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Sammanfattning 
I denna studie, som bedrivits på Landstinget Dalarna, har kommunikationssystemet Microsoft Lync 
studerats. Lync består av kommunikationsmodulerna chatt, video- och telefonkonferens samt dela 
dokument. Syftet med denna rapport är att förklara hur utbildning kan påverka människors acceptans 
för ett kommunikationssystem samt vilka orsaker som kan finnas för att det inte används. För att kunna 
besvara studiens syfte användes ett kvasiexperiment som genomfördes genom två intervjuomgångar 
och en utbildning mellan dessa intervjuomgångar. Utifrån intervjuomgångarna kunde slutsatser dras om 
hur utbildningen hade påverkat acceptansen för kommunikationssystemet Lync. Modellen Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) användes för att studera de olika faktorer som 
påverkar acceptansen för teknik. Slutsatsen ska besvara frågorna, om utbildning påverkar människors 
acceptans och vad som kan vara orsaker till att ett kommunikationssystem som Lync inte används. Efter 
utbildningen hade en viss påverkan skett för kommunikationsmodulen chatt, inställningen hade ändrats 
och respondenterna såg en ökad nytta efter utbildningen. Utbildningen hade ingen påverkan när 
respondenterna inte såg nytta. 
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Summary 
In this study, conducted in Landstinget Dalarna, the communication system Microsoft Lync has been 
studied. Lync consist of chat, video and telephone conferencing and document sharing. The purpose of 
this study is to explain how education can affect people’s acceptance of a communication system and 
what causes that may be because it is not used. In order to answer the study's purpose, a quasi-
experiment was used conducted by two interview rounds and training for the users between these 
interview rounds. Based on interviews conclusions on how the training had influenced user acceptance 
for communication system Lync could be drawn. The model Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT) was used to study the various factors that influence user acceptance of the 
technology. The conclusion should answer questions about how education affect people's acceptance 
and what could be the reasons that a communication system like Lync is not used. After the training, 
some impact of user acceptance occurred on the communication module chat, the user’s approach had 
been changed and the respondents saw an increase in benefits after training. The training had no effect 
when respondents did not see any benefit. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning, problemformuleringen, syftet, mål som 
samarbetspartnern Landstinget Dalarna har och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Kommunikation är en grundläggande aktivitet i en organisation, ungefär 80 procent av 
ledningens arbetstid läggs på kommunikation (Trevion, Daft & Lengel, 1990). Effektiv 
kommunikation inom ledningen i en organisation leder till effektivare slutförande av 
arbetsuppgifter och ett effektivare arbetssätt. En grundförutsättning för effektiv 
kommunikation är effektiva kommunikationsmedier. Flera olika typer av 
kommunikationsmedier har använts en längre tid på arbetsplatserna, till exempel telefoner, 
fax, skrivna dokument och möten ansikte-mot-ansikte. Dessa kommunikationsmedier räcker 
inte längre till. Kommunikationsmedierna kan inte tillfredsställa alla kommunikationskrav 
som finns inom organisationen. Organisationer försöker nu konkurrera i en mobil miljö och 
nätverksmiljö. I den mobila miljön och nätverksmiljön finns medier som elektronisk mail och 
telefonkonferenser, vilka introducerats i syfte att öka arbetseffektiviteten.(Fulk & DeSanctis, 
1995) 
 
Det satsas stora summor på att införskaffa intranät till företag, myndigheter och 
organisationer, men intranäten utnyttjas inte fullt ut. Anledningen kan vara att 
arbetsgivaren har gett de anställda för lite information om funktionerna som finns på 
intranätet (Nyström Amcoff, 2006). Intranätet fungerar som en kommunikationskanal där 
anställda och företagsledningen kan kommunicera öppet med varandra. Ledningen kan 
informera de anställda om vad som händer i företaget.(ibid.) 
 
Nya verktyg skapas ständigt för kommunikation mellan människor. De senaste decennierna 
har utvecklingen av informations- och kommunikationstekniker (IKT) gått mycket framåt. 
Detta tack vare datorkommunikation och Internets framväxt men även utvecklingen av 
mobiltelefoner har påverkat (Larsson, 2008). Tekniken skapar möjlighet för tätare och 
bredare kontakt mellan människor. Tid och rum spelar idag ingen roll, vi kan kommunicera 
vart än vi befinner oss.(ibid.) 
Med kommunikationssystem avses här ett system som innehåller funktionerna 
videokonferens, telefonkonferens, chatt och skärmdelning av dokument.  
 
Enligt statistiska centralbyrån (2011) har tre av fyra företag distansmöten i stället för fysiska 
möten. Företagen har ofta en miljöpolicy som innebär att de anställda ska välja telefon-, 
webb- eller videomöten istället för att resa. I företag som har mer än 10 anställda, är det 28 
procent som har en sådan miljöpolicy. I företag som har mer än 250 anställda är det hela 64 
procent som har en miljöpolicy, vilken uppmuntrar att använda it-stöd i stället för att resa. 
Det visar sig också i statistiska centralbyråns (2011) studie att 94 procent av stora företag 
använder sig av intranät. Med stora företag menas företag med mer än 250 anställda (SCB, 
2011).   
 
Det finns olika typer av användning, frivillig och obligatorisk (Brown, Massey, Montoya-
Weiss, & Burkman, 2002). I vissa sammanhang är användningen nödvändig för att en person 
ska kunna utföra eller bibehålla sitt arbete. I andra situationer är användningen helt 
villkorslös. Om man mäter användningen i en obligatorisk miljö kan mätningen visa resultat 
för kopplingen till arbetsfunktionerna i systemet, snarare än värderingar av systemet. Det är 
berättigat att mäta avsikten att använda ett system i miljöer som inte kräver en användning 
av systemet. Även i miljöer som inte någon person är beroende av någon annan persons 
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resultat. I sådana miljöer kan mätning vara berättigad för att få ett mått på 
användningen.(Ibid. 2002) 
Ett problem som finns med företeelsen användning är att det är svårt att mäta den. En 
anledning till det är att det är svårt att definiera en optimal nivå av användning för ett 
system. Det är olika beroende på vilket system det handlar om.(Szajna, 1993)  
 
Acceptansen är det som i slutändan påverkar i vilken utsträckning ett system kommer att 
användas (Sharp, Preece, Rogers, 2007). 
Det finns flera faktorer som påverkar om människor accepterar eller inte accepterar ny 
teknik. Den första är om människor avser att använda ett system, vilket beror på hur stor 
grad de tror att systemet kommer att hjälpa dem i arbetet. Den andra faktorn är, även om 
en människa tror att systemet skulle hjälpa dem, kanske de i samma stund tror att systemet 
är för svårt att använda. Effekterna av att använda systemet kan väljas bort för den 
ansträngning som användningen medför.(Davis, 1989) 
 
När it-implementationer sker har det visat sig att i synnerhet användarnas inställning till it 
har en viktig roll i processen (Venkatesh & Bala, 2008). Inom organisationen är det tydligt att 
it tillför ett värde, medan slutanvändarna inte ser denna konsekvens av it. För 
slutanvändarna är det en fråga om deras individuella inställning och tillfredsställelse för sin 
arbetsplats.(Mariani, Curcuruto, Gaetani, 2013) Det investeras stora summor på utbildning 
för att arbetstagarna ska förbättra kompetensen, prestationen och deras framtida 
konkurrenskraft (Towler & Dipboye, 2006). 
 

1.2 Problemformulering 
Tidigare studier om acceptans för ny teknik med utbildningsmöjligheter har studerats i bland 
annat studien, Training opportunities, technology acceptance and job satisfaction (Mariani et 
al. 2013). Studien undersöker hur utbildningsmöjligheter påverkar människors acceptans för 
it och hur arbetstillfredsställelse uppnås för de anställda. 
Studien, Training opportunities, technology acceptance and job satisfaction (Mariani et al. 
2013), behandlar inte hur utbildning påverkar människors acceptans av ett 
kommunikationssystem. Ingen studie finns som har studerat utbildningens påverkan på 
acceptans för ett kommunikationssystem. Personer inom en ledning i ett företag lägger cirka 
80 procent av sin tid på kommunikation, vilket beskrevs i bakgrunden. Det bidrar till vidare 
forskning kring ämnet acceptans för kommunikationssystem och ledde fram till 
huvudfrågan: 
 

Hur kan utbildning påverka människors acceptans för ett kommunikationssystem? 
 

