (2014) förespråkar att ensamma är individer fria att tänka och bete sig frivilligt, 
men gruppmedlemmar måste överge en del av sin självständighet. En utförd undersökning avslöjar 
att ett flertal medlemmar inom det sociala systemet med en viss osäkerhet ansåg sig skyldiga att 
hålla med andra, vilket anspelar på konformitet (Forsyth, 2014). Konformitet refererar till 
individens anpassningsförmåga till en grupp för att passa in (Forsyth, 2014). Forsyth (2014) 
nämner “Asch situation” vilket refererar till en experimentell procedur utvecklad av Solomon 
Asch, studien undersöker konformitet med avseende till grupper och dess åsikter. Experimentet 
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avslöjade att människor resignerar sina egna tankar och åsikter på grund av andras. Enligt Forsyth 
(2014) råder det också följsamhet vilket beskriver förändringar som sker då målet av social 
influens (gruppmedlem) publikt accepterar och överensstämmer med gruppen, men privat behåller 
sina enskilda övertygelser. 
 
Baumeister & Leary (1995) anser att människan mår bra och är lycklig i sällskap med andra, och 
förespråkar att människan har ett behov att tillhöra. Behovet att tillhöra beskriver den generella 
önskan att söka och förenas med andra individer (Forsyth, 2014), vilket stärker tankarna kring 
konformitetsteorin. Forsyth (2014) beskriver att människor ständigt söker tillhörande istället för 
uteslutning. Baumeister & Leary (1995) förespråkar att människors behov att tillhöra kan jämföras 
med andra mänskliga behov såsom hunger och törst. En människa som har lite kontakt med 
omvärlden kommer att känna sig olycklig och ensam, människor är istället lyckliga i sällskap med 
andra (Baumeister & Leary 1995).  
 
Studier påvisar även att människor glädjer sig åt att vara isolerade, i specifika fall. I samband med 
ensamhet upplever människor möjligheten att upptäcka sig själv, och vem man egentligen är (Long 
et al., 2003). Pedersen (1997) förespråkar att avskildhet ger individer möjlighet att laborera med 
nya beteende utan rädslan av den sociala fördömelsen, människor kan göra sin sak. Thoreau (1962) 
menar att människor möts och skapar relationer i väldigt korta intervaller och har inte möjligheten 
att erhålla något nytt värde för varandra. Detta motsätter sig Aristoteles tankar om att människan 
är en social varelse, och menar att behovet inte finns naturligt hos människan (refererad i Forsyth, 
2014, s.64). Trots tankar om att människan trivs bra i isolation så anser Forsyth (2014) att 
människor generellt spenderar vanligen tid, i sällskap med andra, och att de allra flesta upplever 
att tillbringa sin närvaro med andra individer är bättre än att vara ensam.   
 
Med återkoppling till studiens fokus på användaracceptans på gruppnivå, stödjer 
konformitetsteorin och människors vilja att tillhöra de gruppdynamiska aspekterna. Teorierna 
beskriver hur individer inom ett socialt system påverkas av grupper och majoriteter, vilket 
resulterar i att teorierna kan appliceras på studiens anspelning på de gruppdynamiska aspekternas 
påverkan på användaracceptans vid IT-systemförändring. Fenomenen hjälper identifieringen av de 
gruppdynamiska aspekterna som belyser hur grupper påverkar den ensamma individen.          

2.2.4 SIT (Social Identity Theory) 
 
Social Identity Theory beskriver en teoretisk analys av grupprocesser och inre grupprelationer med 
antagandet att grupper påverkar deras gruppmedlemmars självuppfattning och självkänsla, särskilt 
då individer kategoriserar sig själva som gruppmedlemmar och identifierar sig själv med gruppen. 
Enligt SIT så utgörs självuppfattningen av en personlig identitet som omfattar känsliga egenskaper 
såsom, kroppsliga attribut, förmågor, intresse etc. Social identitet innefattar framträdande 
gruppklassificering (Ashforth & Mael, 1989). SIT beskriver individens tendens att klassificera sig 
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själv med andra mot olika sociala kategorier, såsom organisatoriskt medlemskap (Tajfel & Turner, 
1985, refererad i Ashforth & Mael, 1989, s.20). Tajfel och Turner skapade ursprungligen Social 
Identity Theory (Forsyth, 2014). Kategorier definieras genom prototypiska egenskaper 
abstraherade av gruppmedlemmarna (Turner, 1985, refererad i Ashforth & Mael, 1989, s.20). 
Människors tendens att lämna personlig identitet för att övergå till social identitet resulterar i att 
den individuella acceptansen i sin tur övergår till gruppacceptans, då en individ uppfattar sig främst 
som gruppmedlem. Detta kallas kollektivism och refererar till individer som sätter gruppen i första 
hand (Forsyth, 2014). Social Identity Theory utvecklades initialt för att skapa en förståelse varför 
det sker konflikter mellan individer som tillhör olika grupper (Forsyth, 2014). SIT identifierar 
ytterligare gruppdynamiska aspekter, vilka påverkar individuell användaracceptans vid införande 
av ett nytt IT-system, vilket resulterar i en hög relevans och korrelation till studiens 
forskningsfråga.                        

2.2.5 Homogenitet och Heterogenitet  

Kommunikation är avgörande vid förändring, Kotter (1995) hävdar att organisationer bör använda 
alla medel tillgängliga för att kommunicera och sprida kunskap gällande innovationen. “In more 
successful transformation efforts, executives use all existing communication channels to broadcast 
the vision” (Kotter, 1995, s.64).  Rogers (2003) menar också att informationssökandeprocesser 
reducerar osäkerhet. Förståelsen kring bakgrunden av kommunikationsflöden är avgörande, då 
kommunikation är en viktig komponent avseende förändringsarbete (Kotter, 1995). 
Mellanmänsklig kommunikation presenteras och förstärks ihop med homogenitet och 
heterogenitet koncepten (Rogers, 2003).  

Den fundamentala uppfattningen kring den mänskliga kommunikationen är att utbytet av 
information tenderar att ske mellan individer som är lika, vilket beskriver homogenitet (Rogers, 
2003). Homogenitet presenterar graden till vilken ett par individer som kommunicerar är likartade 
avseende specifika egenskaper såsom övertygelse, värderingar, utbildning, social status etc 
(Rogers, 2003). Heterogenitet beskriver motsatsen, till graden vilken ett par individer interagerar 
med andra som är annorlunda med avseende till specifika individuella egenskaper (Rogers, 2003). 
Trade (1903, s.64) påstår att “Social relations, I repeat, are much closer between individuals who 
resemble each other in occupation and education”. Homogenitet sker frekvent då 
kommunikationen tenderar att vara mer effektiv eftersom det sker mellan likasinnade individer 
(Roger, 2003). Rogers (2003) påstår att trots effektiviteten som medföljer homogen 
kommunikation så spelar heterogen kommunikation en avgörande roll, “These heterophilous 
interpersonal links in a system, called “bridges,” are especially important in conveying information 
about innovations [...]” (Rogers, 2003, s.306). Kommunikation mellan likasinnade individer sker 
möjligen mer frekvent och enkelt, men utgör möjligtvis den mindre avgörande kommunikationen 
med avseende på spridningen av innovationer (Rogers, 2003). Heterogen kommunikation anses 
vara mer ineffektiv då deltagarna inte talar samma “språk” (Rogers, 2003). Vidare om två individer 
är rörande överens, sker ingen spridning då det inte finns någon ny information att utbyta (Rogers, 
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2003).             

Nya idéer inkluderas och sprids till en början av högre rankade innovationsmedlemmar, vilket ofta 
har sin förklaring då inflyttningsrika personer tenderar att introduceras för innovationen tidigare 
än andra för att påverka och stödja spridningen av innovationen (Rogers, 2003). Trade (1903) 
förklarar spridningen som vertikal där innovationen först introduceras för en individ som är socialt 
närmast källan beträffande innovationen, och att den nya idén sen sprids gradvist från “högre-
status” till “lägre-status” individer. Rogers (2003) hävdar att homogenitet orsakar en horisontell 
spridning, istället för en vertikal spridning, då graden av heterogenitet blir för hög och stark. En 
hög grad av homogenitet innebär att dessa “elit” individer för det mesta interagerar med varandra, 
vilket innebär att innovationen inte når dem “icke-elit” deltagarna, vilket är i linje med tankarna 
om att den mer ineffektiva heterogenitet kommunikationen är avgörande för 
innovationsspridningen (Rogers, 2003).          

2.3 Förändringsarbete 

2.3.1 Lewins trestegsmodell  
 
Lewin (1951) presenterade en förändringsteori change theory, och har gett upphov till Lewins 
trestegsmodell, och ramverket associeras ofta som en nyckelkomponent och bidragande faktor till 
organisationsförändring (Burnes, 2004). Trestegsmodellen utgörs av tre steg: Unfreezing, 
Changing, och Refreezing. Upptiningsfasen involverar att motivera individer genom att förbereda 
dem inför förändring. Förändringsfasen refererar till att uppmuntra individer att acceptera ett nytt 
perspektiv som möjliggör till förståelsen att rådande situation kan förbättras genom förändring, 
och återfrysningsfasen innebär att förstärka nya beteendemönster.  

I upptiningsfasen, är det avgörande att identifiera krafterna som driver och hindrar individen att 
acceptera en förändring (Lee, 2006). Strategier bör planeras för att stärka drivkraften att förändras, 
och för att minska motstånd. I förändringsfasen bör öppen kommunikation och delaktighet i 
utvecklingen av förändringen uppmuntras (Lee, 2006). Lee (2006) hävdar att då individer känner 
sig aktivt delaktiga och personligt engagerade till ett projekt, kommer de med största sannolikhet 
stödja förändring. I återfrysningsfasen underhålls förändringen genom att förse fortsatt assistans 
och stöd till systemanvändare (Lee, 2006). Lewins förändringsteori har föreslagits som ett ramverk 
för planering, implementering, acceptans samt framgång avseende informationssystem (Bozak, 
2003).          
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Figur 1: Trestegsmodellen baserad på Lewins Change Theory (Lewin, 1951) 
 

Förändringsperspektivet fick på 1980-talet och framåt ett nytt synsätt vilket resulterade att Lewins 
förändringslära fick motta kritik (Burnes, 2004). Ett flertal teoretiker anser att Lewins 
förändringsperspektiv är alltför förenklat och mekaniskt för en värld där organisationsförändringar 
är en kontinuerlig och förutsättningslös process (Garvin, 1993). Burnes (2004) anser att denna 
kritik härstammar från en felaktig och misstolkad syn på hur Lewin uppfattade stabilitet och 
förändring. Ytterligare har Lewins förändringsteori ifrågasatts med hänsyn till att endast vara 
lämplig till stegvis förändring och inte applicerbar till radikala förändringsprojekt (Dunphy & 
Stace, 1993).  

2.3.2 Tuckmans förändringsprocess  
 
Tuckman (1965) presenterade en förändringsprocess avseende grupper, och utvecklingsprocessen 
utgörs av fyra faser: forming, norming, storming, performing.  

Forming redogör för den första fasen inom förändringsprocessen avseende testning och beroende 
(Bonebright, 2010). Tuckman (1965) anser att grupper initialt ägnar sig åt orientering främst 
genom testning. Genom testning får gruppen kännedom om uppgiften, skapar grundregler, och 
testar avgränsningarna mellan mellanmänskligt- och uppgiftsbeteende (Bonebright, 2010). Ihop 
med testning som avser den mellanmänskliga aspekter etablerar också grupper relationer med 
ledare, andra gruppmedlemmar, eller redan existerande standarder (Tuckman, 1965).  

Storming beskriver det interna fiendeskapet, som refererar till en tid med inre konflikter inom 
gruppen, och omfattar den andra fasen (Tuckman, 1965). Tuckman (1965) anser att fasen 
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kategoriseras av konflikt och polarisation med avseende till mellanmänskliga problem. 
Gruppdeltagare motsätter sig att förflytta sig till okända områden rörande mellanmänskliga 
relationer och söker säkerhet (Bonebright, 2010). Storming utgör den mest avgörande och 
omtalade delen inom studiens omfång, då IT-systemförändringar kan medföra till konflikter och 
osämja mellan individer. Individer har varierande vilja att acceptera ett nytt IT system vilket skapar 
ojämnheter inom gruppen (Rogers, 2003). Enligt Rogers (2003) finns det fem olika slags individer 
vid en förändring: early adopters, early majority, late majority, och laggards alla med olika 
inställning och adoptionshastighet med avseende till förändring.       

Norming presenterar utvecklingen av gruppsammanhållning. Gruppsammanhållningen innebär att 
acceptans mellan medlemmar infinner sig, och de uttrycker personliga åsikter (Bonebright, 2010). 
Vidare etableras normer och medlemmarna tilldelas roller. Tuckman (1965) menar att motstånd 
bemästras.  

Tuckman (1965) beskriver performing då gruppen utvecklar funktionella rollanknytningar 
(nätverk). Roller blir flexibla och funktionella, och gruppenergi omsätts till uppgiften (Tuckman, 
1965). Gruppen är nu en problemlösande enhet, då medlemmar anpassar sig och utgör roller som 
kommer att förbättra gruppaktiviteterna (Bonebright, 2010). Strukturella svårigheter har blivit 
uträtade, och struktur kan nu bistå som support för presentationen beträffande uppgiften 
(Bonebright, 2010; Tuckman, 1965), därför kallas denna fas för performing. 

Tuckman och Jensen (1977, refererad i Miller, 2003) reviderade förändringsprocessen avseende 
grupputveckling och en femte fas inkluderades. Den femte fasen namngavs adjourning, och sker 
då grupper upplöser sig, och fokus är riktat mot slutförandet av aktiviteter. Gruppmedlemmar 
känner lycka över vad som åstadkommits eller blir deprimerade på grund av känsla av förlorad 
vänskap. Denna fas anses ofta vara mindre avgörande avseende grupputveckling, och är bara 
relevant för att splittra grupper (Miller, 2003), vilket resulterade i att fasen exkluderades i 
undersökningen.  
 

 

Figur 2: Illustrerad modell baserad på Tuckmans grupputvecklingsmodell (1965) 

 
Tuckmans grupputvecklingsmodell har ifrågasatts, och Tuckman (1965) identifierade flera 
begränsningar. Den första och mest signifikanta begränsningen är att litteraturstudien inte 
presenterar ett representativt stickprov av kontexter där små grupputvecklingsprocesser generellt 
sker, utan specifika fall var överrepresenterade. Ändå fortsätter Tuckmans 
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grupputvecklingsmodell vara en välrefererad modell i välkända organisationslitteratur 
redovisningar (Miller, 2003).      

2.3.3 Kotters förändringsmodell  

Kotter (2012) presenterar en förändringsprocess som utgörs av åtta faser, och beskriver hur 
organisationer utvecklas och förändras. Förändringsprocessen representerar och utgör ett slags 
ramverk. Kotter (2012) anser att organisationer måste genomgå processens alla faser efter 
numerisk följd för att nå en framgångsrik förändring och organisationsutveckling. Processens åtta 
stadier presenteras nedan (Kotter, 1995; Kotter, 2012):  

Steg ett innebär att skapa en känsla av angelägenhet och brådska, individer kommer inte att 
förändras om de inte ser behovet att göra så. Riskfyllda och beslutsamma handlingar associeras 
oftast ihop med bra ledarskap och krävs generellt för att skapa en känsla av brådska (Kotter, 1995). 
Ledare och ”change agents” måste i sin tur ha medhåll från många individer för att sprida 
information avseende förändring, eftersom förändringsprojekt kräver samarbetsvilja och stöd från 
ett flertal individer. Behovet av förändring måste förstås och accepteras för att skapa tillräcklig 
kraft och trovärdighet för att initiera det nya behövliga systemet (Kotter, 1995).   

Andra steget omfattar att skapa en styrande förändringskoalition, med kraft nog att leda 
förändringsprojektet. Weeks et al. (2004, s.8) beskriver ledningens avgörande roll inom 
förändringsprocessen enligt “In general, successful change is more likely to occur when leaders, 
such as sales managers, support change and encourage the support of others, such as the 
salespeople”. Gruppen bör bestå av individer med auktoritet och influensmöjligheter inom 
organisationen som kan bistå med att leda förändringen. Kotter anser att ingen erhåller kapacitet 
nog att enskilt leda och styra förändringsprocessen inom en organisation, och forma rätt styrande 
koalition. I starten består koalitionen ofta av ett fåtal personer, men med tiden ansluter sig fler 
individer.  

Steg tre omfattar att utveckla en förändringsvision och strategi, vilket innebär en vision som 
beskriver framtidssynen, och redovisar varför förändring är ett behov och hur utveckling nås 
(Kotter, 1995). Utan en tydlig vision kan förändringsobjekten enkelt upplösas till en lista av 
förvirring, och inkompatibla projekt, som kan driva organisationen i fel riktning eller ingenstans 
(Kotter, 2012).     

Fjärde steget handlar om att kommunicera och sprida kunskap kring förändringen avseende varför, 
vad och hur, till så många individer som möjligt (Kotter, 1995). Kommunikation är ett avgörande 
element inom förändringsprocessen då det kan minska osäkerhet avseende förändring (Bordia et 
al., 2004), samt minskar oklarheter och påverkar utfallet avseende positiv respektive negativ 
respons emot organisationsförändring (Nelissen & van Selm, 2008). Detta är i linje med Rogers 
(2003) tankar om osäkerhet, och att informationssökande processer reducerar osäkerhet hos 
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individen med hänsyn till förändring. Hutchison (2001, refererad i Weeks et al., 2004) hävdar att 
“An important driver in the success of a change initiative is open communications from the start 
of the change initiative”. Frahm och Brown (2007) påstår att frustration är närvarande då de 
anställda inom organisationen inte involveras och erhåller otillräcklig information. Kotter (1995) 
anser att förändringskoalitionen ska föregå med gott exempel och undervisa organisationen kring 
det nya beteende som medföljer förändringen.    

Femte steget omfattar att bemyndiga övergripande handlingar, och innebär att involvera individer, 
övertyga människor att tänka på förändringen, samt hur förändringar ska uppnås istället för 
motsatsen. Enligt Kotter (1995) ska anställda uppmuntras att testa nya idéer och approacher, 
genom kommunikation avseende visionen. Genom att ge befogenhet till de anställda involveras 
också de i förändringsprocessen (Kotter, 1995).  “The more people involved, the better the 
outcome.” (Kotter, 1995, s.7).   

Sjätte steget förespråkar att framställa kortvariga förbättringar. Det är väsentligt, att se 
förändringen samt värdesätta och identifiera arbetet bakom förändringen. Delmål är viktiga, även 
att belysa framgång vid uppnått delmål är avgörande. Genom att upplysa de anställda att 
organisationen arbetar framgångsrikt med avseende till förändring motiveras individerna (Kotter, 
1995). “Most people won’t go on the long march unless they see compelling evidence […]” 
(Kotter, 1995, s.7).   

Sjunde steget innebär stabilisering av förbättringar och vidare förändring, vilket innebär att skapa 
momentum för förändring genom att basera det på förändringens framgång, stärka individer genom 
förändringen, samt forma människor till förändringsagenter. Kotter (1995) hävdar också att det är 
viktigt att ledare inte vid första anblicken av förbättring tillkännager vinst, och fullständighet, utan 
beskriver vikten av att applicera delmål för att kunna hantera andra svårigheter. “It is the premature 
victory celebration that kills momentum.” (Kotter, 1995, s.8). Kotter (1995) anser att ledare måste 
bevisa att förändringen medför förbättring.   

Sista steget handlar om att förankra nya approacher inom organisationskulturen vilket är 
avgörande för långvarig framgång. Misslyckandet av att förankra nya approacher innebär att 
människor tenderar i att återgå till tidigare och bekväma sätt att göra saker (Kotter, 1995). Kotter 
(1995) presenterar två faktorer som är kritiska till institutionaliseringen avseende förändring, 
organisationskulturen: visa anställda hur nya approacher, beteende och attityder medfört till 
förbättrade presentation, och försäkra att nästa generation med avseende till ledning personifierar 
det nya synsättet.  
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Figur 3: Eight Steps to Transforming Your Organization (Kotter, 1995) 

 

Kotter (2012, s.123) hävdar att “Major change takes time, sometimes lots of time.”, en del tror på 
något positivt ihop med förändringen och andra måste först övertygas. Kotter (1995) anser att 
organisationsförändring inte skiljer sig speciellt mycket från att möblera en arbetsplats. Vid 
förändring måste många människor hjälpa till. Därför är det viktigt med delaktighet för 
förändringsprocessens framgång, annars kommer motivationen minska och individer kommer 
istället för att hjälpa motarbeta förändringsprocessen genom att återgå till sina gamla arbetsvanor 
(Kotter, 2012).  

