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Abstract  
As the technological innovation constant goes forward it brings new solutions that can replace 
older and ineffective work procedures. The system eCopy is a result of the technological 
development that contributes to the digitalizing of paper documents. With the help of eCopy 
the work processes can be more effective and the company can reduce costs.  
 
The purpose is to examine how employees see on changes and what factors that motivates a 
company to change to new techniques and to a new work procedure.  
 
To fulfil the purpose of our paper we have made a qualitative study on a Swedish company.  
To carry out the study, we interviewed employees and decision makers on different 
departments within the company.  
 
The results from our study show that a change in the processes should be paid great attention 
and carried out carefully to receive the benefits from the change. It is inevitable not to come 
across resistance, as the human factor is an important occurrence in the process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Sammanfattning 
Då den tekniska utvecklingen ständigt går framåt kommer det nya tekniska lösningar som kan 
ersätta gamla och ineffektiva arbetssätt. Systemet eCopy är ett resultat av den tekniska 
utvecklingen som bidrar till att digitalisera pappersdokument. Med hjälp av eCopy kan 
arbetsprocesserna effektiviseras och företaget kan göra kostnadsbesparingar.  
 
Syftet är att undersöka hur anställda ser på förändringar och vilka faktorer som motiverar ett 
företag att övergå till en ny teknik, samt ett helt nytt arbetssätt. 
 
Med hjälp av en kvalitativ studie på ett svenskt företag har vi uppfyllt syftet med denna 
undersökning. Studien genomfördes med intervjuer riktade till anställda och beslutsfattare på 
olika avdelningar på företaget. 
 
Resultatet från vår studie visar att en förändringsprocess ska beaktas och genomföras med 
noggrannhet för att få ut bästa möjliga nytta av förändringen. Att det alltid sker motstånd är 
oundvikligt då den mänskliga faktorn är en viktig företeelse i processen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Med den tekniska utvecklingen kommer det nya informationsteknologiska lösningar. Mest 
påtaglig blev kanske förändringen i slutet av 90- talet då IT-boomen tog fart. Det är vanligt att 
nya informationssystem implementeras för att ersätta gamla och ineffektiva arbetssätt. Då 
konkurrensen och marknadsförutsättningarna har hårdnat är det viktigt att det kontinuerligt 
arbetas för att förbättra företagets arbetsprocesser.   
 
Enligt Boddy m.fl. (Managing Information Systems 2002) är det externa, interna och ofta 
historiska faktorer som påverkar ett företag när de väljer att implementera ett nytt 
informationssystem. Ett beslut om att implementera ett informationssystem tas långt upp i 
hierarkin. Människor har ofta olika synsätt på förändringar, då en förändring kan vara både ett 
hot och en möjlighet.  
 
Förändringar kan ses som ett hot av olika anledningar. En orsak är osäkerhet och rädsla inför 
det okända vilket skapar just motvilja mot förnyelser och förändringar. En annan orsak kan 
vara att nya tekniska lösningar kan medföra att människor känner sig mindre stimulerade och 
motiverade då tekniken, som Boddy m.fl. skriver, ignorerar de mänskliga aspekterna. 
 
Wisén & Lindblom skriver i boken Effektivt projektarbete (2004) om förändringar. De anser 
att förändra handlar både om att lära av och att lära in. De menar att det inte är svårt för 
människor att skaffa sig ny kunskap och lära sig nya arbetssätt. De hävdar att det däremot är 
betydligt svårare att få förändringar att förvandla beteendet och agerandet i en organisation. 
Organisationer har enligt dem som vana att ändå gå tillbaka till gamla vanemässiga mönster 
och beteenden.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställda ser på förändringar och vilka faktorer som 
motiverar ett företag att övergå till en ny teknik och till ett nytt arbetssätt. Det finns en del 
teorier som förklarar dessa fenomen och vi vill undersöka huruvida dessa är relevanta eller 
inte i detta fall. Vårt mål är att skaffa oss ny kunskap genom att utföra en litteraturstudie och 
behandla teorier, vilka vi sedan kan använda i vår fallstudieundersökning. 
 

1.3 Problemformuleringar 

 
� Hur förankras ett beslut om förnyelse längre ner i företagets organisation och hur 

bemöts det av de berörda? 
 

� På vilket sätt förändras en arbetsprocess efter det att ny teknik implementeras? 
 

� Hur skapas acceptans inom organisationen för den nya tekniken? 
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1.4 Genomförande 
För att besvara följande frågor avser vi genomföra en undersökning på Länsförsäkring 
Kronoberg där vi ska försöka ta reda på varför de valde systemet eCopy och hur de anställda 
påverkades av förändringen. Vi kommer främst att utföra undersökningen genom intervjuer. 

 1.5 Avgränsningar 
Vi kommer i detta arbete behandla situationen så som den är och har varit på Länsförsäkring 
Kronoberg. Vi kommer också att hålla oss till en systemleverantör, som i detta fall är Canon i 
Växjö. Vi har i vårt arbete valt att inrikta oss på mänskliga aspekter och hur människor känner 
för de förändringar som ett nytt system kan innebära. Av denna anledning kommer vi därför 
att utelämna djupare tekniska beskrivningar av systemet. Det finns liknande system 
implementerade på andra länsbolag men detta är inget vi kommer att jämföra Länsförsäkring i 
Växjö.     
 

1.6 Motiv till val ämne 
Vi hade i början svårt att komma fram till vilket ämne vi skulle tycka vara intressant att skriva 
om i denna uppsats. Vi var dock överrens om att det skulle handla mer om mjuka värden än 
om tekniska beskrivningar. Efter många och långa diskussioner i gruppen och med 
handledaren kom vi fram till att vi ville skriva om implementering av ny teknik och den 
förändringsprocess den medför i ett företag.  
 
För att skriva om detta ämne ansåg vi att en undersökning på ett eller flera företag krävdes, 
där en kvalitativ fallstudie låg närmast till hand. Det krävdes också att vi utförde den på ett 
företag som nyligen implementerat ny teknik och som har genomgått en stor förändring. Efter 
att ha kontaktat ett par företag bestämde vi oss för att utföra undersökningen på 
Länsförsäkring Kronoberg i Växjö vilket var det företag där vi fick mest och bäst respons. 
Länsförsäkring var intressant eftersom de nyligen har implementerat ett nytt system som ska 
göra hanteringen av olika dokument såsom skaderapporter och dylikt mycket enklare. Högar 
med papper skulle alltså digitaliseras genom att scannas in med detta system och därefter 
sparas eller skickas vidare till någon annan instans. Enligt vårat tycke var detta en 
förändringsprocess absolut värdig att titta närmare på. 
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2 Metod 
Vårt syfte med arbetet är att undersöka varför Länsförsäkring Kronoberg valde att 
implementera systemet eCopy och på vilket sätt detta påverkade de anställda samt hur deras 
acceptans gentemot förändringen såg ut. Det finns en mängd olika metodinriktningar att 
arbeta efter beroende på vilken typ av undersökning som ska göras. Det finns dock två 
huvudinriktningar som nämns i Thuréns (1991) bok Vetenskapsteori för nybörjare, vilka är 
hermeneutiken och positivismen.  
 

2.1 Hermeneutiken  
Hermeneutiken är en humanistisk tolkningsmetod. Det innebär att tolkningarna bygger på att 
vi människor förstår andra människor, det vill säga att man tolkar andra människors känslor 
och upplevelser.  Ett sätt att använda sig av hermeneutiken är att använda sig av egna minnen, 
upplevelser och förståelse om det som beskrivs. Nackdelen med detta är att det inte går att 
kontrollera om det beskrivits och tolkats på ett korrekt sätt (Thurén, 1991). 
 

2.2 Positivismen 
Positivismen är ett gammalt tankesätt som härstammar i den västerländska kulturen. Ordet 
positivism myntades dock först på 1800- talet av den franske sociologen Auguste Comet 
(Thurén 1991). Positivismen präglas av ett naturvetenskapligt förhållningssätt, men dess 
synsätt och metoder kan också återfinnas i andra vetenskapsområden. En grundläggande tanke 
med positivismen är att ett synsätt ska bygga på positiv, det vill säga säker, kunskap. Thurén 
skriver om filosofen David Hume som levde i Skoltland på 1700- talet och om dennes syn på 
vad positivism är: 

 
När vi tar i vår hand en bok vilken som helst, /…/ låt oss fråga: 
´Innehåller den något abstrakt resonemang om kvantitet och tal? 
Nej. Ínnehåller den något experimentellt resonemang om faktiska 
förhållanden och existens? ´Nej. Kasta den då i lågorna, ty den kan 
inte innehålla något annat än sofistik och villfarelse. 

2.3 Kvantitativt eller kvalitativt? 
En fallstudieundersökning kan genomföras på flera olika sätt och den kan innehålla både 
kvantitativ och kvalitativ information. Det råder dock delade meningar i frågan om att 
kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning. I boken Case Study Research in Education 
skriver Sharan (1998) att det går bra att använda sig av en kombination och lämna över de 
filosofiska frågorna till andra. Vidare menare författaren att vissa vill skilja mellan metod och 
teori och att man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa tekniker men menar samtidigt att 
detta inte är möjligt på en teoretisk nivå. En påtaglig svårighet i undersökningar som gjorts 
där de båda metoderna har använts är att det är mycket svårt att dra slutsatser eftersom de har 
två helt olika synsätt.  
 
Sharan (1998) menar också att information som förmedlas via ord kallats för kvalitativ medan 
information som presenteras som siffror kallats kvantitativ. Kvalitativ data består således av 
mer detaljerade beskrivningar av exempelvis situationer, händelser och människor eller av 
direkta citat av personer samt av utdrag eller hela avsnitt från protokoll, fallbeskrivningar 
etcetera. Enligt Merriam utgör dessa beskrivningar, citat och utdrag rådata från en empirisk 
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verklighet, det vill säga det utgörs av information som ger detaljerade bilder hämtade från 
djupare forskning. Kvantitativa studier är enligt Merriam däremot mätningar av omfattningen 
av något, exempelvis omfattningen av en åsikt, en händelse eller ett beteende. Kvantitativ 
information kan alltså berätta hur många, hur mycket och hur en fördelning ser ut medan 
kvalitativ information snarare beskriver arten av det undersökta.  
 
Kvalitativ information hämtas främst från intervjuer, observationer och dokumentationer av 
olika slag. Merriam skriver om Denzins (1970) tankar kring triangulering vilket innebär att 
hämta information genom olika metoder. Enligt Merriam menar Denzin att denna strategi 
används för att den ena metodens svaga sidor ofta är den andras starka sidor. Genom att 
kombinera olika metoder går det alltså att utnyttja alla fördelar med metoderna och ändå ha 
kontroll över deras nackdelar.  