Inom huvudfrågan inkluderas även delfrågan: 
Vilka orsaker kan finnas till att ett kommunikationssystem som Microsoft Lync inte 
används? 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att förklara hur utbildning kan påverka människors acceptans för ett 
kommunikationssystem och varför kommunikationssystem inte används.  
 
Definitionen av utbildning i denna studie är en genomgång av kommunikationssystemet 
Microsoft Lync (hädanefter Lync). I genomgången används videoklipp från e-utbildningen 
som finns inom Landstinget Dalarna. En Powerpoint används för struktur och stöd. Ett urval 
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av funktioner i kommunikationssystemet så som video och dela dokument visas live, i syfte 
att deltagarna ska få prova på dessa funktioner under utbildningstillfället. 
 
En studies kunskapsbidrag kan vara av typen artefakt eller kunskap (Oates, 2006). 
Kunskapsbidraget för denna studie är kunskap om hur utbildning påverkar människors 
acceptans för ett kommunikationssystem. 
 

1.4 Mål 
Målet med denna studie utifrån samarbetspartnern är att få kunskap om varför 
användningen av kommunikationssystemet Lync är så låg som den är idag. Se avsnitt empiri 
för utförlig information om vad Lync är.  
 

1.5 Avgränsningar 
Studien avser endast att studera personer ingående i en ledningsgrupp. Detta eftersom så 
stor del som 80 procent av arbetstiden är kommunikation för personer som har ledande 
positioner (Trevion et al. 1990). 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs teoretiska modeller för acceptans av ny teknologi och modellen som 
är utgångspunkten för denna studie. 

2.1 Technology Acceptance Model   
Det har framkommit en del modeller om acceptans av ny teknologi eftersom flertalet studier 
har bedrivits (Hu, Chau, Sheng & Tam, 1999). En av modellerna som har framkommit är 
Technology Acceptance Model (TAM), den togs fram av Davis (1985). TAM tittar på både 
tekniska och sociala förutsättningar för acceptans av ett system. Ett huvudsyfte med TAM är 
att ge underlag för att kunna spåra effekterna av de externa faktorerna på användarens 
interna föreställningar, attityder och intentioner.(Davis, 1993) 

Modellen använder begreppen upplevd nytta1 och upplevd användarvänlighet2. 
Dessa två begrepp används för att förklara acceptansen för ett system (Davis, 1993). Den 
viktigaste faktorn för acceptans av ett system är upplevd nytta (Scheermesser, Kosow, 
Rashid & Holtmann, 2008). 
 

2.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 
UTAUT är en modell som består av variabler från åtta framträdande modeller om acceptans 
för ny teknologi (Avdic & Eklund, 2010), bland annat är UTAUT-modellen en påbyggnad av 
TAM (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Modellen ser ut enligt figur 1. 
 
UTAUT kännetecknas av hög komplexitet och ett flertal undersökningsvariabler. 
Undersökningsvariablerna är, prestationsförväntning3, förväntad ansträngningsnivå4, socialt 
inflytande5 och underlättande åtgärder6. Modellen har även fyra stycken påverkande 
faktorer, vilka är kön7, ålder8, erfarenhet9 och frivillig användning10.  
Prestationsförväntan, förväntad ansträngningsnivå och socialt inflytande har enligt Avdic och 
Eklund (2010) en positiv inverkan på användningsintentioner11. Användningsintentioner 
tillsammans med underlättande åtgärder har en positiv inverkan på människors 
användande12.(ibid.) 
 

                                                           
1 Perceived Usefulness 
2 Perceived Ease of Use 
3 Performance Expectancy 
4 Effort Expectancy 
5 Social Influence 
6 Facilitating Conditions 
7 Gender 
8 Age 
9 Experience 
10 Voluntariness of Use 
11 Behavioral Intention 
12 Use behavior 
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Figur 1 UTAUT-modellen (Venkatesh et al. 2003 s. 447) 

 
 
Prestationsförväntning definieras som i vilken grad en användare kommer uppleva att det 
nya systemet höjer personens arbetsprestation (Venkatesh et al. 2003), alltså vilken nytta 
systemet har.  
Förväntad ansträngningsnivå handlar om huruvida det nya systemet är lätt att använda eller 
inte. Är det värt att använda systemet baserat på vilken ansträngning som krävs för att 
använda det.(ibid, 2003)  
Socialt inflytande handlar om i vilken utsträckning en användare påverkas av inflytelserika 
personers åsikter, gällande huruvida personen ska använda det nya systemet eller inte.(ibid, 
2003) 
Underlättande åtgärder innebär i vilken utsträckning en organisation stödjer dem som ska 
arbeta i systemet. Sådan åtgärd kan vara till exempel utbildning i systemet och tekniska 
förutsättningar.(ibid, 2003)
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs den valda metoden, strategin, ansatsen. Urvalet som har gjorts av 
objekt och vilka datainsamlingsmetoder som har använts samt en beskrivning av studien 
som empirin grundar sig på. 

3.1 Forskningsmetod 
Enligt Björklund och Paulsson (2010) används kvalitativa studier ”om man vill skapa en 
djupare förståelse för ett specifikt ämne, en specifik händelse eller situation” (s. 63). Studien 
använde en kvalitativ metod eftersom studiens syfte var att förklara hur utbildning kan 
påverka människors acceptans för ett kommunikationssystem. Studien strävade alltså efter 
att få fram en djup förståelse i sammanhanget. Förstå hur användarna verkligen känner och 
tänker inför användning av kommunikationssystemet Lync. För att uppnå studiens syfte 
samt frågeställning behövdes en metod som gick in på djupet och tog fram den djupa 
förståelsen. Enligt Jacobsen (2002) är nyckelordet för en kvalitativ metod öppenhet, vilket 
innebar att det är uppgiftslämnaren som bestämmer vilken information som kommer fram 
under till exempel intervjuer.  Det var viktigt i denna studie att ha en öppenhet eftersom 
studien strävade efter att få fram vad individerna egentligen kände och tyckte kring 
användande av kommunikationssystemet Lync. Nackdelar med att använda en kvalitativ 
metod enligt Jacobsen (2002) är att de är resurskrävande, intervjuer som genomförs tar ofta 
lång tid och medför att en prioritering måste göras. Flertal variabler prioriteras framför 
flertal objekt, det vill säga en intensiv utformning. Ytterligare en svaghet med kvalitativ 
metod är, informationen som samlas in vid endast en intervju kan vara svårhanterlig 
eftersom det kan vara 10-15 A4-sidor ostrukturerad data (Jacobsen, 2002). Enligt Björklund 
och Paulsson (2010) är kvalitativa metoder svåra att generalisera. Det fanns inget behov av 
generalisering eller finna ett genomsnitt för denna studie.  
 

3.2 Forskningsstrategi 
Experiment handlar om att se en orsak och verkan, alltså faktor a påverkar faktor b. 
När experiment utformas börjas det oftast med en hypotes som ska testas empiriskt i ett 
experiment. En (1) faktor ska påverka endast en (1) förändring, kontroll över alla variabler 
krävs för att veta att just en faktor har påverkat resultatet. Kontrollen över variablerna kan 
uppfyllas i ett laboratorium där forskaren har full kontroll över alla variabler och ingenting 
oförutsett kan uppstå, som vid kvasiexperiment.(Oates, 2006) 
 
Kvasiexperiment utförs i en social miljö och det finns olika designtyper av genomförande av 
ett kvasiexperiment. Olika designtyper för kvasiexperiment fanns och det som var aktuellt 
för denna studie var, designtypen grupp före- och efter-test. Det innebar att först mäts 
prestationen hos deltagarna sedan, utförs en behandling och sedan mäts prestationen hos 
deltagarna igen.(ibid.) Denna studie kan betraktas som ett kvasiexperiment för att orsak och 
verkan studerades. Påverkar utbildning acceptansen, utbildningen är en slags behandling 
och intervjuerna är före- och efter-test. 
 