Kritik har riktats mot Kotters grupputvecklingsmodell för att applicera ett onyanserat synsätt 
(Appelbaum et al., 2012). Vidare har det också diskuterats att en del steg inte är relevanta 
beträffande några kontexter. Oavsett kritiken mot Kotters modell kvarstår denna som en utmärkt 
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startpunkt vid implementering av organisationsförändringar, och appliceringen av modellen 
förbättrar sannolikt förändringsframgången. Dock bör modellen inte beaktas som något vilket 
garanterar framgång (Appelbaum et al., 2012).        

2.3.4 Sambandet mellan Lewin, Tuckman & Kotter 

Lewins trestegsmodell beskriver förändring avseende organisationers och individers 
förändringsbeteende (Burnes, 2004). Förändringsprocessen är i korrelation med Tuckmans 
grupputvecklingsprocess vilken refererar till förändring och utveckling inom grupper. Tuckmans 
förändringsprocess (1965) har ett stort fokus på grupper och inte enbart individens personliga 
utveckling (Bonebright, 2009), vilket är den största skillnaden mellan Lewins och Tuckmans idéer 
rörande förändring. Lewin lägger istället större vikt på att beskriva individens beteende och 
utveckling vid förändring, som i sin tur påverkar organisatorisk förändring (Burnes, 2004). 
Ytterligare presenterar Kotter (2012) en förändringsprocess i åtta steg för att adressera hur 
organisationer bör gå tillväga för att organisationsförändringar ska lyckas och nå framgång. Även 
denna process har ett fokus på organisation, och går att applicera på organisationsnivå. Kotters 
grupputvecklingsmodell skiljer sig en aning ifrån Tuckmans och Lewin, då modellen presenterar 
ett ramverk och riktlinjer som beskriver hur organisationer bör agera vid förändringsarbete. 
Trestegsmodellen och Tuckmans grupputvecklingsmodell avser istället att beskriva hur 
utvecklingsprocessen ser ut. Den främsta likheten mellan de tre ramverken är att dem refererar till 
förändring, vilket är i linje med studiens anspelning på användaracceptans vid IT-
systemförändring. Lewins trestegsmodell var en av dem första förändrings modellerna och 
presenterades 1947 (Brisson-Banks, 2010). Kurt Lewin anses vara en pionjär inom 
gruppdynamikens ram och la grunden till vår förståelse kring grupper (Cooke, 1999; Dent and 
Goldberg, 1999). Trestegsmodellen har senare legat till grund för vidareutvecklingar inom 
forskningsområdet, och har bland annat gett influenser till Kotters (1995) förändringsmodell, och 
Tuckmans (1965) förändringsprocess.       

2.4 Teoretiska ramverk 

2.4.1 Theory Acceptance Model (TAM) - En modell grundad på TRA och TPB 

Technology Acceptance Model (TAM) är den teori som har omarbetats av Davis (1989) och har 
sitt ursprung från Ajzens och Fishbeins (1965) välkända teori Theory of Reasoned Action (Davis, 
1989). Theory of Reasoned Action (TRA) belyser den socialpsykologiska aspekten samt förklarar 
relationen mellan attityder och beteenden kring utförda handlingar, därtill talar för att en persons 
val för ett specifikt beteende är ett resultat av det personen förväntar sig av det specifika beteendet 
(Fishbein & Ajzen, 1975).  
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Ytterligare en infallsvinkel enligt Ajzen (1991) rådande människans beteende kan beaktas i en 
utökad version av TRA som kallas för Theory of Planned Behavior (TPB). Skillnaden mellan dessa 
två teorier är att TPB utgör en modell där hänsyn till tvingande situationer tas gällande beteende. 
Denna teori är värd att understryka på grund av att införande av ny teknologi vid 
systemförändringar inte alltid accepteras frivilligt av användarna, utan ofta handlar det om beslut 
som tas i högre upp i ledningen, vilket dominerar de anställdas åsikter kring införande av nytt IS 
(Rattanasampan & Kim, 2002).  
 
TAM räknas till en av de mest väletablerade modellerna och anses vara det mest välkända 
ramverket för att förstå och förklara användaracceptans av teknologi (Davis et al., 1989). Teorin 
ämnar beskriva anledningen till att personer väljer att acceptera och använda sig av specifik 
teknologi eller informationssystem. Målet med TAM är att förklara användaracceptans genom att 
förklara beteendet hos slutanvändarna och anledningen till varför system inte accepteras för att 
sedan kunna vidta åtgärder (Davis et al., 1989). Davis et al. (1989) påstår att TAM bäddar för 
möjligheten att kunna skildra hur externa faktorer som exempelvis användaregenskaper, 
implementeringsprocesser och systemdesignegenskaper påverkar interna uppfattningar, attityder 
och avsikter. Vidare kan användaregenskaper bestå av delar som kognitiv karaktär och personliga 
variabler. Till skillnad från TRA, är TAM en förenklad modell som förklarar användaracceptans 
utmärkande med en omfattande teknologiaspekt där subjektiv norm förbises, på grund av att det 
anses ha obetydlig inverkan på beteendeavsikten (Davis et al., 1989). Istället förespråkar teorin 
faktorerna upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet som påstår att påverka 
människors beslut angående hur, samt när de kan infinna sig i att använda ny teknologi från det 
tillfälle den har presenterats för dem (Davis et al., 1989). 
 
Beteende = Upplevd användbarhet + Upplevd användarvänlighet + Externa variabler 

Upplevd användbarhet motsvarar den grad som en person uppfattar att ett specifikt system lär 
förbättra det arbete som personen utför med hjälp av systemet inom ett organisatoriskt 
sammanhang. Vidare innebär upplevd användarvänlighet, graden som en användare tror att ett 
specifikt system kommer att upplevas som lätt vid användning. TAM förespråkar att användning 
av teknologi är beroende av beteendeavsikten. Dock bestäms detta beteende av personens attityd 
samt upplevd användbarhet hos personen. Attityd definieras enligt TRA som människors positiva 
eller negativa känslor i anknytning till genomförande av ett visst beteende (Fishbein & Ajzen, 
1975) och bestäms utifrån uppfattningen och utvärderingen av de konsekvenser som existerar 
kring beteendet (Davis et al., 1989). Vidare påpekar TAM att en persons attityd och beteende vid 
användaracceptans påverkas av faktorerna upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet 
(Davis 1989; Davis et al., 1989; Venkatesh, 2000). Det betyder att personer lär forma avsikter att 
framföra ett visst beteende som har en positiv inverkan för sambandet mellan attityd och 
beteendeavsikt. Detta innebär att personer kan utveckla beteenden som troligtvis kommer att öka 
deras arbetsprestationer, oavsett negativa eller positiva känslor gentemot det faktiska beteendet 
(Davis et al., 1989). 
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2.4.2 Technology Acceptance Model 2 
 
Eftersom denna uppsats utöver individuell användaracceptans, belyser användaracceptans på 
gruppnivå är det viktigt att beakta de sociala aspekterna som existerar. Med avseende till social 
influens anses det passande att anamma den utökade teorin av TAM, TAM2 förespråkad av 
Venkatesh och Davis (2000). Till skillnad från TAM, där acceptans grundas på upplevd 
användbarhet och upplevd användarvänlighet, involverar TAM2 faktorer som innefattar social 
influens och kognitiva styrmedel för att förklara avsikter för användning. Social influens behandlar 
de tre sociala styrkorna bestående av subjektiv norm, tvång och image (Venkatesh & Davis, 2000). 
De kognitiva faktorerna består av jobbrelevans, outputkvalité, demonstration av resultat och 
upplevd användarvänlighet (Venkatesh & Davis, 2000). Enligt Venkatesh och Davis (2000) 
undersökning har det fastställts att både sociala influenser och kognitiva processer har 
anmärkningsvärt inflytande på användaracceptans. Studien som utfördes inom fyra organisationer, 
varav två betonade användningar inom frivilliga sammanhang och de två andra innebar 
användning inom tvingande sammanhang, avancerades teorin kring användaracceptans och lade 
grunden till vidare studier gällande beteende kring teknologi acceptans (Venkatesh & Davis, 
2000).  
 
Inom TAM2 betonar subjektiv norm sociala influenser, samt räknas till en avgörande faktor 
gällande beteendeavsikten i TRA och således TBP (Fishbein & Ajzen, 1975). Denna faktor 
indikerar att avsikter formas genom att människor väljer att utföra ett visst beteende även om de 
själva inte är positivt inställda till beteendet eller dess konsekvenser, vilket är vanligt 
förekommande i tvingande sammanhang men förekommer även inom frivilliga sammanhang 
(Schepers & Wetzel, 2007). Det beror på att dessa personer påverkas av andra personer som de 
anser är viktiga och motiveras till att handla enligt deras åsikter. Dessa personer kan också kallas 
för referenser och har inflytande i personens val att utföra ett beteende (Davis et al., 1989). Inom 
användaracceptans är subjektiv norm ett kontroversiellt ämne på grund av att studier gällande 
ämnet har genererat i olika resultat. Bland annat är exempelvis Mathieson (1991), Taylor och Todd 
(1995) och Davis et al. (1989) oeniga om effekterna av subjektiv norm gällande avsikt, i 
jämförelser mellan TAM och TRA. Davis et al. (1989) drog slutsatsen om att subjektiv norm inte 
hade något betydande inflytande på avsikter kring upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet. Dock uttrycktes behovet av att undersöka tillstånden och mekanismerna som 
styr effekterna av sociala influenser på användarbeteende (Venkatesh & Davis, 2000).  
 
TAM2 understryker ytterligare två teoretiska mekanismer vilket innebär att subjektiv norm kan 
påverka avsikt indirekt genom uppfattad användarvänlighet bestående av internalisering samt 
identifikation. Internalisering refererar till den process där en person uppfattar att en viktig referens 
tycker att personen skall använda ett system (Venkatesh & Davis, 2000). Denna person införlivar 
referensens uppfattningar i sin egna trosuppfattning. Internalisering är likvärdigt till informativ 
social inverkan som kan definieras som “påverkan för att acceptera information från en annan som 
bevis på verklighet” (Venkatesh & Davis, 2000). Inom detta sammanhang handlar det om ifall en 



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

25 

ledare eller kollega föreslår att ett specifikt system bör vara användbart, kan en person komma att 
tro att det är användbart och som resultat skapa en avsikt att använda systemet. I fall av 
internalisering, har subjektiv norm indirekt inverkan på avsikt via uppfattad användbarhet. TAM2 
hävdar att internalisering till skillnad från tillmötesgående kommer att alstras oavsett om 
sammanhanget av systemanvändning är frivillig eller tvingande (Venkatesh & Davis, 2000). 
Därmed, även när systemanvändning är givet som uppgift organisatoriskt sett så kan användares 
uppfattning kring användbarhet fortfarande öka som svar till övertalande baserat på social 
information (Venkatesh & Davis, 2000). 
 
Social inverkan gällande beteende vid teknologi acceptans har nämnts men det finns ett behov av 
att forska vidare inom ämnet (Venkatesh & Davis, 2000). Subjektiv norm har använts utbrett för 
att betona social inverkan och forskare har ifrågasatt om samtliga aspekter av social inverkan 
fångas in via subjektiv norm. Psykologer har undersökt självidentifiering som ett begrepp för att 
reflektera social inverkan på beteende. Självidentifikation har visat sig ha märkvärdig påverkan på 
frivilligt beteende och därmed inneha bestående effekter vid situationer där subjektiv norm hade 
mindre effekter (Venkatesh & Davis, 2000). 
 
 

 
 

Figur 4: Technology Acceptance Model 2 (Venkatesh & Davis, 2000, s.188) 

 
Trots att TAM är en utbredd teori och har bevisats vara till nytta för att öka förståelsen och 
förklaringen för användarbeteende vid IS implementeringar så finns det självfallet även de som 
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har påtalat den berömda modellen (Legris et al., 2003). Kritiken som har riktats mot TAM handlar 
om att teorin anses vara av en alldeles för enkel natur på grund av att den är begränsad, då den 
enbart är baserad på upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet (Bagozzi, 2007). Det 
innebär att modeller kan verka otillräcklig vad gäller beslut och beteende vid det breda fältet 
användaracceptans. Vidare kritiseras TAM för att vara svårt att applicera i praktiken och dess 
inskränkta fokus förbiser teknologi och designaspekterna vid acceptans (Bagozzi, 2007; Lee et al. 
2003). Relevant kritik för denna undersökning som belyser användaracceptans med de 
gruppdynamiska aspekterna är att TAM riktar in sig till den individuella användaren, och missar 
därmed de sociala aspekterna som enligt denna studie förefaller som fundamentala faktorer och 
har en betydande inverkan på acceptansen vid IT-systemförändringar (Rattanasampan & Kim, 
2002). Det betyder att TAM utesluter de aspekter som berör grupper, sociala och kulturella 
sammanhang vid implementering (Bagozzi, 2007). Även om människor agerar som individuella 
personer anses det viktigt att beakta gruppaspekter samtidigt som kulturella och sociala aspekter 
vid teknologiförändringar. Anledningen till detta beror på att människan i större utsträckning 
agerar i sammanhang med andra människor, som en spelare inom en organisation eller medlem i 
en grupp i ett helhetsperspektiv (Bagozzi, 2007). Vidare beaktar modellen dessutom inte heller 
acceptans vid tvingande situationer, utan belyser enbart användaracceptans vid frivilliga 
situationer (Venkatesh & Davis, 2000). Vad gäller TAM2 är det nämnvärt att betona att det inte är 
säkert att en person väljer att acceptera ett system endast på grund av att en inflytelserikperson har 
en uppfattning och åsikt som beskriver systemets användbarhet eller i vilken utsträckning systemet 
bör användas på (Venkatesh & Bala, 2008). Med anledning till studiens ansats och fokus gällande 
användaracceptans gruppnivå, har TAM2 varit central och TAM spelat en mindre viktig roll.  

Inom fältet användaracceptans har det även förespråkats modeller som Technology Acceptance 
Model (TAM3) och Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Nackdelen 
med UTAUT är att modellen består av ungefär 41 oberoende variabler om avsikter respektive 8 
variabler om beteende, vilket kan orsaka förvirring (Bagozzi, 2007). Eftersom TAM3 och UTAUT 
vidare berör användaracceptans ur ett ledningsperspektiv tas inte vidare hänsyn till dessa modeller 
för denna studie (Venkatesh et al., 2003; Venkatesh & Bala, 2008).  

Det har även påträffats en modell som behandlar användaracceptans inom grupper som refererar 
till TAG modellen (Technology Adoption by Groups), vilket syftar till att förstå hur sociala 
entiteter påverkar användaracceptans (Sarker et al., 2005). Här ses TAG som en process av 
kommunikation och förhandling. Dock är denna modell inte välbeprövad och fenomenet kring 
gruppacceptans i den specifika studien förblir komplext och svårfångat och anses kräva ytterligare 
uppmärksamhet, vilket innebär att denna modell har exluderats ur studien (Sarker et al., 2005).                 

2.5 Teoretiskt ramverk 

Nedan presenterar ett teoretiskt ramverk som redovisar en sammanfattning på samtliga teorier som 
anses vara viktiga. Begreppen representerar viktiga faktorer som ingår i den olika teorierna som 
presenteras i den högra kolumnen Teoretisk grund och författare.     
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Tabell 1: Teoretiskt ramverk 

Begrepp Teoretisk grund och författare 

Förändringsarbete Tuckmans förändringsprocess (Tuckman, 1965), Kotters 
förändringsmodell (Kotter, 2012) och Lewins trestegsmodell 
(Lewin, 1951) 

Social Influens, Konformitet TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000), SIT (Social Identity Theory) (Tajfel & Turner, 1979) 

Delaktighet Kotters förändringsmodell (Kotter, 2012) och Lewins 
trestegsmodell (Lewin, 1951) 

Social Influens, Konformitet TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000), SIT (Social Identity Theory) (Tajfel & Turner, 1979) 

Förändringsprocess Tuckmans förändringsprocess (Tuckman, 1965), Kotters 
förändringsmodell (Kotter, 2012) och Lewins trestegsmodell 
(Lewin, 1951) 

Grupptryck, Social Influence TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000) 

Användaracceptans TAM (Technology Acceptance Model) (Davis et al., 1989), 
TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000) 

Attityd, Beteende, Personliga 
egenskaper 

TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000) 

Roller, ansvarsfördelning Kotters förändringsmodell (Kotter, 2012)  

Grupptryck, Social Influence TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000) 

Individ till individ påverkan 
 

TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000) 

Formella och informella roller, 
Change management 

Kotters förändringsmodell (Kotter, 2012) 

Förändringsarbete, 
Förändringsprocesser 

Tuckmans förändringsprocess (Tuckman, 1965), Kotters 
förändringsmodell (Kotter, 2012) och Lewins trestegsmodell 
(Lewin, 1951) 

Användaracceptans TAM (Technology Acceptance Model) (Davis et al., 1989), 
TAM2 (Technology Acceptance Model 2) (Venkatesh & Davis, 
2000) 
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3 Metod 
 
Metodavsnittet beskriver och introducerar studiens utförande med avseende på motivering till 
metodval, beskrivning av studiens tillvägagångssätt, vilket beskriver på vilket sätt 
undersökningen och intervjuerna genomförts. Vidare presenteras också studiens datainsamling 
med avseende till datakvalité, urvalet av data och intervjuobjekt, samt data reliabilitet och 
validitet. Även en presentation av fallföretaget presenteras. Metodavsnittet omfattar och 
behandlar också studiens etiska aspekter. Nedan kommer ovanstående punkter presenteras 
ytterligare.  

3.1 Metodval  

Metodvalet utgör den tredje fasen inom undersökningsprocessen och är baserad på 
problemställningen, vilket utgör den första fasen, samt val av undersökningsupplägg som refererar 
till den andra fasen (Jacobsen, 2002). Studien behandlar en explorativ undersökning där valet av 
undersökningsupplägg avser att vara i linje med problemställningen. Efter utformning av 
problemställning och undersökningsupplägg väljs metodansats. När problemställningen är 
väldefinierad kan passande upplägg av undersökningen fastställas. För en problemställning som 
avser explorativ undersökning krävs en metod som fångar upp nyanserad samt detaljrik data 
(Jacobsen, 2002). Metoden innebär koncentrerad undersökning och talar för insamling av 
kvalitativ data. 

Med avseende på undersökningen har en fallstudie genomförts, som avser att studera ett fallföretag 
som representeras av Alfa Laval Lund AB. Metodvalet för denna studie föll på en kvalitativ studie, 
som i detta fall beskriver en intensiv datainsamling med hänsyn till en rad djupintervjuer. Den 
intensiva studien presenterar en generell uppfattning inom forskningsområdet, och den valda 
kontexten. Studien ämnar presentera hur individer inom en grupp påverkas av varandra vid IT-
systemförändringar med betoning på de gruppdynamiska aspekterna.    

3.1.1 Motivering till metodval  

Valet att genomföra en kvalitativ undersökning motiveras ihop med önskan att studera 
forskningsfenomen djupgående. För att erhålla en detaljrik empiri valdes en kvalitativ 
undersökning att appliceras genom semistrukturerade intervjuer där informanten kunde få 
möjlighet till att utforma breda svar på de frågor som ställdes. Kvalitativa studier sätter få 
begränsningar på informantens svar, vilket banar väg för öppenhet. Kvalitativ utförande av 
intervjuer innebär även att intervjupersonen får mer utrymme för att prata om sina egna åsikter och 
tankar, vilket var eftersträvat med tanke på att ramverken som används inom studien betonar de 
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subjektiva aspekterna. Detta förefaller som rätt val av undersökningsteknik på grund av att öppna 
frågor ger förklarande svar vilket är betydande för analysfasen och resultatet. 