2.4 Val av metod 
Enligt Sharan (1998) kan en empirisk studie genomföras på olika sätt. Det finns ett flertal 
olika vetenskapliga tillvägagångssätt för en forskare att välja mellan. I grunden handlar det 
om vad forskaren är ute efter och vilken frågeställning som ligger till grund för arbetet. 
Huruvida en kvalitativ fallundersökning ska användas eller inte beror enligt Sharam helt på 
hur problemet är formulerat. I vår undersökning använder vi oss av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt då vi med hjälp av djupa intervjuer riktade mot ett fåtal anställda tagit fram 
empirin.  
 
Fallstudiemetoden är den metodinriktning som ligger vår frågeställning närmast. Enligt 
Sharam (1998) är en fallstudie ett sätt att studera komplexa sociala enheter som påverkas av 
flertalet olika komponenter. Metoden används i verkliga situationer, till exempel till att göra 
en undersökning på ett företag eller i en organisation. I vårt fall lämpar sig fallstudiemetoden 
utmärkt. 
  
För en forskare är det viktigt att kunna tolka insamlad data samt vara medveten om att 
människors synsätt kan skilja sig och skiljer sig åt. Även här finns det olika metoder att 
använda sig av. I vår uppsats använder vi oss av det hermeneutiska tolkningssättet. Detta är 
enligt Thurèn (1991) en humanistisk tolkningsmetod som bygger på att förstå andra 
människors känslor och upplevelser. Ett filosofiskt förfaringssätt som ligger nära denna 
tolkningsmetod är induktion, vilket är ett sätt att härleda slutsatser från erfarenheter. I denna 
uppsats genomför vi intervjuer och samtal samt tolkar och drar slutsatser, det vill säga 
härleder slutsatser från erfarenheter. 
 

2.5 Insamling och bearbetning av data 
För att kunna uppnå målet med vårt arbete anser vi att det är viktigt att data som samlas in är 
relevant för uppsatsens syfte och mål. Eftersom vi undersöker modern teknologi är det av vikt 
att de data vi samlar in och sedan omarbetar till information håller hög standard och inte är 
föråldrad. De metoder som vi använt oss av är studier av befintligt material, intervjuer och 
observationer.   
 

2.5.1 Studier av befintligt material 

Då något ska undersökas bör man starta med att se efter vad som redan finns skrivet och 
dokumenterat om ämnet (Wisén & Lindblom, 2004). Eftersom det finns mängder med 
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publicerat material är det viktigt att försöka sortera ut det som är mest relevant för arbetet. 
Wisén & Lindblom menar att sökandet efter vetenskapliga artiklar enkelt kan göras på ett 
bibliotek eller på Internet. Författarna ställer sig frågan om hur mycket utredaren själv ska ta 
reda på och hur mycket denne ska använda sig av redan befintligt material. Svaret de ger på 
frågan är att den som utreder något först bör läsa in sig på området och därefter inrikta sig på 
att komplettera redan existerande material med egna data.   
  

2.5.2 Intervjuer  

Wisén och Lindblom (2004) skriver om intervjuer och menar att detta sätt att samla in fakta 
på går ut på att söka information om ett sakförhållande eller ett problemområde genom 
personen som intervjuas. Ofta har intervjuaren inte så stor kunskap inom området vilket kan 
vara en fördel då det minskar riskerna för att personen har förutfattade meningar. Författarna 
menar att det ställs stora krav på den som intervjuar och att dennes skicklighet beror på 
lyhördhet, kunskap, erfarenhet och människosyn. Författarna hävdar också att det inte går att 
läsa sig till om hur man intervjuar, utan det är en process där utredaren successivt skaffar sig 
kunskap om sakförhållanden och problemområden. En styrka som finns med att göra 
intervjuer är att utredaren inhämtar kvalitativa data, vilka kan vara svåra att få tag i med 
någon annan metod. Det är viktigt att den som intervjuar är lyhörd och öppen för att kunna 
samla in relevant information. Då en intervju genomförs innebär det inte bara att data samlas 
in. Hela intervjusituationen påverkar den som intervjuar och det område som denne 
undersöker.   
 
Enligt Wisén och Lindblom är det viktigt att vara medveten om vem man intervjuar. Det svar 
exempelvis en chef ger är säkerligen inte samma svar som en anställd ger. När intervjuer 
genomför är det viktigt att skaffa sig en helhetsbild, vilket innebär att en bredare grupp 
människor måste intervjuas för att uppnå bästa resultat. Ett riktmärke på cirka åtta till tolv 
intervjuer är enligt författarna rimligt för att få en bra bild av situationen. Antalet intervjuer 
kan dock variera starkt beroende på vilken slags undersökning som genomförs. 
 

2.6 Analys av fallstudien 
Vi har för aviskt att först genomföra en litteraturstudie som vi tror kan vara lämpligt för detta 
arbete och därigenom ge det en bra grund. Litteraturen som vi har tänkt använda ska ha en 
inriktning mot fallstudieundersökningar. Vi tror att vi kan få fram en hel del intressant 
litteratur genom att se över vad andra fallstudieundersökningar har använt sig av. Dessutom är 
vi säkra på att vår handledare kan ge oss värdefulla tips och direktiv kring lämplig litteratur. 
 
När det kommer till själva undersökningen har vi tänkt bygga den på en rad intervjufrågor. 
Dessa intervjufrågor ska grunda sig på den litteratur vi har valt att ta med i vår teoridel. 
Resultatet av intervjuerna kommer sedan att redovisas utan egna åsikter i undersökningsdelen 
i vår uppsats. För att vara säkra på att våra frågor kan återknytas till teorin kommer vi att på 
ett enkelt sätt försöka bevisa detta genom en tabell.  
 
När vi är klara med undersökningen och har presenterat det som har framkommit ifrån våra 
intervjuer kommer vi att påbörja analysen. I analysen har vi för avsikt att koppla ihop och 
jämföra det som framkom från undersökningen med vår litteraturstudie. Genom att jämföra 
dessa två olika delar hoppas vi att på så vis komma fram till slutsatser som får stöd från 
tidigare genomförd forskning.   
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3 Teori 

3.1 Förändringsprocessen 
Det är idag omöjligt att undvika att bli drabbad av förändringar i företag och organisationer.  
Det måste ske kontinuerliga förändringar om företag skall var konkurrenskraftiga med övriga 
företag på den relevanta marknaden. All utveckling går framåt, det skapas nya sätt att vara 
effektivare på och det skapas nya sätt att vara mer produktiv på.  
 
I boken IT-byrån skriver Nyström m.fl. (2006) att behovet av förändring kan ha olika 
utgångspunkter. De tar upp två olika situationer som bör skiljas åt och behandlas på olika sätt. 
Den ena situationen är om organisationen delvis är beroende av en produkt, den andra 
situationen är när organisationens produkter börjar bli föråldrade. Författarna kallar de två 
olika utgångspunkterna för den expanderande situationen respektive den stagnerande 
situationen. I den expanderande situationen skapar man en förändring för att växa. I den här 
processen sker allt begränsat och centraliserat. I den stagnerande situationen krävs förnyelse i 
organisationen. I den här situationen sker mycket i processen flexibelt och mer instabilt än i 
den föregående situationen. Nyström m.fl. menar vidare att bara 1/3 av alla försök till 
förändringar lyckas. Orsakerna till detta är naturligtvis många och varierar från organisation 
till organisation. Här nedanför följer ett diagram över vanliga hinder: 
 

 
Figur 1 - De tio största hindren mot framgångsrika och uppskattade förändringar 
   
 (Nyström m.fl. 2006: 45) 
 
Nyström m.fl. menar att organisationer lägger ner alldeles för mycket tid på att utveckla en 
perfekt strategi. Det människor i företag och organisationer skall tänka på istället är att skapa 
förutsättningar för strategiskt tänkande hos anställda i hela organisationen. Att få medarbetare 
att var kreativa och vara med i skapandet av en strategi är viktigt, understryker författarna. 
Det är viktigt att under en förändring inte stirra sig blind på resultatet utan att få en bra balans 
mellan processen, strategin och ledningens arbetssätt. Det som tydligt visas av diagrammet är 
att företag skyndar igenom förstadiet till förändringsprocessen. Det måste ske en diagnos om 
varför förändringen genomförs. Nyström m.fl. hävdar att en viktig del i processen är att 
tydliggöra för alla intressenter och anställda varför förändringen skall utföras. Boddy mfl 
(2002) menar att de olika förändringarna som sker i ett företag vid implementering styrs av 
olika typer av projekt. Det som styr hur ett projekt skall se ut påverkas av både interna delar 
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och externa delar. Exempel på interna delar är till exempel finansiella resurser, människor i 
företaget eller teknisk utrustning. De externa delarna kan vara politik, andra företag och annan 
utomstående miljö. Projektledaren har som en viktig uppgift att förutse och bedöma så många 
problem som möjligt. Denne ska organisera, planera, beräkna och se till så att alla 
förutsättningar blir gjorda. Projektledaren ska sedan få en bra balans mellan kostnad, tid och 
prestanda. 
 

 
Figur 2 - Kritiska dimensioner av IT-projekt 
     (Boddy mfl. 2002:219) 
 
Boddy m.fl. (2002) skiljer på olika projekttyper i en identifieringsmodell. De menar att de 
som är ansvariga för införandet av ett nytt system ofta stöter på olika problem och 
förändringar. Det första problemet är hur viktig förändringen är för företaget och om den har 
stor eller liten betydelse. Det andra problemet är hur ny förändringen är i miljön, det vill säga 
om de är välkända eller tidigare okända. De problem som är av stor betydelse och tillhör den 
okända klassen (novel-core) är mer riskabla och svårare att implementera än de som är av 
liten betydelse och tillhör de mer välkända områden. (margin-familiar). Boddy m.f. 
understryker att hur man ser på ett projekt är individuellt och att det kan förändras allt 
eftersom projektet går framåt.  
 
I boken Leading Change (1996) skriver Kotter att det ligger en mängd olika faktorer bakom 
en lyckad förändring. Han menar att det alltid förekommer hinder och motstånd. Det kan röra 
sig om en inåtvänd företagskultur, brist på ledarskap, dåligt lagarbete, trångsynt 
företagspolitik eller helt enkelt en rädsla inför det okända. Han menar att förändringarnas 
baksida är oundviklig. Det är enligt Kotter ofrånkomligt att inte påträffa motstånd och smärta 
hos människan då ändrade förhållanden påtvingas. Det har gjorts många misstag genom åren 
och Kotter beskriver i sin bok de åtta vanligaste misstagen. 
 