Fallstudie innebär att fokus är på endast ett fall/en sak som ska undersökas. Undersökningen 
sker i det ”verkliga livet” med dess komplexitet och alla variabler som kan påverka 
undersökningen, djupet studeras snarare än bredden. Flera datainsamlingsmetoder används 
för att kunna studera djupet.(ibid.) Denna studie skulle kunna betraktas som en fallstudie 
eftersom det är ett fall som studeras och det sker på en klinik och ett system är involverat. 
Detta upplägg kan betraktas som antingen ett kvasiexperiment eller en fallstudie. Jag väljer 
att betrakta mitt upplägg som ett kvasiexperiment eftersom jag vill se ett orsakssamband 
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mellan utbildning och acceptans. Acceptans var den beroende variabeln och utbildning var 
den oberoende variabeln som skulle undersökas om det fanns en orsak och verkan. 
Utbildningen genomfördes för att kunna se om den påverkade acceptansen. Tidsramen för 
denna studie var tajt och det gjorde att det inte fanns tid att använda flera 
datainsamlingsmetoder än intervjuer. Studiens syfte var inte att få en rik och detaljerad bild 
av ett fall som vid fallstudier.  
 
Studien genomfördes på Landstinget Dalarna, Barn- och ungdomskliniken. 
Tillvägagångssättet för genomförandet var enligt figur 2. Ett urval av respondenter skedde, 
två intervjuomgångar genomfördes och mellan intervjuerna genomförandes en utbildning. 
Sist gjordes en analys av materialet. 
 

 
Figur 2 Tillvägagångssätt forskningsstrategi 

 
Först gjordes en intervju för att uppskatta nuvarande acceptans och inställning till Lync. Efter 
intervjun genomfördes en utbildning i Lync, se figur 2. Utbildningen hölls i en intern 
utbildningslokal på Landstinget Dalarna. Utbildningens upplägg baserades på informationen 
som hade framkommit i intervjuerna, se bilaga 1. Utifrån nyttan som respondenterna kunde 
se med de olika funktionerna i kommunikationssystemet Lync, visades nyttan med de olika 
funktionerna under utbildningen. Nyttan visades så respondenterna själva kunde fundera 
över om det fanns någon ytterligare nytta än den de hade sett innan utbildningen. Frågor 
angående resor i arbetet var till grund för att visa hur de i stället kunde nyttja Lync i syfte att 
spara kostnader, restid och miljön.  
 
Efter utbildningen fick deltagarna använda kommunikationssystemet Lync i två veckor innan 
nästa intervjuomgång genomfördes. Den intervjuomgången var till för att se om det hade 
uppstått några förändringar från första intervjuomgången angående inställning och 
acceptans för Lync. Uppehållet mellan utbildningen och den andra intervjuomgången 
nyttjades för tillämpning av utbildningen. Deltagarna testade Lync i deras vardagliga arbete. 
Deltagarna hade inte möjlighet att tillämpa utbildningen längre tid på grund av tidsramen 
som fanns för studien.  

3.3 Forskningsansats 
Enligt Björklund och Paulsson (2010) är en deduktiv ansats när man börjar med teorier för 
att skapa en uppfattning om verkligheten som sedan verifieras genom det fakta som samlats 
in genom empiriska studier. Denna studie byggde på en deduktiv ansats eftersom det fanns 
flera beprövade acceptansmodeller och i denna studie används acceptansmodellen UTAUT, 
se kapitel teori. UTAUT är en beprövad acceptansmodell, vilket visas av att artikeln som 
beskriver modellen(Venkatesh et al. 2008) är näst mest citerad i tidskriften MIS Quarterly. 
 
Den deduktiva ansatsen har fått kritik för att forskarna endast tittar på en begränsad del och 
endast letar efter det de är intresserade av (Jacobsen, 2002). UTAUT är en beprövad 
acceptansmodell och består av flera acceptansmodeller.  
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För denna studie gjordes ett strategiskt urval med ett icke-sannolikhetsurval. Med ett 
strategiskt urval menas enligt Jacobsen (2002) att valet av personer är baserat på en viss typ 
av svar som man förväntas få av dessa personer. Valet av urval gjordes baserat på 
bakgrundsfakta i studien, om hur mycket tid personer i en ledning inom ett företag lägger på 
kommunikation. Det resulterade i en urvalsgrupp som bestod av 9 personer innefattande 
chefspositioner inom kliniken Barn- och ungdomsmedicin. Landstinget Dalarna är uppdelade 
i olika kliniker inom hälso- och sjukvård varav Barn- och ungdomskliniken är en klinik inom 
hälso- och sjukvård. 
 

3.4 Urval 
I urvalsgruppen uppstod ett bortfall, bortfallet hanterades genom att exkludera personen 
från studien och ingen vidare kontakt togs. Ingen information fanns om varför denna person 
inte återkom. 
 
Studien hade ett icke-sannolikhetsurval vilket innebar att generalisering inte kan ske på ett 
säkert sätt. Detta eftersom urvalet kan ha gjorts på felaktiga grunder när individerna valdes 
ut, vissa grupper kanske inte är med (ibid). 
 
Icke-sannolikhetsurval valdes eftersom syftet med studien inte var att generalisera 
resultatet. Urvalet som skedde tog dessutom inte med alla grupper i organisationen utan 
endast personer i ledning inom en klinik. Det fanns dock ingen direkt anledning att tro att 
den ledningsgruppen inte hade egenskaper som andra ledningsgrupper.  
 
Urvalsgruppen av personer kontaktades via mail med information om studiens syfte, 
upplägg med utbildning och intervjuer samt en bokning av två intervjutillfällen för varje 
respondent. Efter en vecka skickades ett påminnelsemail ut, samma mail som första gången 
med tillägg ”vill bara påminna om nedan”. Vilket resulterade i 8 bokade intervjuer av 9 
tillfrågade personer. 
 

3.5 Datainsamling 
Det är viktigt att välja rätt datainsamlingsmetoder för att kunna få den information som 
undersökaren vill ha. Insamlingsmetoden påverkar datats giltighet och tillförlitlighet, därför 
är det viktigt att insamlingsmetoden är lämplig för den problemställning som ska 
besvaras.(Jacobsen, 2002) 
 

3.5.1 Insamling av sekundärdata  
Insamling av sekundärdata för denna studie har skett i form av sökningar i 
artikeldatabaserna Summon och Google Scholar i syfte att skapa en referensram om 
acceptans. Sökord som användes var: TAM, acceptans, technology acceptance 
communication software, education effect on technology acceptance, UTAUT och 
communication system. Artiklarna valdes ut baserat på relevansen för sökordet enligt 
respektive artikeldatabasens. 
 
Valet att använda Summon och Google Scholar togs för att ta hänsyn till att vara kritisk vid 
urval av källor. I båda artikeldatabaserna var statistik tillgänglig för hur många som citerat 
den valda studien. Om en studie har många referenter ökar giltigheten hos källan. Studierna 
har valts ut, baserat på att det finns flera citeringar till studien. Oates (2006) skriver att 
sekundärdata kanske inte är optimalt för de frågeställningar som just denna studie 
behandlar, detta har tagits i beaktan med att ha i åtanke att informationen som hämtas in 
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inte har varit för denna studies syfte och frågeställning. Fördelar som ses med sekundärdata 
är enligt Oates (2006) att mycket information finns snabbt att tillgå till låga kostnader. Dessa 
fördelar gjorde att det var ett självklart val att använda litteraturstudier i form av 
artikelsökningar, för att skapa sig en bild av verkligheten utifrån de befintliga teorierna.  
 

3.5.2 Insamling av primärdata 
Primärdata är information som forskaren själv samlar in för att besvara sin frågeställning 
(Jacobsen, 2002). Insamling av primärdata för denna studie har skett genom två 
intervjuomgångar, en före och en efter utbildningen i Lync. Fördelen med intervjuer är att 
informationen som framkommer från intervjuer är direkt relevanta för studiens syfte (ibid.). 
Valet att använda intervjuer gjordes baserat på fördelen att relevant information 
framkommer för studiens syfte och en djup förståelse kunde skapas. Studiens syfte krävde 
en djup förståelse om vad personerna tyckte om kommunikationssystemet Lync samt deras 
acceptans för systemet. Datainsamlingsmetoden enkät kunde uteslutas eftersom en djup 
förståelse krävdes för att kunna besvara studiens syfte.  
 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes eftersom det då fanns möjlighet att fördjupa 
frågorna beroende på respondentens reaktion. Frågorna behövde inte ställas i följd uppifrån 
och ner, vilket underlättade fördjupningen i intervjun. Frågorna som hade tagits fram 
baserades på modellen UTAUT-faktorer, vilket ledde till att det fanns fördefinierade frågor 
som ställdes med möjlighet till följdfrågor under intervjutillfället.  
 