Kvalitativa studier medför också en rad svårigheter, de är resurskrävande och tenderar att ge 
tolknings- och transkriberings svårigheter. Kvalitativa studier kan också ge en stor mängd 
ostrukturerad data, vilket bidrar med komplexitet. Trots dessa nackdelar övervinner vikten av att 
studera fenomenet på djupet vilket gav upphov till vald metodansats.   

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Utformning av intervjuguide 

Tillvägagångssättet för skapandet av intervjuguiden byggde på den teori och ramverk som 
studerats i litteraturgenomgången för att fånga in de viktiga aspekterna kring de sociala fenomen 
som alstras i det ömsesidiga samspelet mellan individer inom en grupp. För en god inledning till 
intervjun börjar intervjuguiden med allmänna frågor och övergår sedan till frågor som är uppdelade 
inom olika kategorier för att följa en tydligare och mer sammanhängande struktur genom 
formuläret. Kategoriseringen baserades på ramverket (tabell 1) vilket avser ligga som teoretiskt 
underlag till intervjufrågorna. Detta utfördes även med anledning att underlätta analysering och 
kategorisering av empirin. Frågorna ordnas från fråga 5–18 där de inledande frågorna exkluderades 
på grund av att dem inte har något teoretiskt underlag. Fullständig intervjuguide återfinns i bilaga 
A. En annan faktor som var viktig vid utformningen av intervjuguiden var att kunna koppla 
frågorna till problemområdet och forskningsfrågan som formulerats sedan tidigare. Nedan 
presenteras en tabell med intervjufrågorna som skapats utifrån teorierna, vilka presenteras i det 
teoretiska ramverket (tabell 1).  

Tabell 2: Underlag till intervjuguide baserat på teorier 

Nr Intervjufråga  Begrepp Teoretisk grund och 
författare 

5 Hur upplever du det initiala arbetet i 
början av en IT - systemförändring? 
  

Förändringsarbete  Tuckmans förändringsprocess 
(Tuckman, 1965), Kotters 
förändringsmodell (Kotter, 
2012) och Lewins 
trestegsmodell (Lewin,1951) 

6 Hur påverkas du av andras beteende 
och åsikter vid systemförändring? 
  

Social Influens, 
Konformitet 

TAM2 (Technology 
Acceptance Model 2) 
(Venkatesh & Davis, 2000), 
SIT (Social Identity Theory) 
(Tajfel & Turner, 1979) 
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7 Förklara vikten att vara delaktig i 
systemförändringsprocessen? 

Delaktighet  Kotters förändringsmodell 
(Kotter, 2012) och Lewins 
trestegsmodell (Lewin,1951) 

8 I vilken omfattning skiljer sig din åsikt 
från övriga vid IT-systemförändringar? 

Social Influens, 
Konformitet 

TAM2 (Technology 
Acceptance Model 2) 
(Venkatesh & Davis, 2000), 
SIT (Social Identity Theory) 
(Tajfel & Turner, 1979) 

9 Hur blev du informerad om att ett nytt 
system skulle implementeras? 
  

Förändringsprocess Tuckmans förändringsprocess 
(Tuckman, 1965), Kotters 
förändringsmodell (Kotter, 
2012) och Lewins 
trestegsmodell (Lewin,1951) 

10 Upplever du yttre påtryckningar av 
resterande gruppmedlemmar eller 
andra grupper vid IT-
systemförändringar?  
  

Grupptryck, Social 
Influence  

TAM2 (Technology 
Acceptance Model 2) 
(Venkatesh & Davis, 2000) 

11 Hur ser förhållandet ut mellan grupp- 
VS. individuell acceptans vid IT-
systemförändringar? 
  

Användaracceptans  TAM (Technology 
Acceptance Model) (Davis et 
al., 1989), TAM2 
(Technology Acceptance 
Model 2) (Venkatesh & 
Davis, 2000) 

12 Anser du att andras attityd (positiva 
eller negativa synsätt) påverkar ditt 
beteende vid systemacceptans? 

Attityd, Beteende, 
Personliga egenskaper 

TAM2 (Technology 
Acceptance Model 2) 
(Venkatesh & Davis, 2000) 

13 Vilken roll tar du på dig vid 
systemförändringar?  

Roller, 
ansvarsfördelning  

Kotters förändringsmodell 
(2012) 

14 Har du känt att du har varit tvungen till 
att acceptera en systemförändring på 
grund av andras åsikter inom gruppen, 
i så fall varför? 

Grupptryck, Social 
Influence  

TAM2 (Technology 
Acceptance Model 2) 
(Venkatesh & Davis, 2000) 

15 Hur tror du att du som enskild person 
påverkar gruppens acceptans vid 
systemförändringar? 
  

Individ till individ 
påverkan 
  
  

TAM2 (Technology 
Acceptance Model 2) 
(Venkatesh & Davis, 2000) 

16 Vilka roller har störst påverkan i en 
förändringsprocess? 
  

Formella och informella 
roller, Change 
management 

Kotters förändringsmodell 
(2012) 



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

31 

17 Vilka är de största utmaningarna vid 
systemförändring? 
  

Förändringsarbete, 
Förändringsprocesser 

Tuckmans förändringsprocess 
(Tuckman, 1965), Kotters 
förändringsmodell (Kotter, 
2012) och Lewins 
trestegsmodell (Lewin,1951) 

18 Hur når ni användaracceptans i 
gruppen vid IT-systemförändringar? 

Användaracceptans TAM (Technology 
Acceptance Model) (Davis et 
al., 1989), TAM2 
(Technology Acceptance 
Model 2) (Venkatesh & 
Davis, 2000), 

  

3.2.2 Intervjugenomförande 

Efter kontakt via mejl med intervjupersonerna fastställdes överenskommelse för genomförandet 
av intervjuerna utefter deras möjlighet. Att föredra var fysiska intervjuer eftersom denna typ av 
intervju leder till lättare personlig kontakt då det är möjligt att känna av stämningen och tyda 
intervjupersonens kroppsspråk. Dessa intervjuer ägde rum på Alfa Lavals kontor i Lund. Dock 
genomfördes även intervjuer via Skype med de personer som befann sig på annan geografisk plats. 
I praktiken ställde intervjuarna växelvis frågor till intervjupersonen efter den intervjuguide som 
utformats. Samtliga intervjuer spelades in med syftet att bibehålla intervjuns innehåll, för att 
säkerställa att viktig information inte går förlorad och för att även underlätta transkriberingen av 
intervjuerna.  

3.2.3 Analys av intervjuer  

Efter utformning av intervjuguide och intervjugenomförande följde analysen av insamlad data, 
som genomfördes genom transkribering av de inspelade intervjuerna. Transkribering av kvalitativ 
data avser att omvandla rådata till annoterad data (Jacobsen, 2002). Annoterad data har avsikt att 
göra datainsamlingen mer läsbar. Med en fullständig transkribering och renskrivning av rådata kan 
de första ansatserna till analys utföras (Jacobsen, 2002). Transkriberingen resulterade i totalt sex 
transkriberingsprotokoll för samtliga uppgiftslämnare. Analysarbetet resulterade i två tabeller 
(Tabell 3 och Tabell 4), och avser att presentera resultatredovisningen.            

3.3 Urval 

Eftersom det är svårt att undersöka verkligheten helt genom personliga intervjuer är urvalet av 
intervjuobjekt av stor vikt. En fundamental aspekt i metoden är att intervjua rätt personer som 
reflekterar det ämne som berör forskningen med avseende till att erhålla en god studie som bidrar 
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med rättvis bedömning (Jacobsen, 2002). 

Val av företag för denna studie genomfördes genom att en del krav formulerades som företaget 
skulle uppfylla för att anses lämplig för undersökningen. Ett av dessa krav som formades innebar 
att undersökningen skulle vara koncentrerad på ett fallföretag som skulle undersökas på djupet. Ett 
annat krav utgjordes av att det undersökta företaget skulle räknas som globalt och väletablerat med 
anledningen till att företaget ifråga skulle presentera en större helhet, vilket ledde till valet av Alfa 
Laval. Denna lilla del av helheten som undersöktes skulle komma att vara av betydelse för studiens 
resultat och giltighet. Ytterligare urval gjordes gällande den utsträckning som företaget skulle 
undersökas i, och beslutet om att studien skulle fokusera på en avdelning fastställdes. En annan 
självklarhet var att det valda företaget skulle ha genomfört IT-systemförändringar och arbetat med 
förändringsprojekt. Vidare utformades även krav gällande potentiella intervjupersoner för att 
säkerställa att kontakt med rätt personer genomförs, för att få så mycket och värdefull information 
som möjligt. Kraven gällande intervjupersonerna inkluderade att informanterna skulle ha tidigare 
erfarenhet av systemförändringar och ha arbetat i grupp. Det innebär att samtliga intervjupersoner 
har varit involverade i någon form av förändringsprocess. Därefter var första steget att ta kontakt 
med rätt person på företaget som kunde vägleda oss till en annan anställd med erfarenhet kring 
förändringsprocesser. Detta gick över till en snöbollseffekt då denna person som har erfarenhet, 
samt en viktig roll inom förändringsprojekt, hjälpte oss med att komma i kontakt med andra 
anställda som förfogar över erfarenhet och kompetens inom samma fält.  

3.4 Presentation av fallföretag  

Alfa Laval grundades år 1883 av Gustav de Laval och Oscar Lamm Jr. under namnet AB Separator 
och är världsledande inom tillverkning av värmeväxlare, pumpar, separatorer och ventiler (Alfa 
Laval, 2017). Deras produkter säljs i cirka 100 länder och kärnverksamheten baseras på tre 
nyckelteknologier som inkluderar värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företaget har 
över 18 000 anställda och majoriteten av dessa är placerade i Sverige, Danmark, Indien, Kina, 
USA och Frankrike (Alfa Laval, 2017). Alfa Laval kännetecknas av en speciell företagskultur som 
omfattar ett internationellt synsätt, men som även samtidigt avspeglar ett skandinaviskt företag. 
Tron på mångfald och karriärmöjligheter på lika villkor genomsyrar företaget vilket innebär att det 
är viktigt för Alfa Laval att attrahera, utveckla och behålla de lämpligaste individerna oberoende 
av kön och nationalitet. På så sätt förbättras deras beslutsprocess och en dynamisk arbetsmiljö 
skapas. Vidare präglas företaget av en mental inställning där rak kommunikation, ärlighet, 
öppenhet, informell och vänlig attityd i kombination med en stark känsla för integritet värderas 
högt. Vidare skall de anställda inom företaget ha en viss nyfikenhet och attityd som utgörs av 
grundlighet och positivitet, samtidigt som de snabbt skall kunna ta till sig förändringar och anpassa 
sig (Alfa Laval, 2017). 
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3.5 Datakvalitet  

3.5.1 Validitet 

Att kritiskt bedöma undersökningen är viktigt, inte minst vid kvalitativa metoder. Validitet berör 
undersökningens sjunde fas gällande dataanalysen och beskriver hur korrekta slutsatserna är. 
Jacobsen (2002) beskriver validitet som “prövning av giltighet” och presenterar två separata 
former av validitet som inkluderar intern samt extern giltighet. Den interna som benämns som 
”bekräftbarhet” inom kvalitativa metoder avser datakvaliteten och refererar till resultatets giltighet. 
Avseende validiteten för denna undersökning baserades intervjuguiden på olika väletablerade 
teorier och ramverk, vilket återfinns i teorikapitlet och i tabell 1. Detta gav en viktig bas till 
utformningen av frågorna för att öka möjligheten att rätt frågor ställdes till informanterna. För att 
vidare beakta validiteten genomfördes ett urval av intervjupersoner. Målet var att intervjua rätt 
personer, vilka har specifika roller och innehar visst ansvar och erfarenhet som berör det område 
som avses undersökas för att erhålla en god empiri. Dessutom utfördes en 
uppgiftslämnarvalidering. Det innebär att färdigställda transkriberingar av intervjuerna sändes till 
intervjuobjekten för att de skulle få tillfälle att ta del av, samt granska och korrigera dessa vid 
uppkomst av bristande information gällande intervjuresultaten.  

Extern giltighet som kallas för överförbarhet vid kvalitativa ansatser, beskriver i hur stor 
utsträckning upptäckterna kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Det studeras enbart en eller några 
få miljöer och dessa studeras ur ett holistiskt perspektiv tillsammans med särskilda nyanser som 
fångar in deltagarens verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. Angående vederbörande 
studie förefaller det svårt att fastslå någon specifik slutsats kring verkligheten på grund av detta 
urval bestående av få enheter från ett enda företag. I samband med detta faktum kunde dock 
likartade mönster urskiljas mellan deltagarnas svar gällande användaracceptans avseende 
gruppdynamiska aspekter vid IT-systemförändringar.  

3.5.2 Reliabilitet    

Jacobsen (2002) förespråkar om den kritiska granskningen och analysen av datarelevans. För att 
säkerställa undersökningens reliabilitet måste studiens datainsamling analyseras och 
undersökareffekterna och kontexteffekterna beaktas. Intervjuaren kan påverka uppgiftslämnaren 
(intervjuareffekt), och informanten kan påverka den som intervjuar (observatöreffekt), vilket 
omfattar undersökareffekterna (Jacobsen, 2002). Det innebär intervjuarens förmåga att leda 
intervjun på, och sättet denne kan påverka informanten på från sättet att tala på, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Det var viktigt att ställa frågorna tydligt och förtydliga dessa då informanterna inte 
förstod någon specifik fråga med neutral tonart och kroppsspråk samt att undvika att styra 
informanterna med följdfrågor. Eftersom en del intervjuer skedde via samtal och en del via fysiska 
möten, skiljde även sättet som undersökareffekten uppfattades på. Fysiska intervjuer kändes lättare 
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att genomföra och det gav en djupare inblick, på grund av den personliga kontakten ansikte mot 
ansikte då man kunde nicka, läsa av kroppsspråk samt ha ögonkontakt. Vid telefonintervjuerna var 
det extra viktigt att vara tydlig verbalt då den personliga kontakten saknades. Vidare skickades 
intervjuguiden i förväg till respektive intervjupersoner i förberedande syfte vilket skulle ge dem 
chansen att bekanta sig med frågorna och få ytterligare inblick i ämnet. Kontexteffekten innebär 
det sammanhang där datainsamlingen skett inom vilket kan påverka undersökningens reliabilitet 
(Jacobsen, 2002). För att minska kontexteffekten genomfördes intervjuerna på så sätt som 
informanterna önskade och ansåg passa dem bäst. Det betyder att de fick välja tid och plats efter 
möjligheter, vilket sedan fastställdes i en överenskommelse mellan båda parterna.  

För att undersökningen skall vara replikerbar grundas den i vetenskapliga teorier vilket har 
betydelse för rimlig inriktning av frågor. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas, med 
anledningen till att inte gå miste om viktig information.   

3.6 Etiska aspekter  

Enligt Jacobsen (2002) existerar tre etiska grundkrav som bör tillämpas vid utförande av 
undersökningar. Dessa är värda att ta hänsyn till under studien med avseendet att övervinna etiska 
dilemman som eventuellt uppstår. Grundkrav som en undersökning bör uppfylla består av 
informerat samtycke, krav på privatliv samt krav att bli korrekt återgiven. Anledningen till att 
dessa grundkrav bör appliceras beror på att undersökningens tillförlitlighet kan hotas av faktorer 
som att intervjupersonerna är medvetna om att de blir studerade och observerade. Detta kan leda 
till att informanterna kan uppträda annorlunda än de skulle ha gjort i en vanlig situation, vilket kan 
bero på att de vill framstå på ett annat sätt än i vanliga fall för att exempelvis inte avslöja sina 
sanna sidor eller på grund av att de vill tillfredsställa undersökaren (Jacobsen 2002). 

Informerat samtycke innebär att den person som undersöks deltar frivilligt i undersökningen och 
att deltagaren är informerad och har förstått vilka risker samt vinster själva deltagandet medför 
(Jacobsen 2002). Det är viktigt att den intervjuade personen får tillräcklig information kring 
undersökningen vilket bör innehålla upplysningar om undersökningens huvudsyfte och om hur 
resultaten skall användas. Detta ger personen chans att tidigt kunna besluta om denne vill eller kan 
medverka i undersökningen. Däremot kan full information kring undersökningen i vissa fall anses 
som för mycket information och kan påverka tillförlitligheten och studiens resultat på ett felaktigt 
sätt. Detta beror på att personen som intervjuas kan anpassa sina svar på grund av att denne vet allt 
om vad undersökningen syftar till (Jacobsen, 2002). För att säkerställa samtycke utöver de 
konversationer som skett via mejl sänds även en bilaga bestående av intervjufrågorna på förhand 
till intervjupersonerna i förberedande syfte. Detta med anledning till ytterligare förse dem med 
information om vad studien handlar om, så de i förväg får läsa igenom frågorna som de förväntas 
svara på. 
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Det etiska grundkravet rätt till privatliv värnar om personens privatliv under studien (Jacobsen, 
2002). Det innebär att etiskt känslig information om det företag och de personer som vi undersökt 
bör behandlas med konfidentialitet. Kring denna studie avseende användaracceptans med 
gruppdynamiska aspekter vid IT - systemförändringar som beaktar individens och gruppens 
personliga tankar och åsikter angående beteende, bör möjligheten att identifiera enskilda personer 
reduceras genom att vidta anonymiseringsåtgärder, vilket har genomförts i studien. 

Enligt Jacobsen (2002) omfattar krav på att bli korrekt återgiven den utsträckning som det är 
möjligt att återge resultat fullständigt, och i rätt sammanhang. Det är viktigt att eftersträva 
fullständig återgivning och att datainsamlingen inte förvrängs eller tas ut ur sitt sammanhang. Det 
innebär att insamlad empiri har tydliggjorts genom transkriberingar och att denna data även har 
bifogats i uppsatsen. Transkriberingar har även sänts ut till intervjupersonerna med syftet att 
erhålla godkännande om att insamlingsdatan är fullständig samt korrekt presenterad för att öka 
korrekt återgivelse av data. 
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4 Resultat 
 
Resultatavsnittet avser att beskriva det ontologiska perspektivet, om hur världen och verkligheten 
egentligen ser ut. Undersökningens deduktiva empiriinsamling redovisas genom två tabeller 
(Tabell 3 och Tabell 4) med avsikt att presentera studiens resultat.    

4.1 Resultatredovisning av gruppdynamiska aspeketer 

Tabell 3 redovisar identifierade gruppdynamiska aspekter som är utmärkande avseende 
användaracceptans inom grupper. Tabellen är baserad på transkriberingen av intervjuerna som den 
kvalitativa undersökningen resulterat i. Transkriberingsprotokollen återfinns i uppsatsens 
appendixavsitt. Nedan beskrivs de olika beteckningarna för respektive kolumn. 

Kolumnen med aspekter omfattar de gruppdynamiska aspekterna vid användaracceptans, 
kolumnen med nyckelord beskriver fundamentala ord som nämnts ett flertal gånger från 
intervjuobjekten, citatexempelkolumnen refererar till relevanta citat med koppling till nyckelord 
och aspekter. Kodningskolumnen hänvisar citatets position i transkriberingsprotokollet som 
återfinns i appendixet.  

 

Tabell 3: Sammanställning av aspekterna med nyckelord från intervjuresultatet 

Nr. Aspekt  Nyckelord Citatexempel Kodning 
(Uppgiftslämnare: 
Aspekt: 
Löpnummer) 

1 Känslor Posivitism, Negativitet, 
Oro, Stress, Rädsla 

”Alla som leder ett sånt här 
projekt är normalt sett 
väldigt positiva, och det 
sprider ju positivism.” 

C:1:96 

2 Personliga egenskaper Intresserad, Tålmodig. 
Förändringbenägen, 
Hjälpsam, 
Övertygande, 
Analytisk, 
Ifrågasättande 

”Lite sunt ifrågasättande 
kan vara bra.” 
 
”Jag tycker de är roliga. Jag 
gillar att hitta nya sätt att 
arbeta på och ser oftast 
fram emot förändringar.” 