1. Att tillåta alltför stor självbelåtenhet 
2. Att misslyckas med att skapa en tillräckligt stark vägledande koalition 
3. Att undervärdera visionernas kraft 
4. Att inte nå fram med visionen 
5. Att låta hinder blockera den nya visionen 
6. Att misslyckas med att skapa kortsiktiga framgångar  
7. Att ta ut segern i förskott 
8. Att underlåta att förankra förändringarna i företagskulturen 
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Kotter (1996) hävdar att för att lyckas med en förändring i ett större företag krävs det att en 
metod som är avsedd för ändamålet används. En metod som Kotter har kommit fram till är en 
förändringsprocess som genomförs i åtta olika steg. Processen kallar han ”The eight-stage 
change process” (Kotter 1996)  

 
Figur 3 – Åttastegsprocessen    (Kotter.1996: egen bild) 
 
Kotter betonar betydelsen av att göra dessa steg i rätt turordning. Det uppstår enligt Kotter 
nästan alltid problem om man försöker hoppa över ett steg i processen. Ofta står man på flera 
steg samtidigt, men det gäller att avsluta stegen i denna ordning. Det är också mycket viktigt 
att alla stegen i denna modell görs noggrant och inte hastas igenom. Kotter (1996) förklarar de 
olika stegen: 
 
1 Att skapa ett angelägenhetsmedvetande  
Under detta första steg undersöks marknaden och konkurrenssituationen. Det gäller att så 
tidigt som möjligt identifiera och diskutera potentiella kriser eller större händelser. 
 
2 Att skapa den vägledande koalitationen 
Det är mycket viktigt att skapa en fungerande grupp som ska leda förändringen framåt. 
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Gruppen skall vara med människor som besitter kunskap om området och har befogenhet till 
det. Kotter understryker åter igen betydelsen av att göra stegen i denna turordning då det har 
visat sig att detta steg i stort sätt måste vara helt avklarat innan processen fortsätter. 
 
3 Att utveckla en vision och en strategi 
För att kunna ge förändringsinsatsen en inriktning är det viktigt att skapa en vision. En vision 
har tre olika syften i en förändringsprocess. För det första så förenklar och förtydligar den 
förändringens allmänna riktning. För det andra hjälper den människor att finna rätt väg och 
jobba åt samma mål. Det tredje syftet en förändringsprocess tjänar en bra vision är att den 
hjälper till att samordna olika personers insatser. 
 
4 Att förmedla förändringsvisionen 
Att få alla människor i en organisation att förstå en vision kan oftast vara svårt. Det gäller för 
den vägledande koalitationen att kommunicera med övriga medarbetare för att få dem att 
förstå det gemensamma målet. 
 
5 Att ge befogenheter för handlande på bred bas      
Under steg fem är syftet att med hjälp av medarbetare avlägsna potentiella hinder och 
barriärer för genomdrivandet av förändringsvisionen. Att uppmuntra anställda att vara 
kreativa och komma med egna idéer är viktigt för att kunna uppnå visioner. 
 
6 Att skapa kortsiktiga vinster  
Att skapa kortsiktiga framgångar är viktigt för personer som driver på förändringen. Det ger 
inblandade en möjlighet att ta det lugnt, koppla av och fira framgången. Att jobba under 
oavbruten stress och aldrig får någon form av belöning är inte bra. 
 
7 Att befästa vad som uppnåtts och att producera fler förändringar     
När större organisationer genomför förändringar så kan det ta flera år att gå igenom hela 
processen. Därför är det vikigt att förstärka processen med nya projekt som har som 
gemensamt mål att skapa visionen. En sådan här förändring ska ge företaget möjligheten att 
befordra och utveckla anställda, samt att anställa nya medarbetare. Under detta steg i 
processen ska företaget växa och få konkurrensfördelar. 
 
8 Att förankra de nya inställningarna i företagskulturen 
I det sista steget i processen krävs det att effekterna och nyttan med förändringarna framhävs 
och att de nya inställningarna tydligt förankras i företaget. Ledningen skall vara införstådd på 
hur företaget skall styras med hjälp av förändringarna. I fall där anställda slutar i företaget och 
nya anställda ersätter är det viktigt att de nya inställningarna snabbast möjligt underrättas till 
de nya medarbetarna. 
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3.2 Användaracceptans  
Ett av de största problemen inom systemutveckling är att andelen misslyckade och avbrutna 
projekt är väldigt hög. I en artikel skriven av Fred D Davis och Viswanath Venkatesh (2004) 
behandlas en undersökning som visar hur hög graden av misslyckande kan vara för ett IT- 
projekt. Undersökningen kontrollerade 6700 projekt på 500 företag och visar att 24 procent av 
projekten avbröts och 17 procent av de projekt som avslutades överskred budgeten. 
Undersökningen visar dessutom att ju mer komplext ett projekt är desto högre är 
misslyckandegraden. Skribenterna menar att en stor anledning till att ett projekt var sent, 
överskred budget eller misslyckades med att leverera utlovad funktionalitet var för att 
cheferna hade en felaktig bild av vad användarna egentligen ville ha. Visar det sig att något 
har blivit fel i ett projekt är det enligt skribenterna viktigt att detta snabbt kan korrigeras 
eftersom det annars kan medföra högre risker för att projektmålet inte uppnås och kostnaderna 
kan bli betydligt högre.  
 
Enligt Davis och Venkatesh är ett vanligt problem i dagens systemutveckling att det ofta inte 
finns några klara riktlinjer till programmerarna för hur programmen ska se ut. För att det inte 
ska bli några missförstånd mellan de två olika leden kan det vara lämpligt att använda sig av 
något verktyg. Exempelvis kan Capability Maturity Model (CMM) enligt Davis och 
Venkatesh användas för att säkerställa att alla krav kommer med i det nya systemet. 
Författarna skriver vidare att även ifall CMM används är det ingen garanti för att de ställda 
kraven är korrekta. De menar att detta är ett bevis på att det måste användas bättre tekniker för 
att säkerställa att kravspecifikationen är korrekt i ett så tidigt skede som möjligt i projektet. 
Väsentligt är också att kravspecifikationen är stabil, då det är detta som i de flesta fallen 
skiljer lyckade projekt från misslyckade.        
 

 
Figur 4 - Technology Acceptance Model 
   
 (Davis och Venkatesh 2004:4) 
 
Davis och Venkatesh påstår att Technology Acceptance Model (TAM) är en av de vanligaste 
modellerna som används idag för att mäta användarens acceptans. Modellen är speciellt 
framtagen för att mäta kopplingen mellan ett systems design och användarens acceptans på 
arbetsplatsen. TAM grundar sig på psykologiska aspekter och visar att behovet av att använda 
ett system grundar sig på hur användaren upplever nyttan med systemet, hur användaren 
upplever att systemet kan förbättra dennes prestation och hur mycket energi användaren 
behöver lägga ner för att kunna använda systemet. Enligt TAM är ett system som är lätt att 
använda också ett mer användbart system. Davis och Venkatesh visar att modellen kan delas 
upp i External Variables, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Behavioral Intention 
och Actual System Use (David och Venkatsh 2004:5): 



 16 

 
External Variables 
External Variables kan bland annat vara individuella skillnader, teknologi och hur uppgiften 
förhåller sig till sin omgivning. Andra saker som kan påverka kan vara åldern på dem som ska 
använda sig av ett visst system. Ofta visar äldre människor större motstånd mot förändring än 
vad yngre människor gör.    
 
Perceived Usefulness 
Enligt Davis och Venkatesh kan Perceived Usefulness definieras som hur användaren 
upplever att systemet förbättrar hans eller hennes arbetsprestation. Användaren jämför ofta 
vad mjukvara kan göra med vad de själva behöver få gjort.  
 
Perceived Ease of Use 
Perceived Ease of Use handlar om hur användaren upplever att systemet kan underlätta 
arbetet för honom eller henne. Till skillnad från ovanstående steg som är stabilt över tid 
kräver detta steget att användaren tränar på att använda systemet för att uppnå ett bättre 
resultat, vilket enkelt kan uttryckas som att övning ger färdighet.   
 
Behavioral Intention 
Enligt TAM är användarens behov av att använda ett system en funktion av upplevd 
användbarhet och upplevd enkelhet. För att en användare ska känna sig motiverad till att 
använda ett system ska systemet kunna bidra till att användaren upplever att han eller hon har 
förbättrat sin arbetsprestation.  
  
Actual System Use 
Huruvida en person kommer att använda sig flitigt av ett system beror mycket på hur 
personens inställning är till systemet ifråga. Undersökningar har visat att de första känslorna 
en person får av ett system ofta sitter i en längre tid. Detta betyder att om en negativ känsla 
infinner sig i ett tidigt skede av systemutvecklingen kan det också få negativa konsekvenser 
senare då systemet är färdigutvecklat. Det beteendet en testanvändare visar vid test av en 
prototyp visar sig ofta vara samma beteende en normalanvändare visar vid ett senare tillfälle 
då prototypen är färdigutvecklad.   
 

3.3 Motstånd till förändringar   
Den vanligaste åsikten gällande förändringar är att dessa ovillkorligen leder till motstånd. 
Detta behöver dock inte alltid vara sant (Angelöw 1991). Det finns enligt Angelöw flera olika 
anledningar till att anställda kan ha en negativ inställning mot förändringar, liksom det finns 
flera olika anledningar till att anställda kan ha en positiv inställning mot det samma. En orsak 
till att förändringar kan möta motstånd är att ett förändringsbeslut oftast tas av ledningen, 
vilket innebär att de anställda har svårt att påverka beslutet. Angelöw bemöter åsikter som 
menar att förändring är något som vi i dagsläget måste lära oss att älska lika mycket som vi 
förr hatade dem. Författaren menar att det förutom attitydförändring också handlar om 
människans behov av förändring, förnyelse, utveckling och nya utmaningar. Människor 
tenderar ofta till att välkomna förändringar som förbättrar situationen. Positivt 
förändringsarbete förknippas med delaktighet, trygghet, riklig och direkt information och 
ömsesidig tillit. För att en förändring ska kunna genomföras så pass smidigt som möjligt är 
det viktigt att de anställda får vara med och bestämma. Genomförs förändringar i för snabb 
takt kan det leda till förändringströtthet.  
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Angelöw skriver vidare att förändringar kan delas in i tre kategorier: irrelevant, positiv och 
påfrestande. Irrelevanta förändringar medför varken negativa eller positiva förändringar för 
individen. Positiva förändringar inträffar då det görs något välgörande för en person. 
Påfrestande förändringar inträffar då något uppfattas som skada, hot eller en utmaning. Om en 
förändring uppfattas som positiv eller irrelevant kan personen lägga sin energi på att vara 
aktiv eller konstruktiv. Uppfattas istället en förändring som negativ kommer personen ifråga 
att lägga sin energi på att försvara sig. Författaren menar också att människors reaktioner är 
mycket individuella, det går alltså inte att generalisera människors reaktioner på förändring. 
Om det till exempel införs ett nytt system i ett företag så kommer de anställdas reaktioner 
vara olika beroende på om de upplever systemet som positivt, irrelevant eller negativt.  
Anledningen till att en förändring ofta upplevs som ett hot är för att en förändring är ett hot 
mot det bestående. Människor uppfattar ofta det som ”Man vet vad man har, men inte vad 
man får”.  
 