Intervjuerna användes för att se skillnader mellan acceptansen för systemet innan de hade 
fått en utbildning i systemet, samt hur deras inställning och acceptans var efter utbildningen.  
Jacobsen (2002) anser att intervjuer som genomförs i en konstlad miljö även ger konstlade 
svar. Med hänsyn till det genomfördes intervjuerna i respondenternas arbetsrum, för att 
respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma under intervjun. Telefonintervjun som 
genomfördes tog hänsyn till det genom att respondenten satt i sitt arbetsrum. 
 
Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter att genomföra. Anteckningar fördes under 
intervjutillfällena och intervjuerna spelades in via röstmemon som fanns att tillgå till iPhone. 
Transkribering av det inspelade materialet skedde genom avlyssning av det material som 
hade spelats in. Informationen skrevs ner och endast de väsentliga delarna för studien togs 
med i transkriberingen. Delar som inte berörde studien lämnades utanför transkriberingen. 
Avvikande svar som inte alla respondenter tyckte lika om togs med i transkriberingen.  
 

3.5.3 Intervjufrågornas struktur 
Intervjufrågorna, se bilaga 1, baserades på teoriavsnittet och modellen UTAUT. 
Intervjufrågorna började med en allmän del, sedan var intervjufrågorna uppdelade i 
frågegrupper som baseras på UTAUT-faktorerna. Frågorna skapades utifrån UTAUT-
faktorerna eftersom modellen sedan användes för att analysera svaren. Samma frågor 
användes vid båda intervjuomgångarna, förutom den allmänna delen som exkluderades i 
intervjuomgång två. 
 
Första frågegruppen baseras på första undersökningsvariabeln prestationsförväntan13. 
Frågorna är relaterade till nytta för de olika kommunikationsmodulerna (video- och 
telefonkonferens, chatt och dela dokument). Andra frågegruppen tillhörde 

                                                           
13 Performance Expectancy 
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undersökningsvariabeln förväntad ansträngningsnivå14 och påverkningsvariabeln 
erfarenhet15. Frågorna i den gruppen är relaterade till tidigare erfarenheter, 
respondenternas upplevelse av att lära sig nya system och om respondenterna ansåg att de 
kunde använda de olika kommunikationsmodulerna. Nästa grupp av intervjufrågor handlade 
om undersökningsvariabeln socialt inflytande16, frågor som behandlades syftar på hur 
respondenterna upplever påverkan av andra personer. Frågor som ställdes inom den 
gruppen var om de kunde tänka sig att använda Lync om flera kollegor gjorde det, chefens 
uppmaningar och chefens tycke till användande och kollegors åsikter om användande av 
Lync. Sista frågegruppen handlade om underlättande åtgärder17. Frågor som behandlades i 
den gruppen baserades på tekniska förutsättningar som utrustning, hur agerandet vid 
tekniska problem är och vilken information som av arbetsgivaren distribuerats om Lync samt 
kännedom om e-utbildningen. Frågor gällande påverkningsvariablerna kön18, ålder19 och 
frivillig användning20 behandlades också i intervjufrågorna. 
 
Frågorna som ställdes grundades till viss del på studier som genomförts tidigare. Framför allt 
var frågorna utformade från studien, Training opportunities, technology acceptance and job 
satisfaction (Mariani et al. 2013). Frågorna omformulerades så att de passade denna studies 
syfte, som var ”att förklara hur utbildning kan påverka människors acceptans för ett 
kommunikationssystem”.  
 

3.6 Utbildning 
Utbildningen bestod av en presentation som innehöll text och videoklipp. Videoklippen kom 
från Landstinget Dalarnas befintliga e-utbildning om Lync. I presentationen visades 
grunderna i kommunikationssystemet Lync. Med grunderna menas hur man hittar systemet, 
hur man kan hantera kontakter, telefonkonferens, chatt, vilken utrustning som finns och 
riktlinjer för användning. Videokonferens och dela dokument visades live för att deltagarna 
skulle få möjlighet att prova dessa under utbildningstillfället. Under intervjuerna hade det 
framkommit att respondenterna ansåg att det fanns mest nytta med de funktionerna.  
När presentationen var färdig fick deltagarna möjlighet att själva testa Lync. Deltagarna 
började då med att starta programmet, sedan fick de lägga till varandra i kontaktlistan. Efter 
det testade de chattfunktionen med varandra och startade en videokonferens. 
 

3.7 Dataanalys 
Materialet som samlades in via intervjuerna sammanfattades utifrån olika frågegrupper. 
Frågegrupperna delades in utifrån UTAUT-faktorerna. Analysen för denna studie gjordes 
genom en jämförelse från intervjuomgång 1 och intervjuomgång 2 baserat på 
frågegrupperna. Mellan intervjuerna hölls en utbildning i kommunikationssystemet Lync. 
Jämförelsen studerade endast förändringar gällande de olika kommunikationsmodulerna i 
kommunikationssystemet Lync. Förändringarna för de olika kommunikationsmodulerna 
studerades utifrån UTAUT-faktorerna. En diskussion fördes gällande 
kommunikationsmodulerna och dess förändring utifrån UTAUT-faktorerna.  

                                                           
14 Effort Expectancy 
15 Experience 
16 Social Influence 
17 Facilitating Conditions 
18 Gender 
19 Age 
20 Voluntariness of Use 
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3.8 Etiska aspekter 
Enligt Oates (2006) har de tillfrågade personerna eller företaget rätt att säga nej till att 
medverka i en studie. Första kontakten fördes med verksamhetschefen för Barn- och 
ungdomskliniken via mail i syfte att fråga om de ville delta i studien. Verksamhetschefen 
svarade att de ville det. I mailet beskrevs studiens syfte, studiens upplägg, beräknad 
tidsåtgång för intervjuer och utbildning samt samarbetspartners för studien. 
Verksamhetschefen gjorde ett urval som innebar deltagande av personer i ledningsgruppen. 
Personerna som valdes ut kontaktades via mail av mig. I mailet informerades personerna på 
samma sätt som mailet till verksamhetschefen med tillägg om bokning av intervjuerna. Efter 
en vecka skickades ett påminnelsemail om deltagande. Efter påminnelsemailet hade åtta av 
nio personer svarat. Enligt Oates (2006) ska forskaren respektera om personer inte vill vara 
med i studien, en person valde att inte svara på påminnelsemailet vilket respekterades och 
personen kontaktades inte igen. Ingen vidare information finns om varför denna person inte 
ville vara med. 
 
Vid intervjutillfället tillfrågades respondenten om denne ville vara anonym i studien, om det 
gick bra att anteckna vad respondenten sade och även spela in intervjutillfället. Detta 
frågades eftersom varje person har rätt till att vara anonym i en studie (Oates, 2006). Ingen 
respondent ville vara anonym i studien och inspelning var inget hinder för någon av 
respondenterna. 



 12 

4 Intervjuer före och efter utbildning i kommunikationssystemet Lync 
I detta avsnitt presenteras studieplatsen Landstinget Dalarna, kommunikationssystemet 
Microsoft Lync och en presentation av intervjupersonerna. Intervjuomgång 1 presenteras 
först, sedan presenteras intervjuomgång 2:s skillnader mot intervjuomgång 1. Upplägget på 
presentationen av resultatet från intervjuerna följer intervjufrågornas struktur som finns i 
bilaga 1.  
 

4.1 Studieplats 
Landstinget Dalarna är ett landsting som ansvarar för att alla som bor eller vistas inom 
Dalarnas län ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor (Landstinget Dalarna, 2014).  
”Under perioden oktober 2013 till april 2014 pågår ett projekt på Landstinget Dalarna för att 
ersätta det gamla operativsystemet WinXP och verktyget Office 2003. Den version av klient 
som införs bygger på Windows 7 och Office 2013” (Walve, H. Muntlig källa 2014-01-14). I 
samband med utbytet till det nya operativsystemet införs även Microsoft Lync 2013. 
Landstinget Dalarnas IT-enhet upplever att Lync idag används sparsamt. De vill veta vad som 
är problemet med att användarna inte använder systemet i så stor utsträckning, för att 
kunna vidta åtgärder.(ibid.) 
 

4.2 Kommunikationssystemet Microsoft Lync 
Microsoft Lync är ett kommunikationssystem och består av funktionerna, video- och 
telefonkonferens, chatt samt dela dokument. Lync består också av närvaroinformation för 
att se om personen är vid datorn eller på möte exempelvis (Microsoft, 2014). Se bilaga 2 för 
skärmbilder av Lync.  
 