BC:2:50 
 
 
A:2:14 

3 Inställning Erfarenheter ”Det är som all förändring, 
alla har sin egen ryggsäck 
av erfarenheter […]”,  
 

AM2:3:82, 
 
 
 
AM2:3:85 
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” […] det är ändå olika 
versioner på hur man 
uppfattar, beroende på vad 
man har för erfarenhet.” 

4 Påverkan Medveten, Omedveten ”Det tror jag att man gör 
omedvetet även om man 
själv försöker luta sig på 
något man har bestämt sig 
för, jag ska försöka hålla 
den här.” 

AM:4:43 

5 Roller Projektledning, 
Auktoritet, Guiding-
Team, Change 
management 

”Främst är det genom att ett 
beslut tas av ledningen.”, 
 
” […] när beslutet är taget 
så gäller det bara att bita 
ihop och göra det bästa av 
det.” 

BC:5:123 
 
 
IO:5:111 

6 Informella roller Ambassadör, 
informella roller.  

“Om man inte har nått de i 
en grupp, så kan de 
(informella ledarna) ju 
verkligen sprida det tänket 
till hur många som helst i 
en grupp.” 

IO:6:192 

7 Deltagande Delaktighet, involvera ” […] man måste försöka få 
med sig alla på båten […]” 
 
” […] men att man känner 
sig delaktig tror jag är 
otroligt viktigt för att man 
ska få en systemförändring 
att verkligen gå igenom så 
att den blir bra.” 

C:7:61 
 
 
IO:7:85 

8 Icke-deltagande Utanförskap, passivitet, 
relevans 

”Det är viktigt annars 
riskerar du att ligga efter i 
processen när det är 
implementerat och färdigt 
så är man istället helt off 
om man inte deltar.” 

BC:8:39 

9 Grupp Majoritet, Flertal ”Ja vid fall av majoritet då 
har man inte så mycket att 
säga till om. Finns det en 
majoritet får man tillslut 
acceptera.” 

BC:9:97 

10 Lojalitet                Ansvar, Skyldighet ”Det beror på att dem flesta 
inom ett socialt system är 
lojala mot varandra och 
också organisationen. Men 
det är inte alltid säkert att 
dem accepterar det på 
individuell nivå fullt ut men 

BC:10:78 
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utåt så finns det en 
acceptans.” 

11  Balanserad 
gruppuppsättning 

Gruppdynamik, Grupp-      
sammansättning 

”I en grupp så finns det 
dem som argumenterar och 
en del som bara sitter och 
lyssnar, och så finns det 
dem som är lite 
mittemellan.” 
 
” […] viktigt när man sätter 
ihop en projektgrupp att 
man har lite olika 
människor där, därför det är 
inte alltid det är bra att vara 
positiv och se det som att 
det blir bra. Man behöver 
också ha de som tycker att 
njae, det här får vi nog 
tänka mer på.” 

BC:11:106 
 
 
 
 
 
 
IO:11:134 

 

Analysarbetet och sammanställningen av de gruppdynamiska aspekterna resulterade i Tabell 3. I 
tabell 3 är alla informanter representerade, och analysarbetet avslöjar ett flertal likheter, men också 
en del skillnader mellan varje uppgiftslämnare. Tabellen är en sammanställning av 
transkriberingen, och representerar inte varje enskild insamlad data, exempelvis endast ett par 
utvalda citat som kan kopplas ihop med nyckelord och aspekter presenteras i tabellen. Då för 
många citat hade resulterat i att tabellen hade förlorad en viss grad läsbarhet.               

4.2 Rådande påverkningsgrad inom grupp 

Tabell 4 presenterar en övergripande modell och beskriver hur individen inom gruppen upplever 
de gruppdynamiska aspekterna, vilket stödjer forskningsfrågan, och kompletterar Tabell 3. 
Tabellen ämnar ge en överskådlig bild beträffande undersökningens resultatredovisning med 
avseende på de gruppdynamiska aspekterna.    

Intervjuobjekten i tabellen presenteras med olika beteckningar som föreställer förkortningar av 
deras roller. IO har valts att anonymiserats ytterligare på grund utav en framträdande roll som 
personen har inom företaget. Indikatorerna i tabellen är baserade på utvalda intervjufrågor som 
fokuserar på relevanta gruppdynamiska aspekter och är i linje med problemområdet.   
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Tabell 4: Övergripande modell av de gruppdynamiska aspekternas påverkan 

Indikator IO 
 

C 
 

A 
 

AM 
 

AM2 
 

BC 
 

Upplevda 
påtryckningar av andra 

Ja Ibland Osäker Ja Nej Ja 

Påverkan av andras 
beteende 

Ja Ja Ja Ja Ibland Ja 

Påverkan av andras 
attityd 

Ja Ja Ibland Ja Ja Lite 

Upplevd tvång till 
acceptans 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Upplevda skillnader 
mellan grupp- och 
individuellacceptans 
 

Skiljer en 
aning 

Skiljer en 
aning 

Liten Liten Skiljer en 
aning 

Skiljer en 
aning 

Individens förmåga att 
påverka 
gruppmedlemmars 
acceptans 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Tabell 4 presenterar olika mönster, både likheter och skillnader gällande undersökningens resultat. 
Generellt visar tabellen ett likartat mönster hos alla uppgiftslämnare. Med avseende till indikatorn 
individens förmåga att påverka gruppmedlemmars acceptans så är uppgiftslämnarna överens, alla 
anser att dem har förmågan att påverka gruppen. Resterande indikatorer och resultat återger 
likheter ur ett horisontellt perspektiv. Genom att avläsa tabellen vertikalt så finns det en tydlig 
skillnad, då uppgiftslämnare A skiljer sig ifrån de andra på dem allra flesta av tabellens indikatorer. 
I diskussionsavsnittet kommer undersökningsresultaten diskuteras ytterligare.   
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5 Diskussion  

Diskussionskapitlet ämnar presentera diskussioner och resonemang avseende studiens resultat. 
Resultatet kommer ihop med teoretiska ramverk, teorier och litteraturgenomgång behandlas och 
förenas. Underrubrikerna i kapitlet avser presentera resonemang och diskussionsunderlag.    

5.1 Sambandet mellan gruppacceptans och individuell acceptans 

Undersökningens resultat som tyder på att det existerar inverkan på användaracceptans inom 
grupper vid IT-systemförändringar kan urskiljas utifrån de olika indikatorerna presenterade i tabell 
3 under resultatavsnittet. Baserat på dessa olika indikatorer kan ett mönster urskiljas kring de 
anställdas upplevelser och uppfattningar gällande hur de påverkas av andra inom en grupp vid 
införande av nytt IT- system. Tabell 4 som ger en överblick över intervjupersonernas uppfattning 
visar att svaren sinsemellan intervjupersonerna är likartade och indikerar inte större skillnader 
gällande punkterna som omfattar påverkan av andras beteende och attityd samt upplevda 
påtryckningar och tvång vid systemförändringar. Detta tyder på en viss homogenitet och 
transparens mellan de anställda inom gruppen, vilket är i linje med Tajfels och Turners (1979) 
Social Identity Theory som beaktar grupp dynamiska aspekter och interna gruppers relationer där 
grupper påverkar sina medlemmars självbild och självkänsla, vilket utgör individens vilja att passa 
in genom att agera och tycka som gruppen. Anledningen till den obetydliga skillnaden mellan 
individuell- och gruppacceptans kan bero på konformitet som beskriver individens 
anpassningsförmåga till en grupp för att passa in (Forsyth, 2014).  Enligt Forsyth (2014) kan de 
gruppdynamiska aspekterna resultera i att en individs personliga identitet övergår till en social 
identitet. Social Identity Theory (SIT) skapad av Tajfel och Turner ämnar beskriva anledningen till 
konflikter mellan människor som tillhör olika grupper (Forsyth, 2014).  

Vid frågan om upplevelse av skillnader mellan individuell- och gruppacceptans vid 
systemförändringar, anser samtliga intervjupersoner att det finns en marginell skillnad mellan 
dessa. Diskussionen har resulterat i ytterligare resonemang att användaracceptans med avseende 
till gruppnivå är det optimala förfarandet vid IT-systemförändring.     

5.2 Förmågan att påverka en grupp i jämförelse med enskild individ 

Resultatredovisningen presenterar att det existerar en gruppåverkan på enskilda individer, och att 
det råder likheter mellan individuell- och gruppacceptans. Resultatet har genererat en diskussion 
och refererar till resonemanget att det effektivaste sättet att påverka användaracceptansen är att 
påverka användaracceptans på gruppnivå och inte på individnivå. Detta resonemang är 
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överensstämmande med Lewin’s law of change (1951), vilken beskriver att individer som ingår 
och är en del av ett socialt system är enklare att ändra på, jämfört med enskilda individer.                 
 
Tabell 4 redovisar en översiktsbild av de gruppdynamiska aspekternas påverkan beträffande 
användaracceptans vid systemförändring. Tabellen framlägger att individer upplever att dem 
påverkas av andra, men också att de har en förmåga att påverka andra gruppmedlemmars 
användaracceptans, vilket är i linje med Forsyths (2014) påstående att grupper och individer 
påverkas av andra och påverkar varandra. Då det finns en ömsesidig influens mellan grupper och 
individer (Forsyth, 2014), tyder detta på att social användaracceptans och individuell 
användaracceptans också ingår i ett samband precis som grupper och dess medlemmar. Sambandet 
resulterar i att gruppacceptans och individuell acceptans inte skiljer sig avsevärt, vilket är i linje 
med resultatredovisningens slutsats att det inte existerar större differenser mellan gruppens 
acceptans och medlemmarnas individuella acceptans. Slutsatsen presenteras i Tabell 4 och 
företräder resonemanget ihop med Lewins lag att det effektivaste tillvägagångssättet att nå 
användaracceptans vid systemförändring är att fokusera på användaracceptans på gruppnivå.     

5.3 Känslor, beteende och tankar har ett starkt samband och påverkar 
användaracceptans på gruppnivå 

Studiens resultat redovisar att de flesta intervjupersonerna är överens om att deras förmåga till 
användaracceptans påverkas av andras beteende, attityd och påtryckningar vid IT-
systemförändringar. Resultatredovisningen har genererat i resonemanget att känslor, beteende och 
tankar har en stark intern relation, samt har en verklig inverkan på användaracceptans. 
Undersökningsresultatet redovisar att andras känslor (attityd), beteende och tankar (åsikter) 
påverkar användaracceptans inom grupper. 

Enligt citatexemplet (C:1: 96) som återfinns i tabell 3 beskriver uppgiftslämnaren hur andras 
känslor, attityd och inställning avser att påverka individer. Tabell 4 styrker detta då studiens allra 
flesta uppgiftslämnare avslöjar att andras attityd och beteende påverkar. En individs attityd och 
beteende påverkar alltså andra individer, vilket genererar i att individen som påverkats också 
ändrar sina tankar, beteende och känslor. Även resultatet som redovisas i bilaga B pekar på att 
andras attityd påverkar individer. “Ja det gör det ju utan tvekan, utan att man tänker på det så 
mycket. Jag är helt säker på att andras sätt att känna och uttrycka sig påverkar.” (AM: 91). 
Ytterligare ett citatexempel “Självklart så påverkas man.” (IO: 128), citatet återfinns i bilaga C.  

Ur bilaga B hämtas fler citatexempel som refererar till och beskriver att individer omedvetet 
påverkas av andras beteende, “Det tror jag att man gör omedvetet [...]” (AM: 43), “Det är väldigt 
lätt att påverkas av andra både i med och motgång [...]” (AM: 44) “Det är nog svårt att vara helt 
neutral.” (AM: 45). I bilaga F finns ytterligare citat som pekar på de kognitiva aspekternas 
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påverkan, “Ja det påverkas man naturligtvis mycket av.” (BC: 48). Uppgiftslämnare BC antyder 
dock på att det finns en skillnad mellan påverkningsgraden beträffande känslor och beteende. 
Denne anser att beteende och tankar har en större effekt på individer och acceptans, i jämförelse 
med känslor.  “Ja lite grann, men kanske inte andras attityd utan det är mer om dem har något 
konkret att komma med, och inte bara känslor.” (BC: 86). 

Resonemang och diskussioner avseende de kognitiva aspekternas verkningsgrad på 
användaracceptans är grundade ihop med väletablerade teoretiska ramverk, teorier samt studiens 
undersökningsmaterial och resultat. De teoretiska ramverken presenteras i tabell 1, medan 
undersökningsmaterialet redovisas i tabell 2, och resultat återfinns i tabell 3 och 4. Tillsammans 
med TAM2, SIT och Forsyths (2014) teori om personlig och social identitet och med avseende till 
undersökningens resultat möjliggör identifieringen av de tre fundamentala aspekter som alla 
påverkar användaracceptans för en djupare förståelse kring studiens ansats avseende gruppens 
inverka på den enskilda individen.    

Då studiens resultat tyder på att gruppen kan påverka individens tre kognitiva aspekter har 
ytterligare ett resonemang framställts, vilket beskriver att läran om människans kognitiva aspekter 
också avser beskriva de sociala kognitiva aspekterna som en grupp uttrycker. Detta är i linje med 
Forsyths (2014) tankar beträffande att den personliga identiteten skiftar till den sociala identiteten 
då individer ingår i ett socialt system, men även SIT skapas av Tajfel och Turner (1979). Den 
personliga identiteten utgörs av individens karaktär och personliga egenskaper såsom åsikter, 
inställning, känslor och beteende (Forsyth, 2014). Då grupper består av individer och varje individ 
består av tre fundamentala kognitiva aspekter, så resulterar också sammanställningen av individer 
att gruppen precis som individen formar och uttrycker känslo-, beteende- och tankeyttringar, som 
alla har en inverkan på användaracceptans.   

Sammanfattningsvis genererar slutsatsen i att de tre kognitiva aspekterna har en verklig påverkan 
på användaracceptans vid IT-systemförändring. Identifiering av dessa aspekter är avgörande för 
undersökningen och förståelsen kring de gruppdynamiska aspekternas påverkan. Då studien 
styrker att individer och grupper kan påverka andra genom känslo-, beteende- och åsiktsyttringar.     
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6 Slutsats  

Avsnittet presenterar studiens slutsatser och avser också att referera till studiens kunskapsbidrag 
samt besvarade forskningsfråga.    

6.1 Studiens slutsats 

Studien avser att besvara forskningsfrågan: På vilket sätt påverkas användaracceptans med 
avseende på gruppdynamiska aspekter, vid förändring av IT-system? 

I samband med en deduktiv undersökningsansats samlades data in avseende ett fallföretag för att 
identifiera de gruppdynamiska aspekterna, och värdera influensgraden beträffande 
användaracceptans vid införande att ett nytt IT-system, som en grupp utgör på enskilda 
gruppmedlemmar. Identifierade gruppdynamiska aspekter som avser att påverka individer och 
grupper är: grupptryck, konformitet, social influens. 

Grupptryck återfinns i sociala system och refererar till gruppens påverkningsgrad avseende 
medvetna och omedvetna påtryckningar ifrån majoriteten riktad mot minoriteten. Minoriteten 
refererar till en mindre subgrupp eller enskild individ inom en grupp. Påtryckningar från gruppen 
medför att individer överger sina egna åsikter och istället anpassar sig till gruppen för att passa in, 
vilket refererar till konformitet. Konformitet identifierades också, vilket utgör individens vilja att 
passa. Konformitet utgör återspeglingen av kraftfullheten hos majoriteten, kraften hos många. En 
grupp omfattar majoriteten, vilket i sin tur skapar konformitet men också grupptryck där individen 
känner ett behov och ibland ett tvång att anpassa sig till gruppen. Social influens refererar till 
gruppinfluenser, och beskriver de sociala aspekternas influensgrad på individer. Social influens 
återfinns i TAM2, och identifierades ihop med undersökningens fokus på gruppens påverkan på 
den individuella användaracceptansen. Ramverket behandlar existerade sociala aspekter avseende 
användaracceptans på gruppnivå, vilket är i linje med studiens ansats.  

Med återkoppling till på vilket sätt de gruppdynamiska aspekterna påverkar den individuella 
användaracceptansen vid IT-systemförändring så återger och utgör identifieringen av de 
ovannämnda aspekterna svaret. Grupptryck, konformitet och social influens påverkar alla 
individuell användaracceptans.       

Grupper avser påverka individens identitet, de gruppdynamiska aspekterna medför att jag övergår 
till vi, vilket refererar till att den individuella identiteten övergår till social. Social identitet 
beskriver då individer i första hand identifierar sig som en gruppmedlem, vilket i sin tur refererar 
till lojalitet. Gruppmedlemmar av ett socialt system uttrycker att de känner en lojalitet till gruppen. 
Då människor identifierar sig som en gruppmedlem, och den individuella personligheten som utgör 
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individens självbild och självkänsla har ersatts av den sociala identiteten upplever människor en 
viss grad lojalitet till gruppen och resterande gruppmedlemmar, vilket är i linje med SIT. Lojalitet 
är i linje med människors vilja tillhöra. Vilja att tillhöra introduceras ihop med grupper, och 
refererar till individens vilja att inkludera istället för att exkluderas ifrån ett socialt system. Då 
individen känner ett behov att tillhöra och inkluderas innebär det för individen att självständigheten 
reduceras. Tillsammans med de gruppdynamiska aspekterna startas en förändringsprocess där 
individen tvingas medvetet, men främst omedvetet att anpassa sig till gruppen. Genom att adaptera 
de tre kognitiva aspekterna beteende, tankar och känslor lämpar sig individen till gruppen. Det vill 
säga att gruppen påverkar individen genom de rådande gruppdynamiska aspekterna, vilket tvingar 
medlemmarna att anpassa sig till gruppen. Tillsammans med gruppens påverkan, och individens 
vilja att tillhöra utgör dessa drivkrafter individens anpassnings- och förändringsprocess. Grupper 
skiljer i storlek, struktur, och tillhörande funktioner är flera och varierar, med dess influens är 
universell. 

Studien återger kunskaper avseende de gruppdynamiska aspekternas influens på individuell 
användaracceptans, med avsikt att belysa undersökningens ansats avseende användaracceptans på 
gruppnivå vid systemförändring.    

6.2 Vidare forskning  

Avseende studiens anspelning på användaracceptans på gruppnivå råder det förslag till vidare 
forskning som anses kunna ligga till grund för framtida forskning inom forskningsområdet. 
Potentiell framtida forskning kan utgöra studier med fokus på informella rollers påverkan, vilket 
utgör ett intressant inslag till studiens anspelning på användaracceptans på gruppnivå. Genom att 
identifiera de informella ledarnas verkliga påverkan på den individuella användaracceptansen 
återges ytterligare en dimension inom forskningsområdet. Baserat på resultatet utifrån intervjuerna 
menar vi att ämnet om hur informella roller potentiellt skulle kunna påverka gruppacceptansen 
tenderar att ge ny inblick för hur användaracceptans kan främjas inom grupper. Vi tror att 
anledningen till detta beror på att dessa informella ledare fungerar som länken mellan ledning och 
anställda, vilket skapar balans inom det sociala systemet. På så sätt finns ett antagande om att 
anställda kan uppmanas till acceptans med övertygelse från de informella rollerna i jämförelse med 
den påverkan som ledningen tenderar att ha inom särskilda situationer, vilket kan upplevas som 
tvingande på grund av auktoritetsdifferenser. 
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7 Appendix 

7.1 Bilaga A 

Intervjuguide 
Presentation av studie 
Denna studie avser undersöka användaracceptans vid IT-systemförändringar med avseende på 
gruppdynamiska aspekter. 
 
Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. 
 
Intervjufrågor  
 

1. Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 
2. Vad är din bakgrund? 
3. Vad har du för inställning till IT-systemförändringar? 
4. Har du goda erfarenheter av systemförändringar? Utveckla. 