Enligt Angelöw finns det flera skäl till att anställda kan motsätta sig förändringar, likväl som 
det finns anledningar till att anställda accepterar förändringar.  Författaren tar upp ett antal 
olika skäl till att en anställd välkomnar eller motsätter sig förändringar: 
 
Trygghet 
Anledningen till att anställda kan göra motstånd är för att de riskerar att förlora sina jobb och 
anledningen till att de kan komma att välkomna en förändring är för att de kan känna att de ha 
större möjlighet att utvecklas.  
 
Sociala kontakter 
Organisationsförändringar kan innebära att en anställd tvingas att flytta till annan ort för att 
kunna behålla sitt arbete, vilket kan få konsekvensen att personen i fråga inte träffar sina 
arbetskamrater i samma utsträckning. Om detta är fallet så upplevs förändringen som ett hot. 
Det kan också upplevas positivt om personen känner att förändringen leder till bättre 
förutsättningar att ha sociala kontakter med sina arbetskamrater.  
 
Arbetsinnehåll 
En organisationsförändring kan för den anställde innebära mer monotona och mindre 
utvecklingsbara arbetsuppgifter. Förändringen kan likväl berika eller underlätta 
arbetsuppgifterna och kan därför också upplevas positivt.  
 
Förmåner 
Det naturliga är att anställda gör motstånd mot förändringar som medför nedskärningar eller 
sämre förmåner. Däremot så välkomnas förändringar som innebär högre lön och bättre 
förmåner.  
 
Arbetsledning 
En bidragande orsak till oro kan vara då en arbetsledare eller chef byts ut. Då en anställd 
upplever en chef som kompetent kan ett byte av denne innebära att den anställde upplever det 
som ett hot. Med en ny chef kanske den anställde får ändrade arbetsuppgifter och mindre 
frihet. Fallet kan naturligtvis vara det motsatta och förändringen kan istället innebära ökad 
frihet och mer kompetent arbetsledning, vilket då välkomnas av den anställde.  
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Status 
Ofta strävar människor efter att uppnå högre status, därför kommer en förändring som innebär 
lägre status att motarbetas. En förändring som innebär ökade befogenheter eller avancemang 
kan däremot välkomnas.  
 
Förändringsvilja 
Att inte kunna inse nödvändigheten i att göra en förändring eller motivationsbrist är en vanlig 
anledning till förändringsmotstånd. Har den anställde istället hög förändringsvilja och inser 
nödvändigheten kan det å andra sidan välkomnas.  
 
Delaktighet 
Den som är anställd vill gärna delta i den förändring som kan komma att beröra honom eller 
henne. Förekommer det ingen delaktighet från den anställdes sida kan detta leda till motstånd 
eftersom individer ogillar att beslut tas utan möjlighet till påverkan och där nyttan med 
förändringen inte kan ses. Förekommer det däremot delaktighet från den anställdes sida och 
där dennes kunskap efterfrågas kan förändringen istället ses som positiv.  
 
Förtroende 
Känner den anställde inte förtroende mot den som ansvarar för förändringen kommer den 
anställde att motarbeta förändringen och i det motsatta förhållandet kommer den anställde att 
välkomnade förändringen.  
 
Självkänsla 
Har en person dålig självkänsla kan det leda till ett förändringsmotstånd. Ges den anställde 
utökade möjligheter för att använda sin kompetens kan självförtroendet förstärkas och bidra 
till en vilja att införa förändringar.  
 
Tidpunkt 
Det är viktigt att en förändring genomförs vid rätt tidpunkt då det inte råder 
förändringströtthet efter till exempel en stor organisationsförändring. En förändring 
välkomnas bättre då den ligger bättre i tiden och överrensstämmer med den anställdes behov.  
 
Information 
När en förändring genomförs är det viktigt att den anställde får informationen direkt och inte i 
andra hand. Riklig och korrekt information ökar chanserna för att den anställde ska ta emot 
förändringen på ett positivt sätt.  
 
Syn på förändring 
En förändring kan innebära ett ökat risktagande vilket kan medföra att en del personer har en 
negativ inställning till förändringen. Personen har vant sig vid läget som råder och känner oro 
inför framtiden. För andra fungerar förändring som en stimulans och de ser därför positivt på 
en förändring.   
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3.4 Intervjutabell 
Några av styrkorna med en intervju är att det är en öppen och anpassningsbar metod, att det 
går att gå in på nya relevanta områden som den intervjuade aktualiserar och att det gör det lätt 
att fånga upp kvalitativ data (Wisén & Lindblom 2004). 
 
Intervjufrågorna har sin grund i vårt syfte och vår frågeställning i uppsatsen. Däremellan har 
vi i teorin klargjort och presenterat olika litteraturstudier i området. Genom att vi skapat en 
tabell av intervjufrågorna är det enkelt att följa uppsatsens röda tråd. 

Frågeställning/Syfte Teori Fråga 
  Vad heter du? 

 
  Vad har du för titel? 

 
  Vad arbetar du med? 

 
  Hur många anställda är ni på 

företaget, respektive din 
avdelning? 
 

Varför valde Länsförsäkring 
Kronoberg att implementera 
systemet eCopy? 
 

Förändringsprocessen 
Nyström mfl (2006) 

Varför började ni leta efter ett 
nytt system? 
 

Varför valde Länsförsäkring 
Kronoberg att implementera 
systemet eCopy? 
 

Förändringsprocessen 
Nyström mfl (2006) 

Vad var orsaken till att ni 
valde just eCopy? 
 

Varför valde Länsförsäkring 
Kronoberg att implementera 
systemet eCopy? 
 

Förändringsprocessen 
Nyström mfl (2006) 

Varför var det dessa skäl som 
gjorde att ni valde eCopy? 
 

På vilket sätt förändrades 
arbetsprocessen efter det att 
systemet eCopy implementerats 
på Länsförsäkring Kronoberg i 
Växjö? 
 

Användareacceptans 
Fred D Davis och 
Viswanath Venkatesh 
(2004) 

Anser du att det är bättre eller 
sämre idag och vad är det 
som är bra respektive dåligt? 
 

  Hur många användare har ni? 
  I vilken omfattning använder 

du eCopy? 
 

På vilket sätt förändrades 
arbetsprocessen efter det att 
systemet eCopy implementerats 
på Länsförsäkring Kronoberg i 
Växjö? 
 

Förändringsprocessen 
Kotter (1996) 

Hur upplever du arbetet idag, 
jämfört med innan systemet 
implementerades? 
 

  Vad kan man använda 
systemet till och vad 
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använder du det till? 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Motstånd till 
förändringar   
Angelöw (1991) 

Hur har bemötandet från de 
anställda varit? 
 

På vilket sätt förändrades 
arbetsprocessen efter det att 
systemet eCopy implementerats 
på Länsförsäkring Kronoberg i 
Växjö? 
 

Förändringsprocessen 
Boddy mfl (2002) 

Hur stor anser du att 
förändringen är? Och hur 
viktig är den? 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Motstånd till 
förändringar   
Angelöw (1991) 

Mötte ni mycket motstånd? 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Motstånd till 
förändringar   
Angelöw (1991) 

När uppstod motståndet? 
före, efter eller under 
införandet? 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Motstånd till 
förändringar   
Angelöw (1991) 

Varför uppstod motståndet? 
(ex. nya tekniken?, nytt 
arbetssätt.) 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Användareacceptans 
Fred D Davis och 
Viswanath Venkatesh 
(2004) 

Vilka var det som gjorde 
motstånd? 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Användareacceptans 
Fred D Davis och 
Viswanath Venkatesh 
(2004) 

Hur mycket information om 
eCopy förmedlades till de 
anställda?(Hur mycket 
information fick du om 
systemet?) 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Motstånd till 
förändringar   
Angelöw (1991) 

Vem eller vilka beslutade att 
ecopy skulle implementeras? 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Motstånd till 
förändringar   
Angelöw (1991) 

Gjordes det något för att 
bemöta motståndet? Dvs få 
människor att acceptera den 
nya tekniken bättre? 
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 

Användareacceptans 
Fred D Davis och 
Viswanath Venkatesh 
(2004) 

Har de anställda fått någon 
utbildning i systemet? Anser 
du att din utbildning är 
tillräcklig?  
 

Hur skapas acceptans för den nya 
tekniken? 
 
 
 

Användareacceptans 
Fred D Davis och 
Viswanath Venkatesh 
(2004) 

Har du gjort något för att 
ändra folks åsikter om 
systemet? (positiva eller 
negativa) 
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Varför valde Länsförsäkring 
Kronoberg att implementera 
systemet eCopy? 
 

Förändringsprocessen 
Nyström mfl (2006) 

Upplever du att målet med 
eCopy förverkligades? 
 

  Skulle du rekommendera 
andra företag att 
implementera eCopy? 
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4 Undersökning 
Här presenterar vi resultatet av undersökningen vi har gjort. Den data som vi samlat in i 
undersökningen och som tillhör själva fallstudien  presenteras alltså här. 
  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Länsförsäkring Kronoberg är ett kundägt bolag som bildades för 206 år sedan. Bolaget har 
blivit utnämnt till årets bank och årets försäkringsbolag och erbjuder trygghetslösningar och 
andra finansiella tjänster. Det finns idag 24 lokala försäkringsbolag runt om i Sverige som 
gemensamt samverkar i ett bolag som heter Länsförsäkring AB. Tillsammans bildar dessa 
bolag Sveriges enda kundägda försäkringsbolag (www.lansforsakring.se, 21/4- 2007). 
 