4.3 Presentation av intervjupersonerna 
De intervjuade personerna arbetar i ledningen för kliniken Barn- och ungdomsmedicin och 
har olika roller. Respondenterna som deltog presenteras nedan med namn, ålder och titel: 

 Anna Olivecrona, 50 år och verksamhetschef. 

 Maria Vestling, 49 år och chef. 

 Annika Olofsson, 51 år och chef. 

 Malin Ekdahl, 41 år och chef. 

 Eva-Lisa Hases, 56 år och chef. 

 Gun-Marie Jemth, 58 år och chef.  

 Andreas Odlind, 40 år och 20 procent chef resterande tid läkare. 

 Maria Ljungberg, 51 år och patientsäkerhetssamordnare. 
 

4.4 Resultat av intervjuomgång 1 
Nedan presenteras resultatet från intervjuomgång 1. Resultatet är uppdelat i 
frågegrupperna som baseras på avsnittet teori 2.2. Intervjun började med några allmänna 
frågor. Kapitel 4.4.3 - 4.4.6 beskriver frågegruppen prestationsförväntan. Kapitel 4.4.7 
beskriver frågegruppen förväntad ansträngningsnivå. Kapitel 4.4.8 är frågegruppen socialt 
inflytande. Kapitel 4.4.9 beskriver förutsättningar och 4.4.10 behandlar frågegruppen 
frivillighet. Kapitel 4.4.11 och 4.4.12 är allmänna frågor och 4.4.13 är den avslutande frågan.  

4.4.1 Hur är IT involverat i vardagen och sker resor i arbetet 
IT är involverat till stor del i respondenternas vardag med bland annat kalenderfunktionen, 
mail, dokumentation, vårdverktyg, journalsystem och informationssökning.  
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Respondenterna reser i olika utsträckning. Det handlade om allt från varannan månad till 15 
timmar i månaden. Det vanligaste färdmedlet som användes vid resor var bil men även tåg, 
buss och flyg användes. Vanligaste orsaken till resorna bland respondenterna var resor till 
möten. För tre av respondenterna gjordes resor till andra kliniker i länet som fanns i Avesta, 
Borlänge och Ludvika.  
 

4.4.2 Känner till och har använt Lync  
Sju av åtta respondenter hade inte fått någon information distribuerad från arbetsgivaren 
om Lync. En (1) respondent hade fått information i samband med införandet av den nya 
plattformen då Lync installerades. Respondenten hade inte använt sig av Lync även hon 
hade tillgång till informationslänkar om Lync. Maria L. ansåg att detta berodde på hur 
arbetskulturen var på hennes arbetsplats. Om det var många som redan använde sig av 
systemet, kanske det skulle spridas men på hennes klinik användes det inte. Två 
respondenter kände till Lync privat. En (1) av dem två respondenterna hade använt sig av 
Lync i sitt tidigare arbete, men inte fått någon information eller använt det på Landstinget 
Dalarna. Den andra respondenten kände till chattfunktionen i Lync. Övriga respondenterna 
kände inte till Lync.  
 

4.4.3 Nytta med att använda sig av videokonferens 
Respondenterna var eniga om att de kunde se nytta med att använda sig av videokonferens. 
Restiden kunde då minskas genom att de använde videokonferens i stället. Nyttan de främst 
såg med videokonferens var att de kunde minska fysiska möten och i stället ha en del via 
videokonferens.  
 
Tre av respondenterna kunde tänka sig att halvera sina fysiska möten till videokonferens.  
Eva-Lisa kunde tänka sig att minska sitt resande men visste inte exakt hur mycket, eftersom 
hon ansåg att det var viktigt att personen som hon skulle ha videokonferens ville det själv. 
Hon ville inte övertala den andra personen till det. Maria L. kunde se en nytta med 
användning av videokonferens eftersom hon ingick i flera olika projekt där personerna inte 
befann sig på samma plats. Hon tyckte det skulle vara bättre om de kunde delta via 
videokonferens i stället för att de reste. Maria V. ansåg att nytta med videokonferens bygger 
på att personen som man ska ha det med har tillgång till det. 
 

4.4.4 Nytta med att använda sig av chatt 
Respondenterna tyckte överlag att det var svårt att se någon nytta och användningsområde 
för chatt. Två av respondenterna kunde se en nytta med chatt, dessa var Anna och Eva-Lisa.  
Eva-Lisa sade  

”ja men det gör jag men hela tiden måste mottagaren vara positiv till det. Men jag 
kan inte bara sitta här och chatta för mig själv det blir inte så fruktsamt. Det här är 
ju en kultur ”.  

Annika kunde inte se någon direkt nytta med chatt, kanske kunde använda det i stället för 
mail någon gång. Maria V. såg ingen nytta med att använda chatt i sitt arbete. Övriga 
respondenter hade svårt att se nytta med chatt.  
 

4.4.5 Nytta med att använda sig av telefonkonferens 
Gun-Marie ansåg att telefonkonferens fanns en nytta med eftersom de kunde sitta kvar på 
sin arbetsplats och ha telefonkonferens. Andreas såg nytta med att kortare möten kunde 
genomföras. Eva-Lisa kunde absolut se en nytta med telefonkonferens och Annika sade  
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”det tror jag vi kan ha användning av i vissa fall, att man har det i stället för att 
träffas liksom. Nu sitter vi ganska nära varandra de flesta här i ledningsgruppen, 
men just det att vi har i Mora”/---/.  

Malin hade begränsad erfarenhet av telefonkonferens och visste inte om det var bra eller 
dåligt. Övriga respondenter såg ingen direkt nytta. 
 

4.4.6 Nytta med att använda dela dokument i samverkan med någon annan funktion 
Sju av respondenterna kunde se en nytta med funktionen dela dokument. Orsaken till nyttan 
var enligt respondenterna att de kunde redigera i ett och samma dokument och de kunde 
arbeta samtidigt i ett dokument. Funktionen dela dokument ihop med funktionen 
videokonferens ansåg två av de sju respondenterna var en bra kombination.  
Respondenten som inte såg någon nytta med dela dokument uppgav att det berodde på att 
respondenten inte arbetade på ett sådant sätt idag.  
 

4.4.7 Förväntad ansträningsnivå 
Sju av åtta respondenter hade någon gång använt sig av snabbmeddelanden.  
Samtliga respondenterna ansåg att det var lätt och roligt att lära sig nya system. Eva-Lisa 
tänkte inte om det var svårt eller lätt att lära sig ett nytt system, utan resonerade ”kan de 
kan jag”. Annika svarade  

”nej, ja alltså, jag brukar inte gå in så mycket i grunden jag hoppar in osså gör jag 
det jag kan, jag kanske inte kan alla funktioner men jag är inte rädd för det och det 
brukar funka så”.  

Anna ansåg privat att det var roligt och positivt att lära sig nya system. Inom Landstinget 
Dalarna ansåg hon att systemen var krångliga och dåliga vilket ledde till att hon inte var lika 
positivt inställd att lära sig nya system i yrket. Eva-Lisa ansåg sig kunna 
kommunikationsmodulerna chatt, video- och telefonkonferens. Dela dokument var hon inte 
lika insatt i.  
 
Om det fanns tid att lära sig nya system svarade Annika att det inte riktigt fanns tid att lära 
sig nya system. Fick helt enkelt bli ”learning by doing”, ibland tog hon sig tid till att lära sig. 
Maria L. tyckte både och, om det fanns tid till att lära sig nya system. Var det ett system som 
hon behövde använda så prioriterade hon det. Ett system som var frivilligt var det lätt att 
det valdes bort tills någon berättar vilken otrolig nytta det fanns med systemet. Övriga 
respondenter tyckte det fanns lite tid för att lära sig nya system som inte var obligatoriska.  
 

4.4.8 Socialt inflytande 
Samtliga respondenter kunde tänka sig att använda Lync om flera kollegor gjorde det. De 
trodde också att det skulle uppskattas hos kollegorna inom ledningsgruppen. Malin sade 

”ja det känns som en förutsättning alltså att på nått sätt alla, om vi nu tar i 
ledningsgruppen till exempel alla gjorde det då blir det lite substans i det hela. Det 
blir väldigt fånigt om hälften inte använder det alls och hälften försöker då blir det 
lite haltande”. 

Ingen hade fått någon uppmaning av sin chef att använda Lync. Men samtliga respondenter 
trodde att chefen inte skulle ha något emot att de använde sig av Lync, om det var till nytta 
för dem.  
 