 
5. Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 
6. Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 
7. Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 
8. I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 
9. Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 
10. Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 

IT-systemförändringar?  
11. Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid IT-

systemförändringar? 
12. Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende vid 

systemacceptans?  
13. Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar?  
14. Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på grund av 

andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 
15. Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 

systemförändringar? 
16. Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 
17. Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 
18. Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 
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7.2 Bilaga B 

Transkriberingsprotokoll 

Intervjugenomförande: 2017-05-06, Lund 

Företag: Alfa Laval Lund AB     

Uppgiftslämnare anonymiseras   

 

I1 = Intervjuare 1  

I2 = Intervjuare 2  

AM = Accounting Manager 

 

Här inleds intervjun. 
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I1: Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 1 

AM: Ja, Jag kallas för redovisningschef, och det innebär att jag har ansvaret för en grupp på 2 
tio personer som arbetar med väldigt olika saker, ekonomirelaterade saker. Flera är controllers 3 
för olika delar av företaget, några jobbar mer projektorienterat, inte minst på det temat vi ska 4 
prata om nu gällande ERP system osv. Det finns också de som jobbar med lite mer 5 
traditionella ekonomirelaterade uppgifter som rapportering, som ser till att vi gör ett ordentligt 6 
och rätt bokslut och att regelverk följs, och jag har jobbat nästan tio år med detta.     7 

I2: Vad är din bakgrund? 8 

AM: Min bakgrund är att jag har jobbat som, först jobbade jag med lite enklare 9 
ekonomiuppgifter fram tills jag började plugga, och sen när jag var färdigpluggad vid 30 års 10 
ålder så jobbade jag parallellt på ett annat industriföretag en mindre kopia på Alfa Laval som 11 
heter Nederman i Helsingborg. Efter det jobbade jag i två år som applikationskonsult på IFS 12 
applications, där man hjälpte kunder att komma igång när man skulle börja köra det nya ERP 13 
systemet. Sen innan jag började jobba på Alfa Laval jobbade jag i sex år som 14 
ekonomiansvarig på ett IT företag som heter EDB gruppen, ett svenskt dotterbolag till ett 15 
ganska stort danskt IT företag, som också jobbar med olika former av ERP system, och sålde 16 
olika former av ERP system. De sista åren där var väldigt lärorika, då det gick tungt för oss 17 
och väldigt kämpigt rent generellt så det var en lärorik period i livet. 18 

I1: Vad har du för inställning till IT-systemförändringar?  19 

AM: Vet inte om jag har någon alldeles tydlig inställning till det. Är syftet tydligt med varför 20 
man ska byta så känns det ganska odramatiskt. 21 

I2: Har du goda erfarenheter av systemförändringar? Utveckla. 22 

AM: Ja, jag har nog lite både och, jag har varit med några gånger i olika sammanhang och byt 23 
system. Vissa saker känns det som att är rätt så förutsägbara och speciellt den här delen som 24 
handlar om alla människor som ska ändra sitt sätt att jobba, det blir alltid en utmaning. Sen 25 
kan man förbereda sig mer eller mindre bra för just det. Ju bättre man gör det, så tror jag att 26 
projektet som helhet blir bättre. Annars är det av min erfarenhet att det är ett ganska stort jobb 27 
att göra det. Det blir och upplever det generellt sätt som att man går flera steg tillbaka i den 28 
absoluta närtiden, och det tar lite tid sen innan man har hittat ”work arounds”, anpassat sitt 29 
sätt att jobba utifrån det nya systemet, tills man kanske känner att ja men nu börjar det rulla, 30 
och får en känsla av att det kanske inte var så dumt ändå. Det är en lite sån där mental resa. 31 

I1: Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 32 

AM: Jag tror att de gångerna det har blivit bra så är det när det väldigt tydligt med VARFÖR 33 
ska vi byta och att man kan ganska tydligt se fördelarna med bytet som man står inför. När 34 
inte det är svårt att motivera sig själv eller någon annan så är det en bra start. 35 

I1: Då flyter det på. 36 

AM: Ja, och då är det ingen problematik varför vi gör detta. Ofta i ett sånt här projekt när 37 
man kanske stöter på mycket motgångar och då man ser att vissa saker inte blir lika bra som 38 
man har tänkt sig så går man gärna tillbaka varför, och är det inget tydligt svar på varför så 39 
börjar man nästan tänka på att man skiter i det. Eller man har svårt att se varför. Är det tydligt 40 
varför så faller man inte så långt tillbaka, tror jag.    41 
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I2: Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 42 

AM: Det tror jag att man gör omedvetet även om man själv försöker luta sig på något man har 43 
bestämt sig för, jag ska försöka hålla den här. Det är väldigt lätt att påverkas av andra både i 44 
med och motgång, med eller hos andra i olika processer. Det är nog svårt att vara helt neutral.   45 

I1: Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 46 

AM: Ja, jag tror att det är viktigt att alla som påverkas av den här förändringen på något sätt 47 
är med. Framförallt tycker jag att det är viktigt att det är tydligt med varför ska vi byta för 48 
alla. Sen naturligtvis också att man involverar och skapar en känsla av att man ska påverka 49 
och styra över den lilla eller stora delen som blir min nya vardag. Sen är min erfarenhet att 50 
man inte kan i ett förändringsprojekt lämna ut för många val till för många människor för då 51 
tenderar det att bli lite spretigt. Det bör vara ett ganska stramt och uppstyrt, strukturerat. Ett 52 
exempel kan vara, vi vet att det är tio stycken som om åtta månader ska börja använda ett nytt 53 
system och så måste vi utbilda dessa här och då kanske man börjar med det i fem sex månader 54 
i förväg, det tror jag inte alls på. Utbildning ske tätt in på. Påverkan från användarna måste 55 
ske på ett annat sätt än utbildning i ett för tidigt skede.     56 

I2: I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 57 

AM: Ja tror inte jag skiljer mig så mycket från andra. 58 

I2: Vad tror du det beror på? 59 

AM: Tror att jag är en sån i mitten, vissa kan ha väldigt stora känsloyttringar och tycka 60 
väldigt starkt, och andra bryr sig inte så mycket, och jag är kanske lite mittemellan. Jag tror 61 
inte jag sticker ut. 62 

I1: Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 63 

AM: Vi blev informerade då produktionen tog ett ganska stort beslut att använda ett 64 
gemensamt system i Alfa Lavals alla fabriker, och när det beslutet togs då insåg vi väldigt 65 
snabbt vi som jobbar med ekonomi att det skulle vara en stor fördel om dem delar är samma 66 
system som det andra, och det var väl på det sättet som vi blev informerade och det går vi för.   67 

I2: Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 68 
IT-systemförändringar? 69 

AM: Ja men det kan man nog göra på lite olika sätt och i olika sammanhang. Plötsligt kan det 70 
bli i alla fall om vi prata om ett så stort företag som Alfa Laval så kan det bli att funktioner 71 
eller organisationer inom företaget med hjälp av eller tack vare ett systembyte tvingas 72 
samarbeta på ett annat sätt eller på ett nytt sätt som man inte har haft tidigare. Det kan bli 73 
andra sätt att nya, där det kan uppstå diskussioner om vem process är detta och vems ansvar är 74 
detta. Det kan bli en del sådana frågeställningar.   75 

I1: Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid 76 
IT-systemförändringar? 77 

AM: Har ni sett den där kurvan? Adopters curve. Där det finns några som är tidiga och så 78 
finns det några eftersläntrare som är negativt inställda till förändringen och som inte bytt 79 
system fastän det var ett år sen vi gjorde det. Här måste man välja att fokusera på att tänka vi 80 
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är en grupp en del är på medans andra är avvaktande. Det kan man kanske tänka på att det är 81 
någon form av grupp psykologi och att man hjälps åt att nå acceptans. De som fortfarande inte 82 
är övertygade kanske får göra något annat tillslut, om man hårddrar det lite. Någonstans får 83 
man bestämma sig för att vill jag eller vill jag inte vara med, och vill jag inte så får jag göra 84 
något annat. Det är väl bra att man kan få med sig en hel grupp samtidigt men eftersläntrarna 85 
kanske man får jobba lite individuellt. De som är först måste man hejda lite, för de tycker att 86 
vi är färdiga innan vi ens börjat. 87 

I2: Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende 88 
vid systemacceptans? 89 

AM: Ja det gör det ju utan tvekan, utan att man tänker på det så mycket. Jag är helt säker på 90 
att andras sätt att känna och uttrycka sig påverkar. Man kan säga att det ”surras” och 91 
diskuterar, pratas och tycker enormt mycket i samband med ett sånt projekt. Eftersom det 92 
påverkar varje individs vardag och arbetsuppgifter. Det är inte som om vi skulle flytta 93 
matsalen för då skulle det bli jättemycket surr ett litet tag för sen hade man snabbt lokaliserat, 94 
vad innebar det för mig och sen hade man snabbt släppt en sådan sak. Sådana saker som 95 
påverkar hela en vardag hela tiden är långvarigare. 96 

I1: Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar? 97 

AM: Jag tar alltid på mig den lugna rollen, den medlande rollen, och det är kanske så som jag 98 
är som person jag är ”gjuta olja på vågorna” i det sammanhanget. Jag är inte den som hoppar 99 
eller springer fortast utan jag tror att jag är en ganska slow starter och försöker hålla mig 100 
ganska lugn.   101 

I2: Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på 102 
grund av andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 103 

AM: Ja det har jag nog gjort. Det finns en del av det här projektet som vi jobbat med som jag 104 
var ganska stark motståndare emot, men då var jag tvungen att acceptera den trots allt. 105 

I1: Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 106 
systemförändringar? 107 

AM: Bra fråga, jag hoppas att min lugnande attityd när folk går upp i spin lite, genom att sätta 108 
saker i ett rimligt perspektiv, men ni skulle egentligen frågat någon annan.   109 

I2: Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 110 

AM: Ja man hoppas egentligen att dem som man tänker sig som drivs av projektet och dem 111 
som är med och driver projektet och dem som sätter ramarna för det och bestämmer när alltid 112 
ska hända. Sen är det klart att inom respektive område att vissa nyckelpersoner/roller som 113 
kanske har väldig centrala eller blir väldigt duktiga i ett system blir naturligtvis viktiga 114 
ambassadörer för ett system.   115 

I1: Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 116 

AM: Jag tror om systemet inte är förbannat kasst generellt vilket trots allt dem flesta inte är så 117 
är nog det allra svåraste att få människor att ändra sitt beteende, och vara med på 118 
förändringen. Förutsatt att det finns en hyfsad nivå på ett system som ska användas. 119 



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

50 

I2: Tror du att det är folks bekvämlighet eller otillräcklig information som skapar motstånd 120 
till förändring? 121 

AM: Det kan säkert vara en kombination men jag tror att människans generella rädsla för 122 
förändringar finns och den har vi allihopa, och den kommer ju fram väldigt tydligt vid sådana 123 
projekt, så jag tror nog att om man i ett sånt projekt glömmer att jobba med dessa delarna 124 
kommer man att få problem, asså om man inte jobbar med att få med sig människor. Helt 125 
oavsett vad man ska göra i ett system så måste man förbereda och jobba med människors 126 
förändringsprocess annars kommer det inte gå. 127 

I2: Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 128 

AM: Så som vi har jobbat här under väldigt lång tid är att förbereda sig och sen har vi jobbat 129 
tillsammans. Vi har haft en väldigt lång förberedelse 130 

I2: Vilka är era förberedelser? 131 

AM: Det kan vara testning, ”mappa” våra behov emot funktionaliteten i systemet, och hitta 132 
nej men såhär skulle vi kunna göra och det är går och det här går inte, och det har vi lagt ner 133 
mycket tid på, men i de fall som detta inte går måste man försöka jobba fram ”work arounds”, 134 
eller bygga om vår process. Vi har också jobbat mycket med att försöka standardisera, när det 135 
är ett system som ska rullas ut till flera olika och många fabriker måste man likrikta de här 136 
fabrikernas sätt att jobba, annars kommer det aldrig att gå, så har vi också jobbat mycket med 137 
att hitta genomsnitt sätt att göra saker på. Sen har vi jobbar rätt så mycket med människor och 138 
förändringsbenägenhet. Jag tror att om det är väldigt tydligt för alla varför vi ska byta system 139 
så är det ingen som kommer att trilla tillbaka till den frågan ”jag fattar inte varför” när det 140 
börjar gå motigt. Har människor inget att välja på och måste, så ifrågasätter man inte då är det 141 
bara förhålla sig till förändringen.  142 

Här avslutats intervjun.143 
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7.3 Bilaga C 

Transkriberingsprotokoll 

Intervjugenomförande: 2017-05-02, Lund 

Företag: Alfa Laval Lund AB     

Uppgiftslämnare anonymiseras   

 

I1 = Intervjuare 1  

I2 = Intervjuare 2  

IO = Intervjuobjekt  

 

Här inleds intervjun. 
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I1: Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 1 

IO: Det är nog kanske tre år sedan som jag bytte formellt från controller till någonting som vi 2 
kallar för Change agent, och jag har hela tiden, jag har jobbat på Alfa Laval sedan urminnes 3 
tider men sedan år 2004 har jag jobbat återigen på Finance, så jag rapporterar fortfarande till 4 
ekonomichefen och han är ju även VD för Alfa Laval i Lund, vilket gör att vid den här 5 
Change agent rollen, kan jag lägga mig i inom förändringar och förbättringar. Inte bara inom 6 
finance utan även i lite andra avdelningar, lite R&D avdelningar och lite på andra 7 
ekonomiavdelningar just eftersom han har ett helhetsgrepp. Min huvudroll är förändringar och 8 
förbättringar. 9 

I2: Vad är din bakgrund? 10 

IO:  Jag har jobbat på Alfa Laval sedan 1987. Började i verkstaden med helgskift när jag gick 11 
i trean på gymnasiet. Sen så läste jag till ekonom på högskolan. Jobbade som 12 
redovisningschef ett par år. Internal-service och säkerhetschef under några år, även några år 13 
som controller och sen några år tillbaka mest då med förbättrings- och förändringsprojekt 14 
varav då som jag skrev att för den här senaste biten är jag ju självlärd så det hade varit 15 
jätteroligt att verkligen läsa någonting sånt på riktigt för att sen koppla ihop med verkligheten. 16 

I1: Ja vi kan nog skicka ut det vi får fram. Vi har ju också ett brinnande intresse just för det, 17 
för det är många som bortser från de gruppdynamiska aspekterna. Så vi tycker själv att det är 18 
väldigt intressant också. 19 

IO: Ja men jag menar det är ju det, ja alltså det här kan jag gå igång på hur mycket som helst. 20 
Det är det som gör att det blir en förändring som funkar och som håller i längden, att man har 21 
med sig gruppen liksom. 22 

I2: Vad har du för inställning till IT-systemförändringar? 23 

IO: Ja den läste jag några gånger, hur menar ni med inställning? Alltså om jag tycker att det 24 
är nödvändigt eller svårt eller hur menar ni? 25 

I1: Allmänt innan en IT-förändring sker, alltså vad har du för inställning då? 26 

IO: Ja, då är jag ju i den här förändringsbenägenhetskurvan, jag tycker att förändringar 27 
överlag är roliga oavsett vad de har med att göra, generellt för att jag är ju en sån som ligger 28 
först och tycker, ja men det här blir jättebra.  29 

I2: Är det någon speciell kurva som du refererar till? 30 

IO: Ja den som vi har använt just när vi ska gå ut och prata med våra interna kunder om 31 
förändringar, där man ser hur de här riktiga entreprenörerna i början, det är de som är på 32 
förändringen direkt och de är ganska få och sen så blir de ännu lite färre, lite early adopters 33 
och sen toppen där det finns flest i mitten, det är de som tycker ja men nu är jag övertygad 34 
och det här blir nog bra och sen längst ut till höger har vi laggards, alltså de som man nästan 35 
aldrig får med sig över huvud taget.  36 

I1: Har du goda erfarenheter av systemförändringar? 37 

IO: Ja det har jag nog överlag sen så har man ju lärt sig efter hand som med den vi håller på 38 
med i nu som är uppe här i Tumba, där jag sitter nu. Man märker just det här med 39 
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kommunikation till exempel, vi har missat en del ute i operations. Om inte systemet är otroligt 40 
bra, vilket få system är i början. 41 

Intervjun avbröts här på grund av ett viktigt meddelande i högtalarna angående en brand i 42 
angränsande byggnad. Efter meddelandet fortsätter intervjun därmed som vanligt. 43 

Intervjun fortsätter här. 44 

IO: Överlag har det gått bra men samtidigt så lär man sig efterhand om var det är viktigt att 45 
hålla fokus på. 46 

I2: Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 47 

IO: Just systemarbetet, jag är ju ingen systemerare. I vissa lägen när jag sitter på de här 48 
projekten för att jag sitter med i både projektgruppen och i vår så kallat guiding-team. Vet inte 49 
om ni har läst något om Kotters förändringskurva? 50 

I2: Nej, känner inte igen det. 51 

IO: Där pratar man mycket om just att man behöver ett guiding-team som håller ihop de 52 
mjuka delarna, den mänskliga biten i en förändringsprocess, där då jag också sitter med i. Det 53 
gäller att sälja in förändringsprocessen så att man förstår, varför gör vi det här. Iallafall i en 54 
svensk kultur. Jag tror att om man hade haft en annan kultur som i Japan, att såhär gör vi och 55 
så gör de det de blir tillsagda. 56 

I1: Så att vi vill mer veta om varför vi gör något? 57 

IO: Ja men precis som med våra barn när vi ska lära de om någonting och de frågar varför. 58 

I2: Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 59 

IO: Där påverkas jag en hel del eftersom jag sitter och har den rollen att försöka sälja in och 60 
man har ju, alla är såklart inte på i början eller så kanske inte ens någon är på så att när jag 61 
märker att folk inte är med så gäller det att man försöker hitta, vad är det för typ av person 62 
som jag försöker sälja in detta till, var någonstans sitter han eller hon i organisationen. 63 
Kommer han eller hon att påverkas av det rent praktiskt eller är det en beslutande roll så får 64 
man tänka efter hur säljer jag in det här. Är det någon som bara är sådär otroligt negativ till 65 
allting, vilket det ju finns nån som är. I min roll så är det bara till att försöka få de till att 66 
iallafall inte förstöra alltihop, för det finns såna som är så otroligt negativa så att de drar med 67 
sig alltihop och alla andra. Det blir ju jobbigare om de är negativa men det är också en 68 
utmaning. 69 

Intervjun fick avbrytas här på grund av brandlarmet som utlöstes i byggnaden. Samtalet fick 70 
därmed avbrytas abrupt. 71 

Intervjun återupptas igen. 72 

IO: Det jag tänkte på är att jag är ganska van vid att få folk att göra som jag tycker, för att jag 73 
brukar kunna virka in de och om jag inte lyckas kan det leda till att jag då blir irriterad. Det är 74 
inte lätt att få med sig folk alltid. Det är också viktigt att alla har sin egen vilja, man kan inte 75 
alltid köra över folk. 76 
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I1: Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 77 

IO: Där är ju lite det vi var inne från början om att om man inte är delaktig så är det otroligt 78 
svårt att känna att det här är en förändring som kommer att fortsätta liksom. Därför att när 79 
man har gjort den här systemförändringen så är det ju inte så som att man då är färdiga, utan 80 
den ska vara och tänka nytt. Det är väldigt viktigt att om man ändrar system, att man inte bara 81 
sätter in ett nytt system på gamla processer, utan att man verkligen har tänkt igenom om vad 82 
vill vi med det här systemet och det är ju bara de som är inne i det från början som egentligen 83 
kan komma med riktigt bra svar där. Sen är det kanske inte så att man behöver vara teknisk 84 
eller själva vara inne i systemet, men att man känner sig delaktig tror jag är otroligt viktigt för 85 
att man ska få en systemförändring att verkligen gå igenom så att den blir bra. 86 

I2: I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 87 

IO: Alltså, hur min åsikt skiljer sig från andra personer? 88 

I1: Ja, precis. 89 

IO: Ja då kan det vara att jag är ganska positivt inställd till förändringar i början, så jag ser 90 
nog att det här blir bra tills det att motsatsen har bevisats medan då andra kanske är tvärtom 91 
och inte tror på det tills att man bevisat de motsatsen. Det är ju jätteviktigt när man då ska 92 
försöka förmedla det här förändringstänket till andra så är det otroligt viktigt att man 93 
verkligen tänker efter, vad är det för människa jag har framför mig. Är det en sån som tycker 94 
att allting bara är skit, ja då får jag väl sälja in det på ett annat sätt än vad jag hade gjort om 95 
jag hade haft en sån som mig själv framför mig. 96 