 
 
Figur 5 - Verksamhetsbeskrivning 
 

4.2 eCopy  
När ett företag eller en organisations utveckling går framåt så ställs det automatiskt större 
krav. För att hänga med i utvecklingen krävs det att företag och organisationer använder sig 
av skräddarsydda lösningar anpassade till företagets intention. Företag som hanterar och 
tillhandahåller viktiga dokument har som krav på sig att dessa skall förvaras på säker plats. 
Det ska göras kopior på dokumenten och de skall förvaras säkert och gärna på flera olika 
ställen. Att hantera pappersdokument av denna typ kan oftast vara svårt eftersom de tar stor 
plats och inte är speciellt enkla att söka upp och behandla. För företag som använder sig 
mycket av kundhantering är det viktigt att det ska vara lätt att hämta upp dokument. Det kan 
vara tidskrävande då dokumentet skall hämtas upp från pärmar som är arkiverade. Den 
rationalisering och effektivisering samhället idag vill uppnå med hjälp av elektronisk 
dokumenthantering går i grunden ut på att snabbt kunna hitta information och dokument för 
informations- och kunskapsåtervinning. Wilhelm Burman, chef för Canon Buisness Center i 
Växjö, menar att när anställda idag ser en skrivare framför sig är problem det första de tänker 
på (intervju 2007-03-14). Istället ska skrivaren ses som en möjlighet till att förbättra och 
effektivisera företagets arbetsprocesser.  
 
Enligt ecopy.com är lösningen på dessa problem eCopy ShareScan OP. Det är en mjukvara 
som integreras med copyprintern via ett gränssnitt där användaren enkelt kan digitalisera 
pappersdokument till valda applikationer. Gränssnittet har ett enkelt utseende med enkla och 
lättförståliga funktioner och knappar. Pekskärm och tangentbord gör det enkelt att navigera i 
systemet. Hantering och lagring sker gentemot en server där obligatorisk verifiering och 
inmatning av lösenord sker. I och med att dokument hanteras gentemot en server så blir det 
enkelt att spara och hämta upp dokument i ett mappsystem, både från en ansluten dator i 
nätverket eller direkt från copyprinterns gränssnitt. I gränssnittet finns en anpassningsbar 
knapp så att man kan strukturera dina vanligaste uppgifter,  till exempel att skicka inskannade 
dokument direkt via fax eller e-post. Dokumenten behöver alltså inte lagras och sparas i 
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mappsystemet innan det skickas iväg, det görs direkt på pekskärmen. I företag som hanterar 
viktiga dokument är det viktigt att inte vem som helst kan komma åt dem vilket är mycket lätt 
att göra om dokumentet sitter i en pärm. Därför använder sig eCopy av användarprofiler som 
gör det enkelt att bestämma vem som skall komma åt vad. Det tar bara någon minut från att 
dokumentet placeras i skrivaren till att det visas på skärmen för förhandsgranskning och 
redigering. Det digitala dokumentet sparas i pdf format för att det på ett säkert sätt ska kunna 
sparas i mappsystemet, och att inte text eller bilder faller bort av misstag vid hantering. 
Genom att 128-bitars kryptering gör det möjligt att lösenordsskydda känsliga dokument kan 
ingen obehörig läsa dokumenten. 

 
Figur 6 - eCopyprocessen för skanning av dokument (eCopy, Inc 2007). 
 

 
Figur 7 - Förhandsvisning i eCopy ShareScan OP (eCopy, Inc 2007). 
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4.3 Genomförande 
Vi har genomfört fyra intervjuer på Länsförsäkring Kronoberg i Växjö. Var och en av de fyra 
intervjuade arbetar på olika avdelningar på företaget. Anledningen till detta val var att vi ville 
få en så bred bild som möjligt av de anställdas syn på systemet eCopy. De fyra intervjuade är 
anställd 1, anställd 2, anställd 3 och beslutsfattaren. För att skaffa oss en bättre helhetsbild 
över implementationen på Länsförsäkring Kronoberg ansåg vi att det vore bra att komma i 
kontakt med någon som hade stort inflytande på hela processen. Vi blev så småningom 
hänvisade att ta kontakt med beslutsfattaren som är personskadechef på skadeavdelningen.  
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4.4 Resultat 
Med hjälp av de svar vi erhållit med hjälp av intervjufrågorna ska vi i detta avsnitt presentera 
resultatet. Vi har delat in resultatet i följande rubriker: huvudrubriker, anställda och 
beslutsfattare. Underrubrikerna har vi delat in i motiv för införande, implementation, 
användning av eCopy och bemötande av den nya tekniken. I motiv för införande lägger vi 
fokus på förstadiet till förändringen, det vill säga motivet till att ett nytt arbetssätt infördes. 
Under rubriken implementation tar vi upp företeelser som skedde från och med att företaget 
valde ett system att implementera. I användning av eCopy tar vi kort upp i vilken omfattning 
systemet används. I vår sista del, bemötande av den nya tekniken, behandlar vi frågor kring 
acceptans och de anställdas inställning. 

4.4.1 Anställda 
Nedan följer en beskrivning av resultatet som framkommit av intervjuer gällande anställda. 

4.4.1.1 Motiv för införande 

Då konkurrensen är hård inom bank och försäkringsbranschen gäller det att kontinuerligt jaga 
förbättringar för att inte halka efter konkurrenterna. När det kommer till hanteringen av 
skadeanmälan och andra administrativa uppgifter upplevde de anställda på Länsförsäkring 
Kronoberg att de hade ett föråldrat system för just detta. När vi frågar anställd 1 varför de 
ansåg sig behöva ett nytt system svarar hon att det låg i tiden och att det fanns en förhoppning 
om att det kunde förbättra arbetet. Att dessutom konkurrenterna sedan länge hade infört 
datoriserade system bidrog till att Länsförsäkring Kronoberg började leta efter något som 
kunde hantera skadeanmälan, utredningar och andra administrativa uppgifter bättre. Enligt 
anställd 2 gick arbetet tidigare alldeles för trögt och långsamt och hon ansåg definitivt att 
något behövde göras.  
 

4.4.1.2 Implementation 

Företaget valde att titta närmare på ett par system som kunde bidra till förbättringar och 
effektivisera arbetet. Valet skulle dock falla på Canons eCopy system. Enligt anställd 1 och 
anställd 2 var det tyngsta argumentet till att välja eCopy, att det redan fanns andra länsbolag 
som hade infört systemet och att det helt enkelt ansågs vara det bästa systemet för 
Länsförsäkring. Vad gäller arbetet idag så är alla överrens om att det är betydligt smidigare 
och enklare jämfört med innan systemet implementerades. Anställd 2 anser att systemet lever 
upp till förväntningarna som ställdes på det. Det är väldigt bra att alla kan se vad som händer i 
ett ärende nu, vilket inte var möjligt tidigare. Hon menar att det enda som man behöver göra 
är att använda sin dator för att kunna ta del av utredningar och skadeanmälningar. Givetvis 
finns det en del sekretess inom systemet, då det endast är de behöriga som kan ta del av 
mappar och filer. Något mer negativt med systemet är att det kan ta lite tid att scanna in de 
olika dokumenten i systemet. Detta arbete upplevs ibland som väldigt tidskrävande och det 
inträffar ibland att stora fall på många sidor inte scannas in i systemet. Vidare kan systemet 
upplevas som en aning oförlåtande om någon exempelvis råkar skriva in fel skadenummer. 
Detta kan innebära att det är näst in till omöjligt att återfinna fallet i systemet. Inträffar detta 
är det bara att sätta sig ner och kolla igenom de buntar med papper som trots systemets 
existens fortfarande arkiveras. Anställd 3 menar också att avsaknaden av mappar i systemet 
kan bidra till att systemet ibland kan upplevas som stökigt, men inom överskådlig framtid 
kommer troligen detta problem att vara löst. Viktigt är dock att påpeka att trots en del brister 
så anses arbetet idag vara mycket mer tidseffektivt och smidigare än tidigare.  
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4.4.1.3 Användning av eCopy 

Antal eCopy-användare på de olika avdelningarna är samtliga, det vill säga 11 på sakskador, 8 
på motorskador och 5 på personskador. När vi ställer frågan om hur omfattande den 
personliga användningen av eCopy är svaren något varierande. Som vi tidigare nämnde kan 
det inträffa att de större fallen inte scannas in i systemet och det är i dessa fallen det kan 
inträffa att systemet inte används. Annars använder samtliga på avdelningarna systemet 
dagligen för att scanna, kopiera, e-posta eller för att skriva ut. En utveckling av system så att 
det även kan användas till fler saker välkomnas av anställd 3.             
 

4.4.1.4 Bemötande av den nya tekniken 

Bemötandet av eCopysystemet har varit varierande från de anställdas sida. Enligt anställd 2 
och anställd 1 rådde det över lag ett motstånd mot systemet och det inträffade till och med att 
vissa över huvud taget vägrade använda sig av systemet. Andra valde att försiktigt vänja sig 
vid den nya tekniken och använda sig av en kombination mellan det gamla och det nya 
arbetssättet. Anställd 3 anser sig inte kunna komma ihåg att någon motsatte sig systemet på 
personskadeavdelningen, möjligtvis att någon gjorde motstånd på någon annan avdelning. 
Vidare menar anställd 3 att hon och hennes kollegor endast såg implementationen av systemet 
som något positivt och spännande och en möjlighet till att utveckla sig själv. Samtliga 
intervjuade är överrens om att det motstånd som uppstod skedde främst före och under 
implementationen av systemet. Vad gäller situationen i dagsläget är alla positiva och menar 
att en övervägande majoritet ser systemet som något positivt. Anledningen till att vissa 
motsatte sig den nya tekniken kan enligt anställd 1 ha att göra med att de ansåg att det var 
bättre förr och att de var rädda för förändringen. Anställd 3 menar att vissa inte kunde se 
fördelarna och att de inte heller kunde förstå vad de själva skulle vinna på att använda sig av 
eCopy. De som främst stod för motståndet var enligt anställd 2 äldre män. Anställd 1 och 
anställd 3 är dock inte inne på samma linje utan menar att åldern inte spelar någon roll, 
motståndet kunde komma från vilka som helst i företaget.   
 
När vi ställer frågan om vem eller vilka som beslutade om systemet skulle införskaffas eller 
inte får vi ett snarlikt svar från alla tre intervjuade. Samtliga upplever det som att de var de 
själva på avdelningarna som ansåg att något behövde göras för att öka effektiviteten och 
förbättra arbetet för att på så vis kunna spela på samma villkor som konkurrenterna. Innan 
systemet skulle införas helt förelåg det en testperiod. Först efter denna period skulle systemet 
senare komma att godkännas av ledningen, vilket i sin tur kom att leda till en fullständig 
implementering. Dessutom fanns det en person som hade särskilt god kännedom om det nya 
systemet och således kom att sköta en stor del av implementeringsprocessen.  
 
För att bemöta de personer som var kritiska och inte ville använda sig av systemet gjordes 
praktiskt taget ingenting från företagets sida. Anställd 1 menar att motståndarna i början 
ignorerades och att de var de själva som till slut blev nyfikna och började att använda 
systemet. På det personliga planet gjordes det dock en del insatser. Anställd 1 själv beskriver 
det så här:  

”när det börjar knorra i leden så får man lyfta fram det positiva, 
liksom med allt annat”.  