4.4.9 Förutsättningar 
Fem av respondenterna hade inte tillgång till headset och fyra stycken hade inte 
webbkamera.  
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Sju respondenter hade inte fått någon information om Lync, en (1) respondent hade fått det 
vid införandet av Lync via informationslänkar som skickades per mail. Respondenten kom 
inte ihåg vilken information som gavs. Sex av respondenterna kände inte till e-utbildningen 
som fanns inom Landstinget Dalarna och hade inte använt sig av den. Två respondenter 
kände till e-utbildningen, var av en hade använt den lite och den andra hade inte hunnit 
sätta sig in i den. Vid tekniska problem med system vände sig respondenterna till it-
supporten eller kollegorna, för att se om dem kunde hjälpa till. En (1) respondent valde först 
att leta hjälp i hjälpsystem som e-utbildningen, sedan frågade kollegor och i sista hand vände 
sig till it-supporten.  
 

4.4.10 Frivilligt 
Samtliga respondenter ansåg att det var frivilligt att använda sig av Lync då de inte hade hört 
något annat.  
 

4.4.11 Datorkunskaper 
Respondenterna fick skatta sig själva på en skala 1-5 där 1 var nybörjare och 5 var proffs.  

 Annika ansåg sig vara medel och då en 3:a. 

 Andreas ansåg sig vara en 3-4 men absolut inte proffs. 

 Gun-Marie ansåg sig vara en 3:a. 

 Maria V. ansåg sig vara en 2:a. 

 Maria L. ansåg sig vara en 2,5 fast mer mot 3. 

 Anna ansåg sig vara en 3:a. 

 Malin ansåg sig vara i alla fall en 4:a. 

 Eva-Lisa ansåg sig vara en 3:a. 
 

4.4.12 Hur stor hjälp har utbildning för att kunna ta till sig ett nytt system 
Respondenterna fick svara på hur stor hjälp utbildning hade för att kunna ta till sig ett nytt 
system, på en skala 1-5 där 1 var obetydlig och 5 var väldigt avgörande.  
Respondenterna ansåg att utbildning var avgörande, de svarade: Annika 4, Gun-Marie 5, 
Maria V. 5, Maria L. 4, Anna 3, Malin 5 och Eva-Lisa 5. Andreas ansåg att man behövde en 
basal utbildning där grunderna lärdes ut, sedan lärde personen sig allt eftersom. Han ansåg 
också att personen inte lärde sig av utbildning. Det kunde vara så att användandet inte 
började förrän 3 månader senare i systemet och då var utbildningen redan glömd. Om 
systemet var intuitivt behövdes mindre utbildning. Anna ansåg, om systemet är 
självinstruerande så lär man sig det själv och lite utbildning krävs.  
 

4.4.13 Avslutande fråga 
Intervjuerna avslutades med frågan om de vill tillägga något. Anna var förvånad över att hon 
inte fått information om att Lync fanns inom Landstinget Dalarna.   
 

4.5 Skillnader i Intervjuomgång 2 
Nedan presenteras skillnaderna mot intervjuomgång 1. 
 

4.5.1 Känner till och har använt Lync  
Samtliga respondenter känner till Lync. Tre respondenter har inte använt sig av Lync efter 
utbildningen. Detta på grund av tidsbrist och en prioritering av verksamhetens behov 
framför användningen av Lync. Annika påpekar att det alltid behöver göras en prioritering 
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och i detta fall har inte Lync prioriteras men hon kommer att använda sig av Lync inom en 
snar framtid. De andra fem respondenterna hade använt Lync under testperioden. 
 

4.5.2 Nytta med att använda sig av videokonferens 
Respondenterna såg en nytta med videokonferens. Maria V. såg användningsområde för 
videokonferens i form av möten. Hon ser att videokonferens kan ersätta ”mailmaraton” och 
få ett snabbt beslut. Eva-Lisa såg en nytta med att kunna ha korta möten och ibland även 
ersätta telefonsamtal då man behöver stämma av mindre saker med varandra. 
 

4.5.3 Nytta med att använda sig av chatt 
Maria V. var tveksam till att se en nytta med chatt. Hon tycker att vitsen var att det är flera 
som chattar samtidigt och då föredrog hon videokonferens i stället. Gun-Marie visste inte 
riktigt om det fanns någon nytta, då hon inte använt sig av chatt. Malin såg nytta med chatt, 
det går fortare att skicka ett chattmeddelande än att skicka mail dessutom ser man om 
personen finns på plats. Maria L. tror det fanns ett användningsområde med chatt men är 
”inkörd” på mail nu och har inte vanan att använda Lync än. Hon trodde att det var en nyttig 
funktion och kommer använda sig mer av den framöver. Annika sade 

”absolut också just det här att vi kan vara flera stycken, det tror jag är mer i 
ledningsgruppen när vi behöver snabbt ihop över någonting”.  

Anna såg fortfarande en nytta med chatt även hon inte har använt sig av Lync. Eva-Lisa 
kunde inte riktigt förklara nyttan med chatt, kanske svar lite mer direkt, det kommer upp på 
skärmen och man svarar direkt. I mailinkorgen finns det redan så många mail så det blir inte 
att svara på en gång. Andreas såg nytta med chatt i form av att han kunde kontakta de 
närmsta kollegorna för exempelvis att bestämma om de skulle äta lunch ihop.  
 

4.5.4 Nytta med att använda sig av telefonkonferens 
Endast två respondenter hade använt telefonkonferens under testperioden. Malin såg en 
liten skillnad mellan videokonferens och telefonkonferens, hon föredrog video framför 
telefon just för att ”/ …/, det är trevligt att se den andra”. Eva-Lisa tyckte det fanns nytta 
med telefonkonferens men tyckte det var ännu bättre att använda videokonferens. Maria L. 
tycke det fanns en nytta med telefonkonferens främst för de personer som inte har 
webbkamera. Hon sa också att man valde videokonferens per automatik om bild fanns att 
tillgå. Hon tror att hon kommer använda sig av telefonkonferens framöver. Maria V. såg en 
nytta med telefonkonferens då man kunde ha kortare möten för att fatta ett snabbt beslut. 
Gun-Marie tyckte att det fanns en nytta med telefonkonferens men föredrog videokonferens 
framför telefonkonferens. Annika såg också nytta med telefonkonferens i samma syfte som 
med chatt. Detta eftersom hon då kunde se personen som hon pratade med. Anna och 
Andreas såg en nytta med telefonkonferens. 
 

4.5.5 Nytta med att använda dela dokument i samverkan med någon annan funktion 
Alla respondenter såg en nytta med att använda sig av kommunikationsmodulen dela 
dokument, men ingen hade ännu hunnit testat eller haft behov av att testa den. Detta på 
grund av att testtiden var kort. Det som främst dela dokument skulle vara en nytta till är 
utförande av PM, riktlinjer och gemensamma rutiner uppgav respondenterna.  
 

4.5.6 Förväntad ansträningsnivå 
Respondenterna upplevde att Lync var enkelt att använda och användarvänligt. Inga 
tekniska problem eller fördröjningar hade funnits under testperioden. Anna kunde inte 



 17 

uttala sig eftersom hon inte hade använt systemet. Andreas hade endast använt sig av 
kommunikationsmodulen chatt vilket gjorde att han inte kunde uttala sig om systemet 
generellt. Chatt upplevde han som enkelt, är systemet ”självtalande” så är det inga problem 
att använda de övriga kommunikationsmoduler heller. Annika tror säkert att hon behärskar 
alla kommunikationsmoduler om hon bara sätter sig ner och börjar använda Lync. Malin sa 
att hon behärskade alla kommunikationsmoduler även hon inte hade använt dela dokument. 
Hon var inte bekymrad över att hon inte skulle kunna den kommunikationsmodulen. Maria L 
trodde att hon kunde alla kommunikationsmoduler utan att ha använt alla. Maria V. ansåg 
att hon visste hur man använde alla kommunikationsmoduler och skulle hon vara osäker så 
”klurade” hon ut det eftersom systemet var lätt att använda. Eva-Lisa ansåg att hon 
behärskade alla kommunikationsmoduler. Hon hade ännu inte testat dela dokument men 
hon var säker på att hon skulle klara av den modulen också. Gun-Marie kunde inte uttala sig 
eftersom hon inte hade använt Lync under testperioden. 
 