I2: Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 97 

IO: Detta systemet som vi håller på med att implementera nu, har man ju kört inom 98 
produktionen under många år, man pratade om att förändra det systemet för längesen. Från 99 
allra första början var det egentligen på intranätet då man pratade mycket om Endevour 100 
programmet och sen så ändrade man ju på det, och så började man prata om det om att man 101 
skulle ha in det på CIT, alltså corporate IT och i den vevan så började vi också fundera på att 102 
det kanske hade varit vettigt att haka på inom finans. Så att från allra första början var det 103 
inom intranätet och sedan i diskussionen i ledningsgruppen och så.  104 

I1: Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 105 
IT-systemförändringar?  106 

IO: Ja, visst. Absolut. Nu sitter jag i projektgruppen och i guiding team gruppen. I vissa lägen 107 
så får man ju, vi har ju en vision om att vi ska byta då till ett annat system inom finance 108 
också. Vissa grejer får man hålla inom projektgruppen, därför att utåt sett ska vi hålla ihop 109 
och säga att det här blir bra. Vi har haft en modul inom AX där jag och någon annan inte var 110 
så jätteimponerade utav men när beslutet är taget så gäller det bara att bita ihop och göra det 111 
bästa av det. 112 

I2: Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid IT-113 
systemförändringar? 114 

IO: Den förstod jag inte riktigt när jag läste den. 115 

I2: Ja, vi menar om finns det några skillnader eller likheter mellan social och individuell 116 
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acceptans? Kan man se att gruppen tycker lika som individerna?  117 

IO: Okej så den sociala är mer gruppacceptansen? 118 

I1: Ja precis, gruppacceptansen.  119 

IO: Det finns individer som tycker olika eller annorlunda jämfört med majoriteten. Oftast får 120 
man ju då hoppas på att det finns ett fåtal individer som inte tror på det men att man sen har 121 
en kritisk massa som tror på det, det sociala då. Jag tror nog att det är så att den sociala 122 
acceptansen är högre och sen kan det finnas individer som inte direkt accepterar det och då får 123 
man hoppas på att dessa inte är direkt märkbara. 124 

I1: Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende vid 125 
systemacceptans?  126 

IO: Ja. Ur min roll så ska jag då försöka få andra att tycka att det här blir bra. Självklart så 127 
påverkas man. Alla har ett ansvar för att stämningen är bra på en avdelning och går det då in 128 
någon som är sur och butter och tycker då att det här bara är skit, till sist så börjar man 129 
fundera på om han eller hon faktiskt har haft något vett i det.  130 

I2: Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar?  131 

IO: Det är ju den här om att allting blir bra. Allt är kanske inte bra just nu men det blir bra, 132 
och sen så får man liksom beta av det efterhand. Jag också på en sak till där i fråga åtta om att 133 
det är därför det är viktigt när man sätter ihop en projektgrupp att man har lite olika 134 
människor där, därför det är inte alltid det är bra att vara positiv och se det som att det blir bra. 135 
Man behöver också ha de som tycker att njae, det här får vi nog tänka mer på. Att man 136 
kompletterar upp beteendet lite.  137 

I1: Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på grund av 138 
andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 139 

IO: Ja det var i den här ena biten. Alltså beslutet var taget så då var det egentligen bara att 140 
jobba vidare så att det skulle bli så bra som möjligt. Vi hade sagt att vi skulle ha ett 141 
standardsystem och hade vi sagt att vi skulle ha ett standardsystem även inom de områdena 142 
som jag då kanske brinner för. Det är alltid lättare att tycka att vi ska ha ett standardsystem 143 
och det här blir jättebra och sen så inser man att när det kommer till ens egen lilla 144 
hjärtemodul,” njae kanske inte här men jo”. Alltså är ett beslut taget så är ett beslut taget, även 145 
om man ändå behöver ifrågasätta internt inom projektgruppen för att det ska bli så bra som 146 
möjligt. Upptäcker vi någonting som man har missat tidigare är det såklart viktigt att det 147 
kommer fram. 148 

I2: Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 149 
systemförändringar? 150 

IO: Med det här, att det blir bra till att motsatsen har bevisats och att man lyfter fram det som 151 
fungerar. Det som inte fungerar ska vi ändra på och jobba på för att bli bättre men att man inte 152 
hänger upp sig på allt det som inte fungerar utan man hänger upp sig på det som funkar så att 153 
man ser det som är bra även alla de dagarna när man tycker att det här bara blir skit. 154 
Någonting är ju alltid bra liksom. 155 

I1: Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 156 



Grupprocessens inverkan på acceptans vid IT-systemförändring Ellinor Limani & Rebecka Persson 

56 

IO: Spontant sett vill jag säga de informella ledarna som alltid finns i en grupp, om man med 157 
det tänker roll? 158 

I2: Ja precis, det är så vi tänker. 159 

IO: För att det är klart att såna här förändringar måste komma från ledningen och de måste 160 
också visa att de tror på det och verkligen stötta, men sen alla de här informella ledarna. De är 161 
otroligt viktiga för de kan liksom jobba där i bakgrunden. 162 

I1: Ja men precis. Det kanske är lättare för de att påverka gruppen också, eftersom de är 163 
närmre gruppen? 164 

IO: Ja. 165 

I2: Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 166 

IO: Jag tror att en är just det här att man tänker igenom sina processer innan man ändrar 167 
system så att man inte bara lägger på ett nytt system och behåller de gamla processerna. Att 168 
man försöker få bort det här, ja men såhär har vi inte gjort. Nej, men nu har vi ett nytt system 169 
och nu får vi tänka nytt. Så att man inte tror att ett nytt system löser allting utan att man 170 
verkligen ser systemförändringen som en del i det stora hela. För att ett system är ett verktyg 171 
som man lägger på det andra man gör så att man ser det som en helhet. Och sen också att man 172 
får med sig så gott som alla iallafall. Kommunikation så att man verkligen vet. Det är inte 173 
bara det att man mailar och säger att det här har vi informerat om. Javisst, men har du sett att 174 
din kommunikation verkligen har uppfattats av de som ska vara med i det här. Så delaktighet 175 
och sen så totala processen tror jag är viktigast och då en utmaning. 176 

I1: Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 177 

IO: Vi har kört mycket med den här Kotters förändringsbenägenhet där man då liksom 178 
verkligen börjar med att sälja in vart vi vill och varför och sen så ha med folk hela vägen. 179 
Lyfter fram det som är positivt under tiden, fira såna här smågrejer, titta på delmål. Ja jag 180 
märker själv att jag kan gå igång på det här, eller det har jag redan gjort. Att man tittar på 181 
delmål, att man inte säger ja men när vi är färdiga med det här om ett och ett halv år, då är vi 182 
klara utan att man får med sig användarna under tiden. Och om man ser att men titta nu har vi 183 
lagt in de här 100 nya leverantörerna- ja men vad bra, då firar vi det med någonting. Det 184 
behöver inte vara något stort men att man lyfter fram det som händer på vägen och inte bara 185 
slutmål långt, långt, långt där borta. Utan att alla känner att de är med under tiden. 186 

I2: Det var alla frågor. Har du något att tillägga? 187 

IO: Nej, det tror jag inte. 188 

I1: Vi är väl mer inne på just den här dimensionen med gruppen och hur grupptryck och 189 
social influens kan påverka. Är det något du upplever att det finns inom grupper?  190 

IO: Ja men absolut, och där är lite det som vi var inne på i någon av frågorna om det att om 191 
man inte når de här som mycket väl kan vara informella ledare. Om man inte har nått de i en 192 
grupp, så kan de (informella ledarna) ju verkligen sprida det tänket till hur många som helst i 193 
en grupp. Om man då har någon sån som inte vill byta system eller systemförändringar, sen så 194 
har man inte koll på resten och då kan man helt plötsligt ha en grupp som inte tycker att det 195 
här är bra alls och är man då inte riktigt uppmärksam på det, kan vi då helt plötsligt ha ännu 196 
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fler och sen så har vi en hel avdelning som inte tycker att det här var bra.  197 

I2: Så det bildas egna nya grupper liksom?  198 

IO: Ja, exakt. En systemförändring tar så mycket tid och kraft så att man har liksom inte råd 199 
till det på vägen för att det finns aldrig tillräckligt med mycket tid. Så det är verkligen det att 200 
man får med sig de som inte tycker att det här är bra. 201 

Här avslutats intervjun.202 
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7.4 Bilaga D 

Transkriberingsprotokoll 

Intervjugenomförande: 2017-05-03, Lund 

Företag: Alfa Laval Lund AB  

Uppgiftslämnare anonymiseras     

 

I1 = Intervjuare 1  

I2 = Intervjuare 2  

A = Accountant 

 

Här inleds intervjun. 
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I1: Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 1 

A: Den rollen jag har nu, precis som det ser ut nu har jag haft sedan december 2016 men jag 2 
har ju varit på företaget sedan 2009. Jag har liksom inte bytt hela roller utan nu i slutändan har 3 
det blivit så att man har tagit en arbetsuppgift och lämnat ifrån sig en annan. Som det ser ut nu 4 
så är det sedan december. 5 

I2: Vad är det för roll du har? Vad innebär rollen? 6 

A: Jag har en liten blandning. Jag har hand om valutahanteringen uppe på Alfa Laval Tumba. 7 
Har även HR här uppe, det lilla som vi har här. Sen har vi ett joint venture bolag som jag 8 
sköter redovisningen på och säljstatistiken, all försäljning som går rapporterar jag varje 9 
månad. 10 

I1: Vad är din bakgrund?  11 

A: Jag är redovisningsekonom, så att jag har studerat en YH utbildning. 12 

I2: Vad har du för inställning till IT-systemförändringar? 13 

A: Jag tycker de är roliga. Jag gillar att hitta nya sätt att arbeta på och ser oftast fram emot 14 
förändringar. 15 

I1: Har du goda erfarenheter av systemförändringar? Utveckla. 16 

A: Både och. Alltså det är ju en utmaning när det väl kommer igång. Vi gjorde ju våran 17 
systemförändring i oktober förra året och det har ju varit en jätteutmaning. Man är jättepeppad 18 
och “nu kör vi” och allting och sen när man börjar jobba i det så blir det jobbigt för att det tar 19 
lite tid att komma in i det. Du hittar inte grejerna som du letar efter så det är ju bra 20 
erfarenheter men samtidigt jobbigt. Sen just att hitta “så här brukar jag titta”, hur kan jag göra 21 
nu och hela den biten. Man får tänka efter på vad man gör. 22 

I1: Vad är det jobbigaste? 23 

A: Det är just att du inte riktigt vet hur du ska ta fram information alltid. Och visst, det finns 24 
ju alltid buggar och barnsjukdomar och sådär och de är ju jobbiga när man har de men det är 25 
inte något som ska stjälpa allting. Det är sånt som alltid kommer att finnas.  26 

I2: Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 27 

A: Jag tror att när man väl får veta, iallafall hos oss har vi ofta fått höra att vi ska byta system 28 
men sen har det dragits tillbaka. Just den här gången var det nog ingen som trodde på det just 29 
precis i början, utan att det var nog att “jaja, men vi får se vad som händer”. Reaktionen i 30 
början har varit som “jaja, vi får se”. Man är alltid förväntansfull. Man sitter med ett gammalt 31 
system och man får se alla de nya, det är klart att man vill ju att det ska bli av. Så 32 
förväntansfull tycker jag att vi är, eller jag har det iallafall och jag tror också att många andra 33 
har varit det, men jag kanske ska svara utifrån mig självt. 34 

I1: Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 35 

A: Jag tror att jag påverkas nog, men kanske inte jätte mycket för att jag gillar oftast att det är 36 
förändring. Jag tycker det är kul att jobba med förändringar. Så det är väl mer om man 37 
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befinner sig i en svacka just för tillfället då är det klart att man åker med. Så till viss del men 38 
inte jätte mycket. 39 

I1: Okej men påverkas man mest av människor som håller med en eller kanske av människor 40 
som inte håller med en? 41 

A: Jag påverkas nog mer av de som inte håller med för att jag kan bli så frustrerad på grund 42 
av de inte håller med.  43 

I2: Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 44 

A: Det är ju jätteviktigt att få vara delaktig för att det är trots allt en själv som ska jobba i det 45 
och en själv som ska ta reda på hur man ska utföra sitt arbete. Så att ju mer delaktig man får 46 
vara när man kommer dit, ju bättre. 47 

I1: I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 48 

A: Jag tror inte att den skiljer sig så mycket. Jag tror att de flesta vill väl ha förändring, jag 49 
tror att man ser en förändring som en förbättring, så att jag tror inte att den är speciellt 50 
annorlunda. 51 

I2: Den skiljer sig liksom inte från början till slutet? Du ser ingen skillnad där?  52 

A: Nej, det kan väl vara just då när det blir motigt och då kan jag backa och tycka “nej, det 53 
här kanske inte är så bra”. Då är det ju bra att man har de här andra som är på, och som är 54 
med. Jag tänker bara på förra frågan, då behöver man ju de som liksom kan pusha på en och 55 
som faktiskt kan påverka en. Man blir ju ändå påverkad när de andra ser det bra i det hela. 56 

I1: Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 57 

A: Jag tror det var vår ledning eller vår chef som kom med informationen. 58 

I2: Via mejl då eller? 59 

A: Nej, på ett gruppmöte. 60 

I1: Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 61 
IT-systemförändringar?  62 

A: Med påtryckningar, menar du då att det är något negativt eller både positivt och negativt? 63 

I1: Både positivt och negativt. 64 

A: Ja men det är väl klart att det snurrar runt. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den om 65 
påtryckningen. 66 

I2: Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid IT-67 
systemförändringar? 68 

A: Här uppe iallafall så säger vi ganska mycket om vad vi tycker och tänker. Det som har 69 
varit viktigt är att vi har gått ut om att alla ska vara positiva även om vi kämpar. Om någon då 70 
har en dag som inte är så bra så kan ju den dra ned ganska mycket för stunden, även för andra. 71 
Men jag tycker att alla har väldigt stor acceptans på att alla tycker lite olika, alla är i olika 72 
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faser och har olika dagar. 73 

I1: Det är något som ni då har i er organisationskultur eller klimat om att ni har bestämt er om 74 
att ni ska se en förändring som något positivt? 75 

A: Ja vi har jobbat även innan systemförändringar väldigt mycket med förbättringar. 76 
Överhuvudtaget när vi jobbar så tänker alla redan förändring och det steget var inte så stort 77 
för oss. Däremot steget att byta ett helt system är mycket större än att göra en liten grej i det 78 
systemet man jobbar med.  79 

I2: Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende vid 80 
systemacceptans?  81 

A: Ibland tycker jag det. Det beror just på vad man har för dag och hur positivt man än kan 82 
tycka att det är så när det blir jobbigt så är det lätt att bli negativ och jag kan då ha lite lätt att 83 
åka med där en stund och sen så kommer man på “nämen vad håller jag på med?”, och sen så 84 
får man liksom ta sig upp.  85 

I1: Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar?  86 

A: Jag kan vara den som är ganska mycket framåt, speciellt i början när det är nytt och roligt. 87 
Det beror nog lite på för att sen kan man ju backa tillbaka också men jag är nog ganska fram 88 
och jag vill. Jag kan också sätta mig själv för att testa mig fram. 89 

I2: Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på grund av 90 
andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 91 

A: Nej, jag tycker inte det. 92 

I1: Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 93 
systemförändringar? 94 

A: Jag tror att jag är positiv, att jag alltid vill förändra och tänka nytt. Jag tror att jag kan vara 95 
lite utmanande också, kanske för att jag tycker att vi inte ska göra på det gamla sättet, utan 96 
“nu kör vi”. 97 

I1: Håller de andra med dig då? 98 

A: Ibland och ibland inte. Det är det som är lite jobbigt, eftersom jag då alltid går framåt 99 
väldigt fort och att få med de andra kan vara en liten frustration. 100 

I2: Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 101 

A: Jag tycker att de i projektgruppen måste skicka ut så mycket information det bara går för 102 
att man ska hänga med, eftersom de gör så mycket som man inte ser. Vi behöver hela tiden få 103 
information för att släcka vår törst efter information. Sen tycker jag även att de här i guiding-104 
team har varit jättebra och viktiga för att de har peppat hela tiden. Ledningen har ju också 105 
försökt peppa med de andra här gjort fler punktinsatser och liksom “nu kör vi och nu gör vi 106 
det här”. Jag vet inte om ni vet om de här fyra olika rummen så fick man ställa sig beroende 107 
på vart man är någonstans i olika frågor, om man accepterar förändringen eller om man redan 108 
är där och så ställer man sig på ställen. Många såna övningar som jag tycker att 109 
projektgruppen och guiding-team har gjort väldigt bra. 110 
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I1: Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 111 

A: Jag tycker att det är att man måste tänka annorlunda, och att du måste tänka nytt. Du måste 112 
slänga allt du redan kan eftersom du måste kunna hitta sakerna på nya sätt och du måste 113 
kunna ha tålamod. Du kan ju inte systemet och det kan bli en stor frustration när du sitter där 114 
och är stressad eller du har telefonsamtal och någon vill ha svar och du hittar inte det du ska 115 
ha fram. Att du inte kan systemet, det är den största utmaningen för mig. 116 

I2: Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 117 

A: Vi har ju fått testa väldigt mycket, vi hade ju testversioner innan vi gick live så att alla 118 
kunde själva få gå in och testa och leta. Man fick känna sig bekväm i systemet och även om 119 
du inte kan det riktigt men att du känner igen det när det går live. Du har kanske ett 120 
ungefärligt hum om var du ska leta någonstans för att du har sett det iallafall. Sen att konsulter 121 
kom in och visade har varit jättebra för att kunna få testa programmet innan det gick live. 122 

I1: Jag tänker att det skapar någon trygghet? 123 

A: Ja och jag tror att om man känner sig trygg oavsett om vad det är så blir det bättre och då 124 
accepterar man det på ett helt annat sätt än att “okej nu ska du byta, här har du”. Jag tror att 125 
man får ta det stegvis, först att man kanske får titta och så får man “okej nu har vi det här och 126 
nu får vi prova på det här”, så att man hela tiden utvecklar det steg för steg. 127 

Här avslutats intervjun. 128 
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7.5 Bilaga E 

Transkriberingsprotokoll 

Intervjugenomförande: 2017-05-03, Lund 

Företag: Alfa Laval Lund AB     

Uppgiftslämnare anonymiseras   

 

I1 = Intervjuare 1  

I2 = Intervjuare 2  

C = Controller 

 

Här inleds intervjun. 
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I1: Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 1 

C: Min roll är att jag är att jag arbetar som controller och jobbar finansiellt kan man säga 2 
med, resultat och balansräkningar och analyser, och hur länge jag har jobbat då är att jag har 3 
jobbat på Alfa Laval runt tjugo år. Min nuvarande roll har jag väl haft iallafall i femton år.     4 

I2: Vad är din bakgrund? 5 

C: Jag har också läst på lunds universitet. Läste ekonomi, nationalekonomi, och jag har 6 
tidigare inte haft så många jobb. Jag har haft ett jobb utöver detta kan man säga och då 7 
jobbade jag mer med koncernredovisning på det bolaget.    8 

I1: Vad har du för inställning till IT-systemförändringar? 9 

C: Det är att det kan vara omständigt och svårt, att folk oftast inte vet exakt vad de vill göra. 10 
Systemet kan något och sen ska oftast vi anpassa oss till systemets funktionalitet. Många 11 
gånger kan inte systemet göra det som man vill utan man får göra lite jämkningar och ibland 12 
blir det sämre än det man hade innan och på vissa ställen blir det bättre såklart. Det är ofta 13 
inte så att man kan få till hundra procent bra arbete när man byter system.       14 

I2: Har du goda erfarenheter av systemförändringar? Utveckla. 15 

C: Ja, vi får väl säga att vi byter system ganska ofta på Alfa Laval, det är alltid något som 16 
byts, och det finns ju många olika typer av system, det finns stora ERP system och så finns 17 
det mindre system. När det är ett stort system som byts så tar det långt tid och det kostar 18 
mycket pengar, det krävs mycket jobb och det är mycket som blir fel, oftast är det ju svårt för 19 
personen som utsätts för nya arbetsrutiner, det kostar mycket och det tar tid, men oftast blir 20 
det bra i slutändan. Det är jobbigt att byta system om det är stora system som påverkar 21 
produktionen.     22 