 
Från Canons sida bedrevs det ingen utbildning av de anställda på Länsförsäkring. Istället var 
det en av Länsförsäkrings ansvariga som personligen hade fått utbildning av Canon, som i sin 
tur utbildade övriga anställda. Den ansvarige personen på Länsförsäkring var även med och 
tog fram det skräddarsydda systemet för just Länsförsäkring.  
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Vi ställde också frågan om de skulle rekommendera systemet till andra företag och 
organisationer. Svaret vi får är entydigt, då alla utan tvekan skulle rekommendera det till 
andra företag. Intresset har också visat sig vara ganska stort från andra länsbolag, då 
studiebesök är vanligt förekommande. 
 

4.4.2 Beslutsfattare 
Nedan följer en beskrivning av resultatet som framkommit av intervjuer gällande 
beslutsfattaren. 

4.4.2.1 Motiv för införande 

Anledningen till att man började leta efter ett nytt system var enligt beslutsfattaren att man vill 
få igång digital hantering av bland annat skaderapporter. Beslutsfattaren menar att det också 
var viktigt att digitalisera arbetsprocesserna av den anledningen att konkurrenterna sedan 
länge hade digitaliserade system. Det var hög tid att effektivisera arbetsprocesserna för att på 
så sätt kunna spara in pengar. Det ligger dock i Länsförsäkrings strategi att först invänta och 
se hur konkurrenterna hanterar nya tekniska lösningar. Först därefter väljer Länsbolagen att 
implementera redan beprövade lösningar. 
 

4.4.2.2 Implementation 

Varför valet av system kom att fall på just Canons eCopy-system berodde på ett par olika 
anledningar. Det var enligt beslutsfattaren viktigt att systemet skulle kunna fungera ihop med 
redan befintlig teknik som till exempel stordatorer. Efter en del utredande kring lämpligt 
system för Länsförsäkring Kronoberg stod det klart att eCopy var enda alternativet. Valet av 
Leverantör var för beslutsfattaren helt oväsentligt. Valet kom dock att falla på Canon, 
eftersom de hävdade att de hade ensamrätt på eCopy. Detta påstående skulle senare visa sig 
vara helt felaktigt enligt beslutsfattaren. Vidare menar han att det är viktigt att påpeka att trots 
vissa brister hos Canon så är deras system helt klart bäst lämpat för Länsförsäkring, då det 
smidigast kan integreras med andra tekniker. Då kontraktet med Canon så småningom går ut 
kommer förhandlingarna troligtvis inte se likadana ut som de gjorde vid första 
upphandlingstillfället säger beslutsfattaren.  
 
Vad gäller måluppfyllelsen med systemet anser beslutsfattaren absolut att de har förverkligats. 
Jämfört med tidigare tycker han inte att den nya tekniken har medfört några försämringar. En 
bra sak med systemet är att alla som har behörighet kan ta del av en viss fil, vilket gör det 
mycket enklare för till exempel en vikarie som vill komma åt en utredning. Beslutsfattaren 
säger:  

”Att gå tillbaka till det gamla arbetssättet är helt otänkbart.” 
 

4.4.2.3 Användning av eCopy 

Användningen på beslutsfattarens avdelning är 20 användare och på hela Länsförsäkring 
Kronoberg är det 80. Då systemet bland annat kan hantera kopiering, scanning, utskrift och 
lagring innebär det att i stort sett allt arbete innebär användning av eCopy. Personligen 
använder beslutsfattaren systemet dagligen i sitt arbete. Systemet gör att arbetet blir rationell 
och hanteringen av olika fall blir mycket effektivare. Vad gäller layouten som systemet 
använder sig av anser beslutsfattaren att den är mycket pedagogisk. Det förekommer inte 
samma utseende på alla avdelningar, utan det är istället möjligt att anpassa sig efter den 
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specifika avdelningens behov. Det är dock inte alla som har rätt behörighet eller kunskap att 
ändra utseendet, detta utförs istället tämligen enkelt av företagets IT- tekniker. 
 

4.4.2.4 Bemötande av den nya tekniken 

Vad gäller bemötandet av den nya tekniken menar beslutsfattaren att människor har olika hög 
tröskel. Vad gäller mottagandet av den nya tekniken på Länsförsäkring Kronoberg menar han 
vidare att det inte stöttes på speciellt mycket motstånd, de flesta hade istället en positiv 
inställning. Möjligen var en del av de anställda skeptiska till det nya arbetssättet som de var 
tvungna att anpassa sig till. Däremot menar beslutsfattaren att alla var positiva till den nya 
tekniken. Det lilla motstånd som ändock fanns upplevdes under implementationen av 
systemet. Det skulle dock bara visa sig vara ett tillfärlligt motstånd, då beslutsfattaren menar 
att det var bara en övergångsperiod innan alla förstod sig på den nya tekniken och vad det 
innebar för arbetet i sig. De personer som stod för motståndet var uteslutande de äldre på 
företaget, medan de yngre visade en hängivenhet mot det nya systemet. Det ska dock tillägas 
att dessa äldre personer som först gjorde en del motstånd, var efter det att de hade lärt sig 
systemet också väldigt positiva till det.  
 
För att samtliga anställda på Länsförsäkring Kronoberg skulle lära sig det nya systemet så 
smidigt som möjligt utbildade Canon inledningsvis så kallade superanvändare på 
Länsförsäkring. Det var dessa superanvändare som i sin tur hade till uppgift att utbilda övrig 
personal i det nya systemet. Superanvändarna och i viss mån även Canon genomförde också 
en del genomgånga för att utbilda personalen på företaget. Vem som det var som beslutade 
om att ett nytt system skulle implementeras var enligt beslutsfattaren han själv med andra på 
avdelningen. De ansåg helt enkelt att det var dags att digitalisera arbetssättet för att på så vis 
kunna vara mer effektiva. Det fanns en förhoppning om att ett nytt system skulle kunna göra 
arbetet mer rationellt. Att konkurrenterna sedan länge hade digitaliserat sin verksamhet var 
givetvis en orsak som påverkade beslutet om att implementera ett nytt system.  
 
Enligt beslutsfattaren gjordes det inte något speciellt för att bemöta de personer som motsatte 
sig förändringen. Det enda som gällde var att tjata på dem och visa hur systemet fungerade för 
att få dem att förstå fördelarna menar beslutsfattaren vidare. Viktigt var också att ta fram 
siffror som visade den digitala användningen och de besparingar som gjordes genom en 
användning av systemet. Beslutsfattaren menar att han själv som ansvarig för systemet måste 
ta tag i en hel del själv för att uppnå det årsmål på 85 procent digitalisering. På 
beslutsfattarens egen avdelning är digitaliseringen 95 procent, vilken han ofta pekar på för att 
påvisa för andra hur bra arbetet kan fungera med systemet. Huruvida beslutsfattaren skulle 
rekommendera andra företag att använda eCopy säger han ja. Han avslutar intervjun med att 
säga:  

”eCopy är endast ett instrument för att uppnå våra mål, det vill 
säga digitalisering.”  
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4.5 Sammanfattning 
Motivet för implementationen av eCopy låg i att det fanns förhoppningar till effektivisering 
av arbetsprocesserna kring olika dokument. Det handlade också om att konkurrensen 
hårdnade och att digitalisering av de arbetsprocesserna var ett måste menade beslutsfattaren. 
 
Valet av systemet eCopy låg de anställda inte bakom utan det gjorde beslutsfattaren som 
genom noga planering genomförde förundersökningar. Valet landade till slut på eCopy på 
grund av att systemet enkelt kunde integreras med redan befintlig teknik 
 
Vad gäller måluppfyllelsen med systemet anser både de anställda och beslutsfattaren att det 
har förverkligats. Det finns ett par negativa aspekter med systemet men det positiva överväger 
definitivt det negativa menar någon anställd. 
 
Antal eCopy-användare på de olika avdelningarna är samtliga. Även beslutsfattaren använder 
eCopy dagligen. Vi fick fram i vår undersökning att de större fallen inte scannas in i systemet 
och det är i dessa fallen det kan inträffa att systemet inte används. 
 
Vad gäller bemötandet av den nya tekniken menar beslutsfattaren att människor har olika hög 
tröskel. Det fanns anställda som skeptiska till det nya arbetssättet men alla var positiva till den 
nya tekniken menar beslutsfattaren. De personer som stod för motståndet var uteslutande de 
äldre på företaget, medan de yngre visade en hängivenhet mot det nya systemet. Enligt både 
beslutsfattaren och de anställda gjordes det inte något speciellt för att bemöta de personer som 
motsatte sig förändringen. Någon anställd menar att motståndarna i början ignorerades helt 
och att de var de själva som till slut blev nyfikna och började att använda systemet. Däremot 
tog beslutsfattaren fram siffror som visade den digitala användningen och de besparingar som 
gjordes genom en användning av systemet. Vidare menar beslutsfattaren att han själv som 
ansvarig för systemet måste ta tag i en hel del själv för att uppnå det årsmål på 85 procent 
digitalisering.  
 
Avslutningsvis säger beslutsfattaren att eCopy endast är ett instrument för att uppnå våra mål, 
det vill säga digitalisering.   
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel har vi valt att analyser intervjuerna med hjälp av den litteraturstudie vi gjort 
inom ämnet. Vi har börjat med att analysera de anställdas svar med följande rubriker; motiv 
för införande, implementation, användning av eCopy och bemötande av den nya tekniken. 
Efter det har vi analyserat beslutfattarens svar i samma struktur och rubriker som i den första 
delen. 
 

5.1 Anställda 
 
Nedan följer en analys av resultatet som framkommit av intervjuer gällande anställda. 

5.1.1 Motiv för införande 

När vi under intervjuerna ställde frågor kring själva motivet till att företaget införde ett nytt 
system var samtliga tre intervjupersoners svar snarlika. Gemensamt med de intervjuades svar 
var att hanteringen av skaderapporter var föråldrat och att arbetssättet definitivt kunde 
effektiviseras. Enligt Nyström m.fl. (2006) kan behovet av förändring ha olika 
utgångspunkter. Den ena situationen är om organisationen delvis är beroende av en produkt, 
och den andra situationen är när organisationens produkter börjar bli föråldrade. Författarna 
kallar de två olika utgångspunkterna för den expanderande situationen respektive den 
stagnerande situationen. Enligt dessa teorier kan vi konstatera att utgångspunkten i detta fall 
är den stagnerande situationen. Vi kan konstatera att Länsförsäkring Kronobergs situation 
hade en tendens att vara avstannande då många av deras konkurrenter i branschen redan hade 
implementerat liknande system. Merparten av de intervjuade tyckte att det gamla arbetssättet 
var tidskrävande vilket hade att göra med att det var föråldrat.  
 