4.5.7 Socialt inflytande 
Samtliga respondenter ansåg fortfarande att det var positivt hos kollegorna att de använde 
Lync. Respondenterna uppgav att de kommer fortsätta använda sig av Lync. Malin sade att 
hon ”kommer absolut använda Lync framöver, vill inte bli av med Lync nu”. Annika uppgav 
att hon var positiv till Lync och tyckte det var rätt beslut att de ingick i studien och fick denna 
möjlighet. Eva-Lisa trodde det var olika inställning till Lync bland hennes kollegor som inte 
ingick i studien och att det var åldersrelaterat.  
 

4.5.8 Förutsättningar 
Alla hade tillgång till webbkamera och headset. Ingen av respondenterna hade använt e-
utbildningen under testperioden. Respondenterna tyckte utbildningen gav dem en grund i 
systemet och att det räckte. Respondenterna kände nu till e-utbildningen och uppgav att de 
kunde tänka sig att gå in där om de behövde ha hjälp. Eva-Lisa och Annika uppgav att de 
kommer använda e-utbildningen innan de börjar använda Lync.  
 

4.5.9 Frivilligt 
Respondenterna upplevde fortfarande Lync som frivilligt. 
 

4.5.10 Hur mycket tror du att utbildningen påverkade att du använder Lync? 
Malin hade inte upptäckt eller använt Lync om inte utbildningen hade genomförts. Maria V. 
tyckte utbildningen hjälpte henne framåt och tyckte utbildningen var bra. Om inte en 
utbildning hade gjorts hade Maria V. inte tagit sig tid att komma igång och starta 
programmet. Maria L. sade att det var tveksamt att hon hade kommit igång med Lync utan 
utbildningen som genomfördes. Annika uppgav att utbildningen gjorde så att hon kommer 
tänka på att använda Lync. Hon fick också information om alla kommunikationsmoduler, 
tidigare hade hon bara tänkt på videokonferens på grund av sitt tidigare arbete. Eva-Lisa 
tyckte utbildningen gav det hon behövde. Hon sade också 

”alltså jag tror att du och ditt projekt gör att jag använder Lync, inte själva 
utbildningen. Jag hade inte kommit på att använda Lync om inte du hade kommit 
och jag kanske inte hade varit så ihärdig och komma igång och göra det heller om 
jag inte visste att du skulle komma nu heller. Så är, då hade man skjutit på det”.  

Eva-Lisa pointerade också att går man hem från en utbildning och inte börjar på en gång och 
inte har grejerna som krävs, då ledde det till att man inte använde systemet. Eva-Lisa uppger 
att Lync ökade kvaliteten i arbetet. Gun-Marie tyckte utbildningen fick betydelse och att hon 
fick grunderna för att använda Lync. Hon hade inte kommit på att använda Lync utan 
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utbildningen, det skulle i så fall ha varit någon som sagt att hon skulle använda Lync ihop 
med den personen. Andreas trodde det hade dröjt innan han hade börjat använda Lync om 
inte utbildningen hade genomförts. Detta eftersom han inte tyckte att de hade ett 
”skriande” behov av ett till kommunikationsverktyg.
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras svaren från intervjuerna utifrån UTAUT-faktorerna, dessa är 
fetstilta. Kapitlet börjar med en genomgång av varje kommunikationsmodulen i Lync sedan 
om systemet är lätt eller svårt att använda, socialt inflytande, underlättande åtgärder och 
frivillighet i modellen UTAUT. Avslutas med hur respondenterna tyckte att utbildningen 
påverkade användandet av Lync. 
 

5.1 Kännedom om Lync 
I den första omgången av intervjuerna framkom det att det endast var en (1) av de åtta 
respondenterna som hade fått information om kommunikationssystemet Lync, av sin 
arbetsgivare. Denna respondent använde sig inte av Lync även fast hon hade mottagit 
information om Lync via informationslänkar. Hon ansåg att det berodde på arbetskulturen 
som fanns inom kliniken, ingen använde sig av systemet. Vid intervjuomgång två kände 
samtliga respondenter till Lync och fem av åtta använde sig av Lync under testperioden. 
Respondenten som hade fått information om Lync innan intervjuomgång ett (1) var en (1) av 
de fem som använde Lync under testperioden. 
 

5.2 Prestationsförväntan 
Lync består av ett antal olika kommunikationsmoduler, dessa är video- och 
telefonkonferens, chatt och dela dokument. Utifrån modellen UTAUT, se kapitel teori, har 
det studerats om det fanns någon nytta med respektive kommunikationsmodul (video- och 
telefonkonferens, chatt, dela dokument ). Nytta inkluderas i undersökningsvariabeln 
prestationsförväntan i modellen UTAUT. Nedan presenteras varje kommunikationsmodul var 
för sig och dess nytta som respondenterna upplevde före utbildning och efter utbildning.  
 

5.2.1 Nytta med videokonferens 
Videokonferens bidrar till ett flexibelt arbetssätt eftersom personen kan befinna sig vart som 
helst och samtidigt delta i möten där personerna ser varandra. Det spelar ingen roll vart vi 
befinner oss, det går att kommunicera oavsett vart vi är (Larsson, 2008). Innan utbildningen 
hade genomförts tyckte respondenterna att de kunde ha nytta med videokonferens i syfte 
att genomföra möten och spara restid. Maria V. ansåg att nytta med videokonferens byggde 
på att personen som man ska ha det med har tillgång till Lync. 
 
Efter utbildningen och testperioden hade Maria V. ändrat sin uppfattning om nyttan med 
videokonferens. Hon kunde se att videokonferens kunde ersätta ”mailmaraton” och ge 
snabba beslut. En annan respondent uppgav att hon kunde se att videokonferens kunde 
ersätta en del telefonsamtal. 
 

5.2.2 Nytta med chatt 
Kommunikationsmodulen chatt i Lync hade respondenterna svårt att se något 
användningsområde och nytta av i sitt arbete. Endast två av respondenterna kunde se en 
nytta med chatt. När intervjuomgång två genomfördes hade respondenterna ändrat 
uppfattningen om kommunikationsmodulen chatt. Sex av respondenterna kunde se nytta 
med användningen av chatt. De sade att det var snabbare att skicka ett chattmeddelande än 
att skicka ett mail. Chatt var lite mer här och nu än vad mail är.  
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5.2.3 Nytta med telefonkonferens 
Kommunikationsmodulen telefonkonferens innefattar endast ljud och ingen bild. Vid första 
intervjuomgången såg respondenterna en nytta med att använda sig av telefonkonferens 
dels för att de kunde sitta kvar på sina arbetsplatser men även att de kunde genomföra 
kortare möten. Vid intervjuomgång två hade uppfattningen ändrats angående 
telefonkonferens. Respondenterna föredrog att använda video framför telefon eftersom de 
såg den andra personen som de pratade med. Endast två respondenter hade använt sig av 
telefonkonferens under testperioden. 
 

5.2.4 Nytta med dela dokument 
Kommunikationsmodulen dela dokument gör det möjligt att skriva i ett och samma 
dokument under en viss tid då man är ansluten till den andra användaren. Till exempel i 
samverkan med videokonferens. Respondenterna såg nytta med att kunna redigera i samma 
dokument för exempelvis gemensamma rutiner och PM. En respondent uppgav att hon inte 
arbetade på ett sådant sätt som gjorde att hon hade nytta av dela dokument. Vid 
intervjuomgång två hade den respondenten ändrat sin uppfattning och tyckte att det kunde 
finnas en viss nytta med att dela dokument. Övriga respondenter såg fortfarande en nytta i 
att dela dokument för samma syfte som i intervjuomgång ett.  
 

5.3 Förväntad ansträngningsnivå 
Förväntad ansträngningsnivå i modellen UTAUT innebär om systemet är lätt att använda 
eller inte, se kapitel teori för utförligare beskrivning (Venkatesh et al. 2003). Vid 
intervjuomgång ett (1) uppgav alla respondenter förutom en (1) att de tidigare hade använt 
sig av chatt i exempelvis Facebook eller MSN Messenger. Respondenterna tyckte det var lätt 
och roligt att lära sig nya system men det fanns inte alltid tid till det. Vid andra 
intervjuomgången uppgav respondenterna att de upplevde Lync som lätt att använda och 
användarvänligt. Respondenterna tyckte att de kunde behärska samtliga 
kommunikationsmodeller även fast de inte hade hunnit testat alla under testperioden. Tre 
av respondenterna hade inte använt sig av Lync under testperioden på grund av tidsbrist. 
Två av de respondenterna trodde inte det skulle vara några problem när de började använda 
Lync.  