I1: Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 23 

C: Oftast tycker folk att ett system som har varit dåligt sedan tidigare är bra att ändra till ett 24 
annat, men om det är ett bra system så är det oftast lite “knorrande” för att man vet att man 25 
kanske byter system för att det inte finns något systemstöd för det längre, och att det inte går 26 
att uppdatera, och leverantörerna kanske inte ska finnas mer. Då kan det vara jobbigt att byta 27 
till något som inte klarar av det samma. Att anpassa ett system till oss på Alfa Laval, är bättre 28 
för oss. Är det ett system som man byggt själva här på Alfa Laval så är det generellt mer 29 
positiva reaktioner, köper man ett system ifrån någon annan kan det bli sämre.  30 

I2: Så det är lite blandade reaktioner? 31 

C: Ja det tror jag, men oftast blir det ju väl presenterat och det brukar aldrig vara så att “nu 32 
ska vi ta fram ett nytt system”, utan oftast får man information i god tid och det är oftast bra 33 
information när det ska hända något nytt. Vi får bland annat utbildningar. Så det brukar bli väl 34 
bemött.      35 

I2: Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 36 

C: Ja, om det är någon som är negativt inställd så kan man påverkas av det, men då får man 37 
försöka förklara varför man behöver byta och vad anledningen är till bytet.  38 
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I2: Vi tror att påverkan i stor utsträckning är en omedveten process men i vissa fall är den 39 
också medveten.  40 

C: Ja men så är det nog. Förändring tar också tid och det kräver mycket arbete. Det kan vara 41 
ett litet system eller ett stort som påverkar jättemycket.   42 

I1: Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 43 

C: Ja men det är ju jätteviktigt att alla är med som är inblandade och ska använda det. Ofta är 44 
det vi som ekonomer som tar fram system och då finns det folk ute i organisationen som ska 45 
använda det. Det är viktigt att vi har en positiv inställning till systemet för sen ska våra 46 
användare ute i organisationen lägga in en prognos i dem här systemen. Då är det viktigt att vi 47 
har en positiv inställning till systemet, annars blir det väldigt svårt ute i organisationen. Det är 48 
viktigt att vi har en bra attityd.  49 

I1: Känner ni då att denna positiva attityden sprider sig till dem andra?    50 

C: Ja man får helt enkelt förklara för dem andra vad anledningen till bytet, och övertyga att 51 
det här är systemet inte har ett systemstöd längre och det klarar inte av de här sakerna.      52 

I2: I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 53 

C: Jag tror att vi alla är ganska erfarna, vi har ju bytt så många system genom åren så alla är 54 
ganska vana. Så att jag tror att vi inte byter bara för att vi ska byta utan det finns oftast en 55 
anledning till att vi byter ett system. Ibland måste man byta mycket på en gång, ibland är det 56 
kanske bättre att man inte byter så mycket i taget för att det ska vara lättare att följa vad som 57 
ändras, och stämma av att det som kommit in är det som man vill ska vara där, och att 58 
systemet hanterar information på det sättet som man vill.      59 

I2: Tror du att åsikter skiljer sig mer i början i jämförelse med i slutet?  60 

C: Ja så kan det vara, man måste försöka få med sig alla på båten, och säga att den här 61 
systemförändringen ledde till det här och det här, och informera om för- och nackdelarna. 62 
Priset är också viktigt för ett företag, så att systemet inte kostar mer än nödvändigt.   63 

I1: Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 64 

C: Vi brukar bli informerade av någon projektledare som informerar om systemet, när det ska 65 
implementeras, och vem som ska göra vad. Som det ser ut nu har vi stora systemförändringar 66 
på gång och då är det kanske någon projektledare för någon del, jag är ansvarig för en bit till 67 
exempel som gäller försäljningsstatistiken. Då ska jag stämma av och informera om det. Det 68 
finns olika sätt, generellt finns det en huvudprojektledare och under projektledare som ska 69 
leda projektet.  70 

I2: Det primära handlar väl att sprida informationen om systemet?  71 

C: Ja att ledningen informerar oss, vi tar till oss det och sen får vi uppgifter. Det finns 72 
projektmöte där man informerar om vad som händer och hur vi ska gå vidare. Är det istället 73 
systemförändringar som vi inte blir så berörda av kan informationen spridas via Share på vårt 74 
intranät. Är det ett system som vi kommer i kontakt med dagligen så sker spridningen och 75 
kommunikationen internt mellan individer genom bland annat möte.                  76 
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I2: Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 77 
IT-systemförändringar?  78 

C: Jo men ibland har vi diskussioner och det måste hänga ihop med produktionens system, 79 
och då blir det ibland inte som man tänkt sig. Många gånger är det så att man inte förstår 80 
varandra riktigt så det blir lite ”trial and error” som kanske kostar lite extra eftersom man inte 81 
vet exakt. Ingen kan exakt hela processen, alla kan sin bit. Om vi då ska ta emot information i 82 
ekonomisystem så måste vi prata med produktionen och se vad är det dem skickar.          83 

I1: Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid IT-84 
systemförändringar?  85 

C: Vi blir väldigt väl informerade gällande systemförändringarna. Jag tror att det är en 86 
samsyn både när det gäller den sociala och den individuella acceptansen, eftersom vi får så 87 
pass mycket information som vi får. Det är en sak om dem säger nu ska vi informera det här 88 
och så är man inte alls med. Det känns som man har försökt få med alla på båten.  89 

I2: Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende vid 90 
systemacceptans?  91 

C: Ja det kan det väl göra om folk är negativt inställda till ett system så kan det väl påverka, 92 
och då får man försöka jobba med det. Man får lyfta fram det som är bra med ett system.  93 

I1: Kan ni påverka varandra inom gruppen?  94 

C: Ja det tror jag, vi har ju ett positivt “change management”. Alla som leder ett sånt här 95 
projekt är normalt sett väldigt positiva, och det sprider ju positivism. Det är viktigt att dem 96 
som leder projektet är positiva för då sprider det positivism i övriga led. 97 

I1: Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar? 98 

C: Ibland får man leda och ibland får man vara rådgivare, det är lite olika. Eftersom vi delar 99 
upp det i ett stort projekt och sen mindre delprojekt så har man i en del en ledande roll och i 100 
andra delar får man vara mer en projektmedlem. Då är man kanske bara rådgivare, så det kan 101 
vara både och. Tittar man på helheten är alla med på något sätt men alla kanske inte driver 102 
något.  103 

I1: Hur tycker du att din informella roll ser ut? Är du positiv är du negativ, eller mittemellan?  104 

C: Jag är väl positiv jag tycker att det är kul när det händer något nytt, och får man då veta 105 
vad den leder till, och vilka fördelar som medföljer vid bytet så får man se till att folk får den 106 
här förståelsen om vilka konsekvenser bytet får.  107 

I2: Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på grund av 108 
andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 109 

C: Ja det har hänt ibland att organisationen har försökt byta någonting som man inte har varit 110 
positivt till, och då står jag för mina åsikter. Det var ett program som dem försökte införa som 111 
tillsammans med min erfarenhet inte har fungerat bra. Då har IT-avdelningen haft en ide om 112 
att det här ska vara samma för alla bolag, nu ska vi ha samma system världen över, men det 113 
kanske inte fungerar överallt. Det är inte säkert att dem som ska införa det har hela bilden, 114 
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dvs. på vad det är användaren behöver.  115 

I1: Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 116 
systemförändringar? 117 

C: Ja det kan man göra både på positivt och negativt sätt beroende på vad man tycker om 118 
systemet, så det kan man göra beroende på vad man själv tycker, både bra eller dåligt.   119 

I2: Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 120 

C: Det är väl oftast cheferna som har störst påverkan. Dem har oftast tagit belsutet om att nu 121 
ska vi byta dessa systemen och då blir det så. Sen kan man ibland påverka och säga att det här 122 
fungerar inte, och då ändrar vi ibland.   123 

I1: Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 124 

C: De största utmaningarna är att ha någon som kan se helheten, som kan se vad det innebär 125 
när man gör så här. Att det är någon som kan hela processen. Det finns ofta inte en sån 126 
person. Ingen kan det hela utan man kan sitt. Alla kan sin lila bitt och sin ruta och sen kan det 127 
bli krokar och missförstånd.  128 

I1: Tror du att missförstånd kan påverka systemacceptansen?  129 

C: Ja det kan det säkert göra eftersom det blir mer besvärligt att införa ett nytt system 130 
eftersom det kanske inte finns tillräcklig kompetens.    131 

I2: Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 132 

C: Det är ju det att det blir utbildningar och att man har möte om det, och att man informerar 133 
om vad som ska ske, när och hur i tiden, så information är viktigt och utbildning.  134 

Här avslutats intervjun. 135 
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7.6 Bilaga F 

Transkriberingsprotokoll 

Intervjugenomförande: 2017-05-08, Lund 

Företag: Alfa Laval Lund AB   

Uppgiftslämnare anonymiseras     

 

I1 = Intervjuare 1  

I2 = Intervjuare 2  

BC= Business Controller 

 

Här inleds intervjun. 
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I1: Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 1 

BC: Jag jobbar som controller inom CIT, och jag tror jag har jobbar här i 8 år. En Controller 2 
är en sorts ekonom som hjälper till och gör bokslut, ekonomianalyser, tar fram 3 
belsutsunderlag och då använder vi oss mycket av våra IT-system.    4 

I2: Vad är din bakgrund? 5 

BC: Jag är utbildad ekonom, och jag har jobbat med det länge nu. Först inom redovisning och 6 
revision och sen har jag jobbat som controller här i åtta-nio år och har jobbat som controller 7 
på en annan concern ÅR i tio år, ungefär i samma linje fast inom olika områden, alltifrån 8 
fabriks-controlling till mer tjänsteproducerande verksamheter som Alfa Laval. 9 

I1: Vad har du för inställning till IT-systemförändringar? 10 

BC: Min inställning är väl positivt, det är väl nödvändigt att följa med och vara up-to-date i 11 
systemförändringarna men man ska väl heller inte sätta för mycket vikt heller. 12 
Systemförändringar löser ju inte alla problem här i världen. Ibland kan det kännas som man 13 
ändrar bara för att, det handlar istället mycket om processerna. Man kan istället göra en IT-14 
systemförändring istället för att analysera och titta på processerna inom verksamheten. 15 
Eftersom jag har varit med rätt länge nu så vet jag att det kostar också en massa pengar att 16 
införa ett nytt system, och då blir man kanske som ekonom lite skeptisk ibland. Det är positivt 17 
att man vill hänga med och uppgradera så av den anledningen så måste man också förändra, 18 
då en del system blir inaktuella och en del systemleverantörer kanske inte längre finns och då 19 
måste man göra en förändring. Vissa är bra och vissa är mindre bra.  20 

I2: Har du goda erfarenheter av systemförändringar? Utveckla. 21 

BC: Ja både ja och nej, oftast i de projekt jag har varit med i har varit positiva. Om det görs 22 
på rätt sätt så blir det oftast rätt så bra.  23 

I2: Vad skulle du säga är rätt sätt? 24 

BC: Att man ser till att ha rätt approach och ser till att man väljer ett system med tillräcklig 25 
funktionalitet och efter behoven, och inte enbart viljan att förändras. Ibland tenderar det att 26 
man bara gör som andra som man har hört talas om av andra. Men väl genomtänkta behövs 27 
värderade systemförändringar där man verkligen gör en analys av vad som behövs, och tar 28 
reda på vilket systemstöd som behövs så tenderar det att bli bra.   29 

I1: Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 30 

BC: Ofta är det ganska trevande och folk vet inte hur dem ska gå åt det. Man brukar börja 31 
med lite workshops, pre-studies, feasibility studies och dessa är ofta på ett relativt högt plan 32 
så det kan ibland vara lite svårt att få med sig folk eftersom det är en låg detaljnivå och lite 33 
flummigt. Jag vill mer veta de praktiska detaljerna, det blir mer intressant framöver.     34 

I2: Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 35 

BC: Ja det påverkas man naturligtvis mycket av. Har man jobbat i stora projekt så är det klart 36 
att man påverkas av andras beteende och åsikter.  37 
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I1: Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 38 

BC: Det är viktigt annars riskerar du att ligga efter i processen när det är implementerat och 39 
färdigt så är man istället helt off om man inte deltar. När man väl har tagit belsutet får man gå 40 
all-in. Det är viktigt för att det ska blir ett bra slutgiltigt resultat. Tror man då att man har 41 
något och tillföra vill man ofta också vara med, och det kan man inte om man inte deltar i 42 
projektet.   43 

I2: I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 44 

BC: Jag är alltid lite mer skeptisk, eftersom det måste finnas en bra grund för bytet. Det är 45 
inte allt för sällan det säljs in IT-lösningar från leverantörer med främsta syfte att tjäna 46 
pengar. Det måste finnas någon form av ifrågasättning om det gamal bör bytas ut till ett nytt. 47 
Man måste verkligen värdera vad man få av det nya systemet så att man vet hur mycket mer 48 
eller bättre information du får kopplat till investerings värdet. Det medföljer ofta också 49 
oförutsägbara saker som man inte tänker på vid en systemförändring. Lite sunt ifrågasättande 50 
kan vara bra. Det är interna system och det är inte för att jävlas som man är skeptisk. Ibland 51 
finns det också en rädsla.  52 

I2: Vad är folk rädda för? 53 

BC: Folk är rädda för att dem runt om projektet dem som inte är så delaktiga att dem ska bli 54 
negativa bara för någon annan är negativ, och att dem hänger på den negativa trenden. Så vi 55 
måste hjälpas åt att vara positiva och ha en enad front, för då är det lättare att sälja in det. 56 

I1: Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 57 

BC: Oftast kommer det upp lite i korridorerna och det har varit medvetna belsut och då sprids 58 
det via möte med ledningen.  59 

I2: Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 60 
IT-systemförändringar?  61 

BC: Ja det upplever jag. Så är det väl inom alla system det finns en religion. Antingen tycker 62 
man på ett sätt eller så tycker man på ett annat sätt. Påtryckningar från andra kommer hela 63 
tiden, och är man lyhörd så är det bara att lyssna en del påtryckningar kan vara bra 64 
påtryckningar, men det gäller att hålla fast i det man tror på ändå tills någon visar motsatsen 65 
och övertygar en. Men jag tycker inte påtryckningarna är besvärande, det kan vara sunt om 66 
det sker på rätt sätt och inte blir alltför negativt och gnällande. Det finns alltid någon som är 67 
negativ till all förändring och dem är inte konstruktivt kritiska utan man bara är kritisk. För 68 
konstruktiv kritik kan vara bra men kritik i sig för att gälla är inte bra.  69 

I2: Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid IT-70 
systemförändringar? 71 

BC: Det sitter oftast på individerna, den sociala acceptansen. Det är oftas på individnivå som 72 
det finns motstånd beroende på personliga egenskaper. Det återfinns oftast på individnivå. 73 
Sköts projektet på rätt sätt så ska gruppaccpetansen inte vara något problem.  74 

I2: Finns det likheter eller skillnader mellan individuell- och gruppacceptans?    75 
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BC: Ja det finns det.  76 

I2: vad tror du det beror på? 77 

BC: Det beror på att dem flesta inom ett socialt system är lojala mot varandra och också 78 
organisationen. Men det är inte alltid säkert att dem accepterar det på individuell nivå fullt ut 79 
men utåt så finns det en acceptans. Ibland kan det leda till konflikter och det kan stöka till det 80 
inom gruppen. Man kan till en början vara skeptisk och negativ men när beslutet är taget 81 
måste man acceptera det, och göra det bästa av det oavsett vad. Men det finns en del som har 82 
svårt med det i slutändan.   83 

I1: Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende vid 84 
systemacceptans? 85 

BC: Ja lite grann, men kanske inte andras attityd utan det är mer om dem har något konkret 86 
att komma med, och inte bara känslor. Jag vill först få något bevisat innan jag påverkas i 87 
någon större utsträckning. Är man någorlunda informerad om system så bildar man sig först 88 
en egen uppfattning. Jag tror att det kan finnas människor som är lite mer känsliga som inte är 89 
lika analytiska och som går mer på vad dem hör, och det beror nog mycket hur man är som 90 
person.   91 

I2: Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar?  92 

BC: Jag brukar vara nyfiken, och delaktig. Systemförändringar som är relevanta är jag ofta 93 
nyfiken på och deltar gärna för att bilda mig en egen uppfattning om.   94 

I2: Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på grund av 95 
andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 96 

BC: Ja vid fall av majoritet då har man inte så mycket att säga till om. Finns det en majoritet 97 
får man tillslut acceptera. Men har jag argument för mina åsikter så argumenterar jag för det i 98 
alla fall, men klart ibland får man ge sig och det är inte så mycket att be för. Ibland inser båda 99 
parter att det är kanske inte är det mest optimala men man har inte så mycket val eftersom det 100 
ska passa alla, och då får man kompromissa.  101 

I1: Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 102 
systemförändringar? 103 

BC: Ja jag påverkar lite eftersom jag är en av dem få som är ifrågasättande, och tvingar dem 104 
att tänka till och förklara varför en systemförändring ska genomföras. Eftersom jag brukar 105 
vilja argumentera för- och nackdelar med systemet. I en grupp så finns det dem som 106 
argumenterar och en del som bara sitter och lyssnar, och så finns det dem som är lite 107 
mittemellan. Ifrågasätter man det kritiskt med ett sunt förhållningssätt kan det leda till 108 
positiva utfall, men det kan ibland uppfattas som enbart negativitet.  109 

I2: Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 110 

BC: Det är väl dem som verkligen tar sig an projektet och driver det, och försöker göra det 111 
“hands-on”. Det är viktigt att utbilda användarna, och jag tycker att dem som driver projektet 112 
är de viktigaste.   113 
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I1: Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 114 

BC: Det är väl egentligen dels att man gör ett bra förarbete och har tänkt till ordentligt. Detta 115 
ska vara hyfsad intensiv och kort för att sen komma in och jobba och lära sig systemet, för att 116 
inte ha för lång mellan fas som enbart innebär att berätta om systemet, det är avgörande att 117 
börja jobba i systemet. Jag förespråkar en lite mer agil process där man får jobba och testa i 118 
systemet i en testmiljö. Oftast kan management fastna i mellanperioden. Sen är det en 119 
utmaning att få med dig rätt människor, och en lagom blandning av människor inom 120 
projektgruppen. 121 

I2: Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 122 

BC: Främst är det genom att ett beslut tas av ledningen. Nej det är väl när man bevisar att 123 
systemet är en positivt injektion. Ett sätt är att visa på fördelarna på ett bra sätt och inte på ett 124 
flummigt sätt, och att involvera människor att testa och jobba i systemet. För att det riskerar 125 
annars att bli för mycket information att hantera och informationsförlusten är större om 126 
användarna inte får testa på systemet själva. Det är inte alltid lösningen då man kanske ändrar 127 
system av andra anledningar till exempel på grund av lagändringar, och då finns det kanske 128 
inte lika mycket utrymme för att skaffa användaracceptans vilket i slutändan kan resultera i att 129 
folk inte är med på banan. Information som är rätt så konkret för användaren är rätt så viktigt. 130 
Viktigt att visa användaren på hur systemförändringen påverkar varje liten del i arbetet. 131 
Konkret och handfast information är avgörande.    132 

Här avslutats intervjun. 133 
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7.7 Bilaga G 

Transkriberingsprotokoll 

Intervjugenomförande: 2017-05-08, Lund 

Företag: Alfa Laval Lund AB   

Uppgiftslämnare anonymiseras     

 

I1 = Intervjuare 1  

I2 = Intervjuare 2  

AM2 = Accounting Manager 2 

 

Här inleds intervjun. 
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I1: Berätta kort om din roll på företaget och hur länge har du arbetat inom denna roll? 1 