5.1.2 Implementation 

Första steget i en förändringsprocess är att skapa ett angelägenhetsmedvetande. I detta steg 
läggs det fokus på att undersöka marknaden och konkurrenssituationen. Alla som berörs av 
förändringen måste vara medvetna om problemet. Det måste kunna ske en öppen diskussion 
hos de anställda så problemet blir korrekt definierat (Kotter, 1996). 
 
För att få en så bred bild som möjligt har vi intervjuat människor på olika avdelningar. I 
frågan om vilka det var som beslutade om implementationen svarade alla enhetligt att det var 
de själva på avdelningarna som ansåg att något behövde göras för att öka effektiviteten och 
förbättra arbetet för att på så vis kunna spela på samma villkor som konkurrenterna. Med 
dessa svar kan vi konstatera att det fanns ett angelägenhetsmedvetande hos det anställda och 
att alla i företaget var med och beslutade om implementationen. Detta kan vi direkt hänvisa 
till det första steget i Kotters åttastegsprocess, att skapa ett angelägenhetsmedvetande. I 
frågan om alla förväntningarna uppfylldes av systemet var återigen alla även här ense om det. 
Samtliga anser att systemet lever upp till de förväntningar som ställdes. Det som framträdde 
mest positivt i intervjuerna var att flera kan ta del av ett ärende, det vill säga att det finns inga 
geografiska hinder till att diskutera och hantera ett ärende, då det hanterades med hjälp av 
datorn. Det kan dock vara svårt att mäta förväntningarna eftersom det innan systemet 
implementerades i företaget inte fanns så mycket att jämföra med, då inget skedde 
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digitaliserat. Därför uppkom det efterhand även negativa aspekter med systemet. Dessa 
aspekter hamnade dock i skymundan då alla i gruppen hade en vision och ett gemensamt mål. 
Vi kan tydligt se att steg två och tre i Kotters åttastegsprocess här är tillämplig. Att skapa den 
vägledande koalitationen kan vi i detta fall fastställa att de anställda har gjort, då det av sig 
självt skapats en grupp med gemensamma mål. Gruppens gemensamma mål har skapat en 
vision, vilket har fått de anställda att jobba mer i en grupp. Att utveckla en vision och en 
strategi är steg fyra i Kotters modell och härmed kan vi konstatera att företaget har gått 
igenom de tre första stegen i Åttastegsprocessen. 
 

5.1.3 Användning av eCopy 

Att nästan alla på de avdelningarna vi har gjort intervjuer på använder sig av eCopy stärker 
vår undersökning och den blir synnerligen mer kvalitetssäker. Detta kan påvisa att de har 
lyckats förankra de nya inställningarna i företagskulturen och därmed har klarat av Kotters 
sista steg i åttastegsprocessen.   
 

5.1.4 Bemötande av den nya tekniken 

Bemötandet varierade från de anställdas sida och det rådde överlag ett motstånd mot systemet. 
I teoridelen klargjorde vi för en modell, TAM, vilken var speciellt framtagen för att mäta 
kopplingen mellan ett systems design och användarens acceptans på arbetsplatsen. Modellen 
visar de olika stegen en person går igenom vid en förändringsprocess. Externa variabler har en 
stor påverkan vid en förändring och av det som uppkom i vår intervju kan vi slå fast vid att 
ålder är en typ av sådan variabel som uppstod vid detta företag. Nästa steg har två olika 
alternativ vilket är ifråga om användarens syfte med systemet. I de intervjuer vi har genomfört 
har samtliga tagit det undre steget perceived ease of use , då det fanns ett gemensamt mål att 
underlätta arbetssättet och inte som i det andra alternativet effektivisera för att kunna prestera 
mer. Enligt TAM är tredje steget användarens behov av att använda ett system en funktion av 
upplevd användbarhet och upplevd enkelhet. För att en användare ska känna sig motiverad till 
att använda ett system ska systemet kunna bidra till att användaren upplever att han eller hon 
har förbättrat sin arbetsprestation. Det kan vi konstatera att det gör i detta fall och samtliga 
intervjuade har förbättrat sin arbetssituation. Att det sedan tar lång tid att vänja sig för 
användarna vid ett nytt system är inget nytt och det tar även Davis och Venkatesh upp sin 
TAM. Vid våra intervjuer fick vi fram att det även i detta företag fanns människor vilka inte 
var lika positiva till teknikförändringen. 

 
Figur 8 - Technology Accept Model 
  
Att det fanns motstånd före och under implementationen rådde det alltså inga tvivel om. I 
förändringsprocessens första skede fanns det anställda som helt vägrade att använda sig av 
systemet.  Bakgrunden till denna negativa syn var att de ansåg det var bättre förr och de rent 
allmänt var rädda för förändringen. Precis som Angelöw (1991) tar upp har människor olika 
förändringsvilja. Att inte kunna inse nödvändigheten i att göra en förändring är en vanlig 
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anledning till förändringsmotstånd. Att en del anställda inte kunde se vinsten och nyttan med 
systemet vad det vi fick fram i intervjuerna, det vill säga det Angelöw benämner 
nödvändigheten. Precis som Kotter tar upp i sitt fjärde steg är det ofta svårt att förmedla målet 
med förändringen då det som i detta fall finns delade uppfattningar. Att dessa åsikter skulle 
komma från en speciell grupp av människor råder det delade meningar om. Den yngste av de 
intervjuade anser att motståndet kom framförallt från de äldre anställda i företaget. De andra 
menar att åldern inte hade någonting med motståndet att göra. Kotter påpekar betydelsen av 
att uppmuntra anställda för att kunna uppnå visionen i det femte steget; Att ge befogenheter 
för handlande på bred bas. I denna fallstudie har dom helt och hållet hoppat över detta steg då 
vi genom våra intervjuer fått fram att det praktiskt taget inte gjordes något från företagets sida 
för att bemöta de personer som var kritiska.  
 

5.2 Beslutsfattare   
 
Nedan följer en analys av resultatet som framkommit av intervjuer gällande beslutsfattaren. 

5.2.1 Motiv för införande 

Enligt en av beslutsfattarna till implementationen var anledning att det var viktigt att få igång 
digital hantering av bland annat skaderapporter. Att flera av konkurrenterna sedan flera år 
infört denna sorten av system hade också naturligtvis en påverkan. Att effektivisera 
arbetsprocesserna och därmed spara pengar var ytterligare ett argument som togs upp. Med 
dessa ord förstärker vi vår slutsats om att steg 1 i Kotters åttastegsprocess är genomfört 
grundligt.  
 

5.2.2 Implementation 

I och med att beslutsfattaren var med i införandets allra första början, var han personligen 
med och beslutade vilket system som skulle implementeras. Valet av leverantör var helt 
oväsentligt då det enda de var ute efter var eCopy. Han menar vidare att måluppfyllelsen med 
systemet har förverkligats och att det är otänkbart att återvända till det gamla arbetssättet. 
Att förundersökningen har genomförts noggrant kan vi slå fast vid då alla förutsättningar har 
blivit gjorda. Precis som Nyström mfl (2006) menar måste det ske en diagnos om varför 
förändringen genomförs. Att tydliggöra för alla intressenter och anställda varför förändringen 
skall utföras är en viktig del i processen. Och precis som Boddy mfl (2002) menar är det 
gäller det för projektledaren att förutse och bedöma så många problem som möjligt. Han ska 
organisera, planera, beräkna och se till så att alla förutsättningar blir gjorda. 
 

5.2.3  Användning av eCopy 

Beslutstagaren anser att systemet gör att arbetet blir rationellt och hanteringen av olika fall 
blir mycket effektivare. Layouten på systemet anser han är mycket pedagogisk då den kan 
förändras och anpassas efter den specifika avdelningens behov.  
 

5.2.4 Bemötande av den nya tekniken 

Precis som Angelöw (1991) betonar att det finns olika kategorier att dela in en förändring i 
menar beslutstagaren att människor har olika hög tröskel. De Personer som stod för 
motståndet var uteslutande de äldre på företaget, medan de yngre visade en hängivenhet mot 
det nya systemet. Han menar dock att dessa äldre personer som först gjorde en del motstånd, 
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var efter det att de hade lärt sig systemet väldigt positiva till det. Detta är motsatsen till vad 
Davis och Venkatesh (2004) menar då de påpekar att undersökningar har visat att de första 
känslorna en person får av system ofta sitter i en längre tid. Detta betyder att om en negativ 
känsla infinner sig i ett tidigt skede av systemutvecklingen kan det också få negativa 
konsekvenser senare då systemet är färdigutvecklat. Att det genomfördes interna utbildningar 
i form av superanvändare är mycket positivt då det i nästan all teori vi studerat framkommer 
att utbildningar av alla slag är bra. Som vi tidigare har fått fram av intervjuerna så gjordes 
inget speciellt för att bemöta de personer som motsatte sig förändringen. I egenskap av 
beslutstagare manade han på de anställda för att få dem att förstå fördelarna. Han valde också 
att ta fram siffror som visade den digitala användningen och de besparingar som gjordes 
genom en användning av systemet. Beslutstagaren har en mycket viktig roll i denna 
förändringsprocess och precis som i åttastegsprocessens tredje steg är viktig att ha ett mål. 
Hans mål för detta år var en 85 procent digitalisering på hela företaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

6 Resultat 
Med hjälp av resultaten vi fick fram av intervjufrågorna och vår analysering av 
undersökningen finns det i denna del av uppsatsen svar på frågorna vi ställde i vår 
problemformulering 
 
Inledningsvis ställde vi oss bland annat frågan om hur ett beslut om förnyelse förankras längre 
ner i organisationen och hur detta bemöts av de berörda. I detta fall är svaret på frågan mycket 
enkel, då beslutet och viljan om förnyelse togs av dem som inte arbetar i toppen av 
organisationen. Bemötandet av den nya tekniken har generellt sätt varit mycket positiv. En 
bidragande orsak till detta tror vi är att de berörda människorna fick själva vara med och 
bestämma gällande implementationen av systemet.  
 
Vi ställde oss också frågan hur en arbetsprocess förändras efter det att ny teknik har 
implementerats. Här visar vår undersökning att implementationen av det nya systemet har 
medfört en positiv förändring av arbetsprocessen. I dag är arbetet mer effektivt och det är 
enklare att komma åt olika utredningar. Att åtkomsten har ökat är särskilt positivt då någon är 
sjuk och någon annan ska ta över dennes arbete. Något som upplevs som mer negativt är om 
man råkar lägga in en utredning på fel plats i systemet. Inträffar detta anses det mycket svårt 
att återfinna utredningen igen.  
 