AM2: Jag började 1983, så jag har varit här ett tag. Jag började faktiskt som orderberedare 2 
men sen som det var på det tiden var det lite lättare att komma in, även om man inte hade en 3 
formell utbildning. Sen har det varit lite tillfälligheter som har gjort att det bolaget jag började 4 
på hade ingen egen ekonomiavdelning så då satte de upp en egen ekonomiavdelning och då 5 
hamnade jag i den. Sen fortsatte man och Tetra Pak kom in och köpte oss, i den vevan så satte 6 
vi upp ett helt nytt bolag, då jag blev ekonomichef här nere i Lund efter ett antal år så blev vi 7 
sammanslagna med ett bolag uppe i Tumba. Dock inte det Alfa Laval Tumba som vi känner 8 
idag, utan ett annat, Alfa Laval Nordic hette det. Slog man ihop de bolagen, alternativt där 9 
följde jag med till då Tumba- nej, det ville jag inte, så då började jag här istället 1999. Här har 10 
jag haft en av två redovisningschefspositioner sedan dess.  11 

I2: Vad är din bakgrund? 12 

AM2: Ja, man förutsätter oftast att nästan alla de som jobbar inom en ekonomiavdelning är 13 
civilekonomer även om det inte riktigt finns som ett begrepp idag men när jag började då 34 14 
år sedan, var det inte riktigt så och ja kom ju in från ett annat håll. Jag är egentligen 15 
gymnasieingenjör, så jag kom in lite från vänster. Men som det är i livet så är det 16 
tillfälligheter, och folk börjar eller slutar runt omkring och det dyker upp någonting, så man 17 
får ta tillfället i akt som dyker upp. Så bakgrunden är egentligen inte ekonom utan jag 18 
kommer mer från ingenjörs sidan. Det gäller att kanske vara öppen när det finns något som 19 
skulle kunna vara något att bygga vidare 20 

I1: Vad har du för inställning till IT-systemförändringar? 21 

AM2: Man måste göra dem. Utvecklingen går ju framåt och man kan titta på när jag började 22 
här så var vi tio styck i min grupp, förutom en. Alla jobbade ju inte 100%, så vi var kanske 23 
åtta och en halv i heltidstjänst. Nu är vi fem. Till sommaren blir vi av med en till, då är vi på 24 
fyra. Vi gör samma jobb som då. Och det har inte varit någon Big Bang sedan 1999 utan det 25 
har varit att man skruvar lite på systemen, förändrar lite här, framförallt man digitaliserar som 26 
vi har gjort. Vi var ganska tidiga här på att scanna våra fakturor och skicka ut de i det man 27 
kallar work flow systemen, det började vi redan 1998, vilket gjorde att vi sparade enorm 28 
massa tid. Jag tror det var ganska tidigt för ett så pass stort företag, vilket gjorde att vi sparade 29 
enorm massa tid. Om man tänker sig alla de pappersfakturorna vi fick in- vi skulle titta på 30 
dem, vi hade en kopia, vi hade ett original. Båda två stämplades med ett nummer. Originalet, 31 
där satte man på en liten röd lapp och skulle skriva, attestera den, skriva under den, skicka ut 32 
med internpost. Stoppa ner fakturan i ett internkuvert, skriva en adress, skicka ut det och 33 
hoppas på att den kommer tillbaka, konterad och attesterad. Den som attesterade skulle sedan 34 
skicka tillbaka fakturan till ekonomi med internpost.  Det gjorde det ju i de flesta fall men fick 35 
vi påminnelse om “ja, den fakturan hittar inte vi”- då gick man till sitt arkiv och tog fram 36 
kopian med samma nummer, gjorde en kopia på den, gjorde om processen, röd lapp, ut.   37 

I1: Ja, det tar ju tid. 38 

AM2: Ja, och inte bara för ekonomin utan även för posten. Så förbannat många internkuvert 39 
som skulle sorteras och så stod det lite oklart ibland kanske, “var det nu på den byggnaden 40 
eller var det i den”, och var det Anders Nielsen, Håkan Persson. Alltså vissa namn som 41 
Magnus Nilsson tror jag vi har haft 13 stycken, “vilken är det nu?”. Och i början av 98, då 42 
började vi inte med alla fakturorna. Vi började med att scanna den, skicka ut de, sätta ett 43 
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USERID på dem istället, och skicka ut dem till respektive user. Alla som är godkända users i 44 
systemet har ju en egen identitet. Man kan inte beskriva hur stor tidsbesparing det är. Sen kan 45 
vi följa och vet precis var fakturorna är, exakt på sekunden när personen fick den i postlådan. 46 

I1: Så du ser det som en nödvändighet men också som något positivt? 47 

AM2: Ja, absolut positivt, digitaliseringen är ju positiv i sig även om man ibland kan sitta och 48 
svära då man inte får systemet att fungera. 49 

I2: Har du goda erfarenheter av systemförändringar? Utveckla. 50 

AM2: Ja, i de flesta fall. Sen kan det ibland vara ett systembyte som man gör för en större 51 
grupp. Naturligtvis alla olika avdelningar tycker kanske inte att det är lika bra, därför att det 52 
påverkar. Vissa grupper får det lite enklare och vissa grupper får kanske ett moment till som 53 
de inte hade innan som de kanske protesterar men “vänta nu lite här, detta här hade inte jag 54 
tänkt att jag skulle göra”. 55 

I2: Så att det blir för stor förändring på en gång? 56 

AM2: Det kan det bli ja. Och det tycker jag är en trend i samhället överhuvudtaget, att man 57 
skickar ut det, “du kan göra det själv”. Titta på banker. Nu har ni knappt varit med om något 58 
än digitala banker, men det att du kan göra det själv på nätet, du kan beställa resor, du 59 
beställer produkter och allt det. Det är ju bra på ett sätt naturligtvis men jag är inte så gammal 60 
ännu men jag ser ju på äldre personer att de inte har så lätt för att hänga med, så den typen av 61 
systemförändring är inte så lätt. Jag tror det är så i alla systemförändringar, någon tjänar på 62 
det och någon- jag ska inte säga förlorar på det, men det är kanske inte samma lyft för alla 63 
iallafall. Jag tror det är lite så med vårat system här också. 64 

I1: Hur upplever du det initiala arbetet i början av en IT - systemförändring? 65 

AM2: Ofta är det ganska lugnt i början, det beror på hur lång tid man har framför sig. Men 66 
det är bra om projektgruppen och projektledningen informerar i så tidigt skede som möjligt så 67 
att alla vet vad som är på gång, även om det kan synas vara långt fram, framförallt det här 68 
“Hur påverkas jag utav det? Kommer mina arbetsuppgifter påverkas? Finns det en risk att jag 69 
blir uppsagd?”. Det kan vara en arbetsuppgift som inte behövs längre, för att nu rationaliserar 70 
man, man gör på helt andra sätt, så det som jag gjorde och det som jag kan försvinner. 71 

I2: Så informera är då det första och sprida? 72 

AM2: Absolut, så att alla vet vad som är på gång. Sen behöver man inte gå så långt in på 73 
detalj, för att jag tror inte heller att projektet vet riktigt exakt var allting slutar. Ibland kan en 74 
idé inte fungera av någon anledning och man kanske inte får skrämma folk heller, för att 75 
någonstans vill man ha med alla i projektet så länge som möjligt. Alla bidrar ju på sitt sätt. 76 

I2: Vad tror du det är som skrämmer folk? 77 

AM2: Alltså det beror naturligtvis på vilken nivå man sitter på. En anledning till 78 
systemförändring är för att rationalisera, att göra saker snabbare och enklare, ibland bättre, 79 
vilket kan innebära för någon att “opps, mitt jobb behövs inte längre”. Det kan innebära en 80 
rädsla. Det har att göra med i vilket situation man själv är i, vilken ålder man har och massa 81 
annat sånt där som påverkar, Det är som all förändring, alla har sin egen ryggsäck av 82 
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erfarenheter men någon gång så är det ändå att “hur påverkar det mig?”, så man ska inte 83 
förringa den rädslan och det märker ni själv om ni sitter på ett seminarium eller lektion. Ni 84 
kan vara femhundra man som hör samma sak men det är ändå olika versioner på hur man 85 
uppfattar, beroende på vad man har för erfarenhet.  86 

I1: Hur påverkas du av andras beteende och åsikter vid systemförändring? 87 

AM2: Ja det är ju lite den igen, att vissa blir oroliga, just av den anledningen “hur påverkar 88 
detta mig?”. Och vissa kan tycka “äntligen, för det här gamla systemet var det skönt att bli av 89 
med”. 90 

I1: Men känner du att du påverkas av dessa åsikter från andra? 91 

AM2: Ja jag känner att som chef måste man ha det med sig, att folk kan påverkas helt 92 
annorlunda även om man får samma information, det kanske ska påverka en exakt samma. 93 
Man vet inte hur folk tänker och själv lägger till osv. Därför gäller information så tidigt som 94 
möjligt tror jag iallafall. Sen är det så som chef eller som projektledare får man heller inte 95 
dras med i det för mycket heller och hamna för långt ner i detaljer för tidigt heller. Man kan 96 
inte svara på det i tidigt skede i ett systembyte, utan vissa bitar får ge sig. Konstaterar man att 97 
man inte kan någonting av någon anledning, det blir för dyrt eller någon annan verklighet som 98 
sprang ikapp som gör att vi måste ändra. Det kan till och med vara lagar och regler runt om 99 
som förändras under resans gång. När vi gick med EU till exempel, det är klart att det 100 
egentligen över en natt förändrade ganska så mycket som hur man redovisar, för hur man 101 
förtullar grejer och det är klart att det var en del jobb som bara försvann, som tulltjänstemän 102 
till exempel. Men det kom nya, så det kan ju också hända i en systemförändring. 103 

I2: Förklara vikten att vara delaktig i systemförändringsprocessen? 104 

AM2: Medvetenheten och vara på gång. Ibland kan det till och med vara så att man själv har 105 
sin inre kunskap som kan vara bra för en projektledning och veta. En blandning av kunskaper 106 
och erfarenheter. Det beror även på hur stort bolaget är, hur många avdelningar där är. Det 107 
finns ju ingen här hos oss som har koll på hela vårt flöde eller process, på produktionen, eller 108 
inköp, eller IT eller vår R & D avdelning, eller vad det nu är. Det gäller att vara lyhörd i det 109 
också om att om det är någon som har någon information som är viktig så kom med det. Det 110 
är ju klart, ju längre långt man kommer i ett systembyte, ju fler måste vara med. I början kan 111 
man kanske inte ha med alla. 112 

I1: I vilken omfattning skiljer sig din åsikt från övriga vid IT-systemförändringar? 113 

AM2: Ja, jag vet ju inte om den skiljer så mycket. Jag har ju en annan erfarenhetsbas att ta på 114 
om vi tar och jämför med de som har arbetat här i två år och som kanske aldrig har varit med 115 
om ett systembyte så det är klart att det är en stor skillnad. Man kan ju både bli stressad för ett 116 
byte och man kan tycka att det är spännande att det händer någonting och allt där emellan 117 
någonstans. 118 

I2: Hur blev du informerad om att ett nytt system skulle implementeras? 119 

AM2: Eftersom jag ingår i vår lilla ledningsgrupp så gissar jag på att det kommer därifrån, 120 
det brukar komma uppifrån och gå nedåt. Sällan det kommer från andra hållet.  121 

I2: Via möte då? 122 
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AM2: Ja. 123 

I1: Upplever du yttre påtryckningar av resterande gruppmedlemmar eller andra grupper vid 124 
IT-systemförändringar?  125 

AM2: Inte påtryckningar, men det är klart att man diskuterar olika grejer och olika typer av 126 
lösningar. Där kan man ibland tycka lite olika om och det gör vi. 127 

I2: Hur ser förhållandet ut mellan social VS. individuell acceptans vid IT-128 
systemförändringar? 129 

AM2: Ja, sitter vi i en stor grupp och vi alla är ekonomer, 25-30 stycken, som i alla grupper, 130 
ju mer människor man blir, ju fler är det som blir tysta. Det kan du ta vilken fest som helst. 131 

I2: Men det finns de som tar mer plats? 132 

AM2: Alltid ja. Och sitter de då i projektledningen, då är det ju rätt trevligt att de i 133 
projektledningens idéer går igenom. Vet man om att man har rätt, då är det lättare, men 134 
baserar man det mer på en känsla så kan det absolut vara svårare. 135 

I2: Men då är det lite till det auktoritetsförhållandet det förhåller sig till? 136 

AM2: Ja, absolut. Det kan också bero på hur mycket det påverkar en själv. Om just ett 137 
systembyte inte påverkar mig på ett sätt speciellt mycket, ja då engagerar man sig inte heller 138 
så mycket. Men blir det mer påverkan så är det såklart att man då är mer observant. När man 139 
går långt ner till kärnan så är det “what is in it for me, hur påverkar det mig?”. 140 

I1: Anser du att andras attityd (positiva eller negativa synsätt) påverkar ditt beteende vid 141 
systemacceptans?  142 

AM2: Man är ju alltid påverkad i någon form och det är klart att om jag har en idé och tycker 143 
någonting, och någon annan kan bevisa motsatsen att den här idén är bättre, ja då får man 144 
acceptera det. 145 

I1: Så länge man då kanske blir övertygad, då man kanske också är villig att ändra? 146 

AM2: Ja absolut. Men är det någon idé man själv tycker är korkad så får man ju framhålla 147 
det. Det funkar ibland. 148 

I2: Vilken roll tar du på dig vid systemförändringar?  149 

AM2: Det beror på vilket system det gäller. Om det är något system som direkt påverkar de 150 
arbetsuppgifter som jag är ansvarig för så får jag ju ta ett steg längre fram. Är det ett system 151 
som inte direkt påverkar mig eller min grupp så mycket så kan man mer titta från sidan på det. 152 

I2: Men om det är ett system som påverkar just dig liksom mer, hur anser du då själv om 153 
vilken roll du antar då? 154 

AM2: Jag är ofta inte projektledare, det är sällan vi chefer är det. Utan då är det mer att man 155 
jobbar i projektet men man är inte den som har direkt kontakt med IT-avdelningen. Man får 156 
försöka bevaka att de arbetsuppgifter som min grupp ska utföra, att de kan utföras sen på ett 157 
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bra och säkert sätt.  158 

I1: Har du känt att du har varit tvungen till att acceptera en systemförändring på grund av 159 
andras åsikter inom gruppen, i så fall varför? 160 

AM2: Ja många gånger är det så att systemet inte tillåter att göra så som vi gjorde tidigare, 161 
utan att det nya systemet är uppsatt på ett sätt som gör att en viss arbetsuppgift måste vi göra 162 
såhär istället. Jag kan tycka att “nja, men den var bättre förr”. Men då kan det vara att “nej 163 
tyvärr, detta systemet klarar inte detta på det sättet”. Vi har ju haft en hel del skräddarsydda 164 
system hos oss vilket också gör att vi har 100 tals olika typer av system som är jätte svåra att 165 
underhålla. Så det är klart, ett skräddarsytt system är ju svårt att ersätta med ett nytt och 166 
därmed får man offra det man kunde göra innan så jag tror egentligen mer att systemet styr. 167 
Jag tror inte det är så mycket av vad andra berättar och trycker på. 168 

I2: Hur tror du att du som enskild person påverkar gruppens acceptans vid 169 
systemförändringar? 170 

AM2: Alltså jag som chef kan ju påverka mer, kan kanske vara både medvetet och omedvetet 171 
i det. Det är klart att om vi ska ha en stor systemförändring så innan den är på väg in och om 172 
jag skulle vara väldigt negativ så hade jag nog inte kunnat vara kvar, om ledningen tycker att 173 
det här måste vi kunna göra och att det systemet är ett bra system. Ju längre upp man kommer 174 
i ledningen desto omöjligare blir det att inte köpa idén. Kommer du ner på enskild 175 
tjänstemannanivå, så kan man väl klara det för att i och med ett sånt stort byte så kommer inte 176 
alla till att vara nöjda. Då får man kanske låta det till att gå och testa det iallafall och se hur 177 
det går. Verkar det fortfarande helt korkat så får man då sluta helt enkelt. Men det är viktigt 178 
att som chef att vara ett föredöme helt enkelt.  179 

I1: Vilka roller har störst påverkan i en förändringsprocess? 180 

AM2: Projektledningen har naturligtvis en stor påverkan, givetvis. De styr ju ändå projektet 181 
åt vilket håll de vill gå med systembytet. Sen är det naturligtvis chefer och ju högre upp, ju 182 
större påverkan för någonstans är det de som beviljar ekonomin. 183 

I1: Men tror du att det finns såna här informella roller? 184 

AM2: Det finns det ju alltid informella chefer i det och de måste man försöka ha koll på. Och 185 
då kan det vara bättre att istället för att ha en som går och surar, låta denna person ingå i ett 186 
projekt på ett tidigare stadium så att personen är informerad, och förhoppningsvis då, kan det 187 
ge ringar på vattnet. Ofta är det så att ju mer du vet, återigen information, ju bättre är det.  188 

I1: Ja men såklart, och information minskar på rädslan. 189 

AM2: Absolut, sen läste jag också någonstans att det är bra att ha folk ibland som säger emot 190 
för att det tvingar någon annan att argumentera bättre, eller göra mer research eller titta en 191 
gång till på det, så att man inte missar någonting. Sen kan man inte ha någon som är negativ 192 
till all förändring. Det funkar inte heller. Då får man operera bort personen helt enkelt på ett 193 
eller annat sätt. 194 

I2: Vilka är de största utmaningarna vid systemförändring? 195 

AM2: Ja jag tror det är lite det igen med information, att alla verkligen är informerade om vad 196 
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detta kommer att innebära.  197 

I2: Så det är svårt att sprida rätt information, för att det är svårt att förutspå? 198 

AM2: Ja man kan också stöta på problem i ett systembyte som man inte hade förutsett. 199 
Information hela tiden och att projektgruppen får den tid och resurser som behövs. Ofta har 200 
man för lite tid.   201 

I1: Men om vi tänker utmaningar vad gäller användaracceptans, vad tror du är de största 202 
utmaningarna där? 203 

AM2: Oftast är det användarna som påverkas allra mest vid ett systembyte, så finns det en 204 
risk att man blir av med sitt jobb eller att jobbet blir förenklat eller lite tradigare helt enkelt, 205 
mer statiskt. Då är det svårare att få folk till att acceptera ett systembyte än om man kommer 206 
att jobba på ett roligare eller ett intressantare sätt.  207 

I2: Hur når ni användaracceptans i gruppen vid IT-systemförändringar? 208 

AM2: Jag tror att när vi börjar närma oss implementation, då är utbildning väldigt viktigt sen 209 
vad som räknas till utbildning kan vara av lite gråzon där. Det som kan stjälpa ett systembyte 210 
det är om de som ska börja jobba i det nya systemet inte har tillräcklig kunskap eller 211 
tillräcklig information. Om man inte vet hur man gör hamnar man väldigt snabbt i att högarna 212 
växer och även där riskerar folk att bli sjukskrivna. Där får man inte vara rädd för att ha extra 213 
resurser tillgängliga och sätta in dessa i god tid så att de som ska jobba i systemet får god tid 214 
till att utbilda sig och hinner träna. Detta minskar stressen. Om man får reda på att man helt 215 
plötsligt ska börja med ett nytt system så skapar det stress och man ifrågasätter var man 216 
hamnar i detta. Detta förändrar gruppdynamiken direkt, någon vinner och någon förlorar på 217 
det och folk agerar utefter detta också. Tjänar man på det så agerar man efter det och det 218 
påverkar gruppdynamiken så fort något ändras. Har du stor omsättning på folk i en avdelning 219 
så är det klart att gruppdynamiken och gruppsammansättningen, den blir aldrig stabil. Har 220 
man liten omsättning på folk så har man en stabil grupp som ibland kan bli lite för sluten. Det 221 
är samma som på fotboll, in en spelare, ut med nån och man måste kunna känna av gruppen 222 
först om “var är min plats? Var hamnar jag här?”. Det är egentligen ingen större skillnad på 223 
en arbetsplats för att det är gruppdynamik det handlar om, och ska man få ett systembyte till 224 
att fungera så måste man ha med så många som möjligt från början. Systembyte är en 225 
skräckblandad förtjusning. Man inser att det kommer bli jobbigt men förhoppningsvis så blir 226 
det bättre på andra sidan.  227 

Här avslutas intervju.228 
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