Vidare frågade vi också hur acceptans för den nya tekniken skapas. Länsförsäkring Kronoberg 
hade inte någon speciellt utformad plan för att få anställda att acceptera den nya tekniken 
bättre. Det gjordes inte något speciellt för att bemöta det motstånd som uppstod. Istället 
påvisades fördelarna och den ökade effektiviteten som systemet medförde. De anställda 
utbildades också i systemet, detta främst av en superanvändare som i sin tur hade blivit 
utbildad av Canon. Att det inte stöttes på mer motstånd tror vi beror på att beslutet om att 
implementera den nya tekniken var väl förankrat hos de anställda, de var deras idé från 
början.  
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7 Diskussion 
 
I denna sista del av uppsatsen finns våra egna tankar kring vår undersökning. Vi har dragit slutsatser 
med hjälp av den teori vi studerat och den undersökningen vi genomfört. Det finns i denna del en 
diskussion om vårt arbete och om vad som skulle kunna göras annorlunda och vilka lärdomar vi fått 
med hjälp av arbetet. 

 
När det gäller motiven kring införandet av ett nytt sysmet på Länsförsäkring Kronoberg var 
det främst den yttre påverkan från konkurrenterna som påverkade och att de för tillfället hade 
ett tämligen föråldrat arbetssätt. Att införa ett system först efter det att övriga konkurrenter 
redan har gjort det ligger helt inom företagets riktlinjer, då de till och med har som strategi att 
inte vara först med stora implementationer. Att det inte fanns någon direkt drivkraft för 
införandet av ny teknik är något vi tydligt märkte av då vi genomförde intervjuerna. Svaren vi 
fick gällande motiven för införandet handlade ofta om att de ansåg att det låg i tiden eller att 
de helt enkelt kände för det. Detta tycker vi visar klart att de inte ligger i företagets anda att 
eftersträva ny tekniska lösningar. När väl konkurrenterna kunde visa upp fungerande 
lösningar började också de anställda på Länsförsäkring villigt arbeta för att hitta en passande 
lösning. Deras strategi att vänta och se och först därefter implementera ny teknik har visat sig 
vara lyckad, då de är ett av de försäkringsbolag som går bäst för tillfället. 
 
När det kommer till implementationen av systemet visade vår undersökning att det 
förekommit en öppen diskussion på företaget där alla åsikter har varit välkomna för att på så 
vis kunna ta ett bra beslut. Detta är något som också anses vara viktigt i den teori vi valt att 
bygga undersökningen på. Beslutet att införa en ny teknisk lösning kommer alltså inte 
uppifrån ledningens håll, utan är istället ett resultat av de anställdas önskemål om att kunna 
förbättra arbetsprocesserna. Vi tror att detta bidrar till att systemet har välkomnats så bra som 
det har gjorts av de anställda. I de fall då de anställda påtvingas lösningar uppifrån kan ofta ett 
hårt motstånd uppstå. Intressant gällande implementationen av systemet är att det är på 
aningen felaktiga grunder som Länsförsäkring valde just Canons lösning. Enligt 
Länsförsäkring hävdade Canon att de hade ensamrätt på systemet, vilket senare skulle visa sig 
vara felaktigt. I detta fall skulle det kunna ha blivit så att Länsförsäkring inte fick den lösning 
som var bäst lämpad för dem, då en konkurrent till Canon kanske hade varit ett bättre val. Nu 
visade det sig att trots allt var Canon den bästa lösningen. 
 
I dagsläget använder alla som behöver systemet, det vill säga att det finns ingen som 
fortfarande arbetar enligt gamla modellen förutom vid enstaka specifika fall. Genom att alla 
har accepterat systemet och tagit det till sig innebär det att arbetet blir effektivare och håller 
en högre kvalitet. En starkt bidragande orsak till att systemet används flitigt kan vara att det är 
väldigt enkelt och okomplicerat. 
 
Vårt resultat lutar åt att det var de yngre människorna som snabbast och enklast anpassade sig 
till den nya tekniken, vilket också stämmer överrens med vad vi först trodde. När de gäller de 
äldre människorna som först påvisade en del motstånd är det intressant att konstatera att det är 
dessa människor som nu visar störst hängivenhet mot systemet. Detta har säkert att göra med 
att motståndarna troligtvis hade en högre tröskel att komma över än de som snabbt 
accepterade systemet. När en människa som har en högre tröskel väl har tagit sig över den och 
vant sig vid något vill denne gärna låta det vara så även i framtiden och för att situationen inte 
ska förändras ytterligare en gång visar de stor hängivenhet mot systemet, för att på så vis öka 
chanserna till att behålla det. För att bemöta de anställda som inte kunde se nyttan av systemet 
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är svårt. På Länsförsäkring genomfördes det inga speciella åtgärder för att bemöta dessa 
människor. I just detta fall på Länsförsäkring har vi viss förståelse för att det inte 
genomfördes några speciella åtgärder för att bemöta motstånd. Det kanske gick relativt 
smärtfritt den här gången, frågan är bara hur företaget hade agerat om motståndarna varit fler 
och reagerat starkare. Vi anser att det borde finnas några utarbetade riktlinjer för hur 
eventuellt motstånd ska bemötas redan innan projektet sätter igång, detta för att på bästa sätt 
säkerställa systemets långsiktiga överlevnad. Det ska dock tilläggas att ett visst 
övertygningsarbete har förekommit, exempelvis har beslutsfattaren visat siffror som visar på 
nyttan med systemet. Detta är visserligen bra, men vi känner att detta bara är en del av det 
löpande arbetet och att det skulle kunna göras bättre om det fanns färdiga riktlinjer för hur 
information ska gå ut till dem som är skeptiska till systemet. Något som är mer genomtänkt är 
målet på att digitalisera företaget upp till 85 procent. Detta klart uttalade mål stämmer väl 
överrens med både vad teorin säger och våra egna åsikter gällande en beslutsfattares roll i 
dessa sammanhang.  
 

7.1 Lärdomar 
Vår fallstudieundersökning på Länsförsäkring Kronoberg har varit väldigt lärorik och vi har 
upptäckt många nya intressanta områden. Vi anser att digitalisering av olika arbetsprocesser 
är ett högaktuellt område När väl en förändringsprocess påbörjas måste den genomföras 
kraftfullt och fullständigt för att inte köra fast. Vi tror att den förändringsprocess vi har 
undersökt tillhör den kategori som har lyckats. Anledningen till att den har lyckats tror vi 
beror på att den är noga genomtänkt och inte resultatet av en förhastad åtgärd. Det hade varit 
intressant för denna undersökning om det hade gjorts en jämförelse med något annat 
länsbolag som också använder sig utav eCopy eller titta på ett länsbolag där de ska 
implementera systemet. Breddar man synfältet ytterligare hade det varit intressant att studera 
hur konkurrenterna arbetar.  
 
I det stora hela har det varit mycket givande att få komma ut i verkligheten och höra vad 
människor tycker och tänker om införandet av ny teknik i praktiken, istället för att endast 
studera det teoretiskt. Vi tycker att den teori vi har valt att studera är väl lämpad för vår 
undersökning. Mycket av det som tas upp i teorin kan vi koppla samman med hur den 
verkliga bilden på Länsförsäkring Kronoberg ser ut. För att få en ännu bättre bild av de 
anställdas åsikter och hur systemet fungerar vore en fortsatt undersökning på ett annat 
länsbolag välkomet. Det är inte säkert att människorna där upplevde förändringen på samma 
sätt beroende på när den genomfördes och hur den genomfördes. Genomfördes exempelvis 
implementationen när tekniken var ny är vi säkra på att bilden måste ha varit annorlunda mot 
den som vi har sett på Länsförsäkring Kronoberg. 
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9 Bilagor 

Intervjufrågor  - Canon Business Center 
 
Inledning 
 
Vad har Canon för huvudområde, dvs vad gör ni? 
 
Hur många anställda är ni i Växjö och hela koncernen totalt? 
 
Har ni någon form av företagsbeskrivning vi skulle kunna ta del av? 
 
Systemet eCopy 
 
Kan du ge en övergripligbeskrivning av systemet? 
 
Har du någon dokumentation som vi kan få? 
 
Hur gammalt är systemet? 
 
Hur många företag använder sig utav systemet? 
 
Implementationen på Länsförsäkring Kronoberg 
 
Varför implementerade Länsförsäkring eCopy? 
 
Vilka beslutade om införandet? På Lokal nivå? 
 
När genomfördes implementationen? 
 
Hur lång tid tog det? 
 
Kostnad för länsförsäkring? 
 
Vilket var det största problemen? 
 
Om inte, vad brukar vara ett stort problem? 
 
Stötte ni på mycket motstånd? 
 
När uppstod problemen? Före, efter eller under implementationen? 
 
Vilka stod för motståndet? 
 
På vilket sätt informerades de anställda om förnyelsen? 
 
Gjordes det något för att bearbeta de anställdas acceptans till systemet? 
 
Några råd inför framtida införanden samt råd till andra som håller på med liknande saker? 
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Intervjufrågor – Länsförsäkring Kronoberg 
Inledning 
 
Vad har du för titel? 
 
Vad arbetar du med? 
 
Hur många anställda är ni på företaget, respektive din avdelning? 
 
Implementation av eCopy 
Varför började ni leta efter ett nytt system? 
 
Vad var orsaken till att ni valde just eCopy? 
 
Varför var det dessa skäl som gjorde att ni valde eCopy? 
 
Upplever du att målet med eCopy förverkligades? 
 
Anser du att det är bättre eller sämre idag och vad är det som är bra respektive dåligt? 
 
Hur många användare har ni?  
 
I vilken omfattning använder du eCopy? 
 
Hur upplever du arbetet idag, jämfört med innan systemet implementerades? 
 
Vad kan man använda systemet till och vad använder du det till? 
 
Acceptans 
Hur har bemötandet från de anställda varit? 
 
Mötte ni mycket motstånd? 
 
När uppstod motståndet?, före, efter eller under införandet? 
 
Varför uppstod motståndet? (ex. nya tekniken?, nytt arbetssätt.) 
 
Vilka var det som gjorde motstånd? 
 
Hur mycket information om eCopy förmedlades till de anställda?(Hur mycket information 
fick du om systemet?) 
 
Vem eller vilka beslutade att ecopy skulle implementeras? 
 
Gjordes det något för att bemöta motståndet? Dvs få människor att acceptera den nya tekniken 
bättre? 
 
Har de anställda fått någon utbildning i systemet? Anser du att din utbildning är tillräcklig?  
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Har du gjort något för att ändra folks åsikter om systemet? (positiva eller negativa) 
 
Skulle du rekommendera andra företag att implementera eCopy? 
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