5.4 Socialt inflytande 
Undersökningsvariabeln socialt inflytande i modellen UTAUT handlar om hur personer 
påverkas av varandra, se kapitel teori. Vid intervjuomgång ett (1) kunde samtliga 
respondenter tänka sig använda Lync, respondenterna trodde också att kollegorna skulle 
uppfatta det som positivt. Inga uppmaningar hade givits av chefen att använda Lync men 
samtliga trodde de chefen inte skulle ha något emot det. Vid intervjuomgång två hade 
respondenterna samma uppfattning som vid intervjuomgång ett (1). Samtliga respondenter 
kommer att fortsätta använda sig av Lync. Respondenten Malin uppgav att hon, 

”kommer absolut använda Lync framöver, vill inte bli av med Lync nu”. 
 

5.5 Underlättande åtgärder 
Undersökningsvariabeln underlättande åtgärder handlar om personerna har tekniska 
förutsättningar med exempelvis utrustning som är nödvändig för användandet av Lync, se 
kapitel teori. Även utbildning ingår i underlättande åtgärder, i detta fall e-utbildningen som 
finns inom Landstinget Dalarna. 
 
Fem respondenter uppgav att de inte hade tillgång till headset och fyra hade inte tillgång till 
webbkamera. Det var inte många av respondenterna som kände till e-utbildningen sedan 
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tidigare. Endast tre uppgav att de kände till e-utbildningen, varav en av respondenterna 
hade använt sig av den och de andra två hade inte haft tid att sätta sig in i den. It-supporten 
kontaktades vid problem eller kollegor tillfrågades om de kunde svara på frågan. En 
respondent uppgav att hon valde e-utbildningen i första hand när problem uppstod. 
 
Vid intervjuomgång två hade samtliga respondenter utrustning för att använda Lync. Under 
utbildningen visades e-utbildningen så alla respondenter kände till den och de uppgav att de 
kunde tänka sig att använda den när de behövde hjälp. Ingen respondent hade hittills använt 
den eftersom de inte tyckte att de hade behövt någon hjälp. Utbildningen som ingick i 
studien hade gett respondenterna grunderna som de behövde för att använda Lync. Två av 
respondenterna som inte hade börjat använda Lync under testperioden sa att de skulle 
använda e-utbildningen innan de började med Lync.  
 

5.6 Frivillighet 
Frivillig användning ingår som en påverkningsvariabel i modellen UTAUT, se kapitel teori. Det 
finns olika typer av användning, frivillig och obligatorisk. Med obligatorisk menas att 
personen måste använda ett system för att kunna bibehålla sitt arbete (Brown et al. 2002). 
Samtliga respondenter upplevde att Lync var frivilligt att använda både innan utbildningen 
och efter utbildningen. 
 

5.7 Erfarenhet 
Erfarenhet ingår som en påverkningsvariabel i modellen UTAUT, se kapitel teori. Alla 
respondenter tyckte det var lätt och roligt att lära sig nya system. Sju av åtta respondenter 
hade tidigare erfarenhet av chatt från endera Facebook eller MSN Messenger. Efter 
utbildningen tyckte många av respondenterna att det var lätt att använda Lync och de 
trodde inte att det skulle vara några problem att använda alla kommunikationsmoduler i 
Lync. Även de respondenter som inte använt Lync under testperioden. 
 

5.8 Vilken påverkan hade utbildningen haft enligt respondenterna 
Utanför modellen UTAUT-faktorer fanns frågor angående hur stor hjälp respondenterna 
trodde att utbildning var för att ta till sig ett nytt system. Fyra respondenter tyckte det var 
väldigt avgörande med utbildning för att ta till sig ett nytt system. Två respondenter tyckte 
att det var en fyra på en skala 1-5, där fem (5) var väldigt avgörande och ett (1) inte viktigt 
alls. En respondent tyckte tre och den sista respondenten tyckte att det berodde på hur 
intuitivt systemet var och baserat på det behövdes olika mycket utbildning. Respondenten 
tyckte dock att man behövde en basal utbildning för att sedan lära sig själv. 
De flesta respondenterna ansåg att de hade en 3:a på datorkunskaper på en skala 1-5, där 
ett (1) var nybörjare och fem (5) var proffs. 
 
Vid intervjuomgång två frågades hur mycket respondenterna trodde att utbildningen hade 
påverkat att de använde Lync under testperioden. De flesta respondenterna sade att, om 
inte utbildningen hade genomförts hade de inte upptäckt och använt Lync eftersom de inte 
hade tagit sig tid att komma igång och börja med Lync. En respondent påpekade att 
kvaliteten i arbetet hade ökat genom användningen av Lync. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel presenteras svaren på forskningsfrågorna, först huvudfrågan sedan delfrågan 
som inkluderas i huvudfrågan. 
 
Denna studie ska besvara nedanstående frågor där syftet är att förklara hur utbildning kan 
påverka människors acceptans för ett kommunikationssystem. 
 
Huvudfrågan för studien är:  

Hur kan utbildning påverka människors acceptans för ett kommunikationssystem? 
 
För ledningsgrupper likt den som studerats påverkade utbildning UTAUT-variabeln socialt 
inflytande. Detta eftersom utbildningen medförde att gruppdeltagarna började använda 
Lync. Utifrån analysen av intervjun före och intervjun efter utbildningen kan en tydlig 
skillnad i acceptansen för kommunikationsmodulen chatt utläsas. Innan utbildningen såg 
endast två av respondenterna nytta med chatt och efter utbildningen hade antalet stigit till 
sex av totalt åtta respondenter. Detta kan ses som att kommunikationsmodulen chatt 
påverkats av utbildningen. 
 
Kommunikationsmodulerna telefonkonferens och dela dokument hade inte använts under 
testperioden i någon större utsträckning, endast två respondenter hade nyttjat 
telefonkonferens. Testperioden varade i två veckor vilket borde innebära att 
respondenterna haft tid att använda modulerna, om de kunnat se nytta av dem. Detta kan 
tolkas som att personerna inte såg nytta med modulerna, utbildning har således inte någon 
påverkan på användandet i sådana situationer.  
 
Delfrågan: 

Vilka orsaker kan finnas till att ett kommunikationssystem som Microsoft Lync inte 
används? 

 
Orsaker till att ett kommunikationssystem som Lync inte används beror dels på kännedom 
om systemet, dels förståelse för systemets användningsområde. Utbildningen ledde till att 
respondenterna förvärvade kunskap om kommunikationssystemet Lync, dess existens och 
dess användningsområde. 
 
Användandet kan också påverkas om personerna inte har nödvändig utrustning för ett 
effektivt användande. Denna faktor inkluderas i variabeln underlättande åtgärder i modellen 
UTAUT, se kapitel teori. Om utrustning saknas kan det leda till att Lync inte används 
eftersom det betyder att användaren måste utföra ett ytterligare moment, innan 
användningen kan påbörjas. 
 
Nyttan med systemet spelar en viktig roll. Om användaren inte ser någon nytta med 
systemet så kommer det inte användas. Det visas från intervjun efter utbildningen där två 
kommunikationsmoduler (telefonkonferens och dela dokument) inte användes på grund av 
att respondenterna inte såg tillräcklig nytta. 
 
Respondenterna påverkas av varandra och deras inställning till Lync. Det vill säga variabeln 
socialt inflytande i modellen UTAUT har betydelse för om ett kommunikationssystem som 
Lync används eller inte. Respondenterna kunde tänka sig att använda Lync om flera kollegor 
gjorde det, vilket uttrycktes redan under första intervjun. Några respondenter nämnde att 
en förutsättning för användning av Lync var att flera kollegor också använde Lync. Vid den 
andra intervjun sade respondenterna att de skulle fortsätta använda Lync och att deras 
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kollegor som ingick i studien var positiva till en fortsatt användning. Detta bidrog därmed till 
att användningen av Lync ökade. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet, metoden och förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Utbildningen kan ha haft en påverkan på kommunikationsmodulen chatt då respondenterna 
ändrade uppfattning efter utbildningen. Enligt Davis (1989) är det flera faktorer som 
påverkar om en person kommer använda systemet eller inte. En faktor är om personen ser 
en nytta med att använda systemet. Respondenterna uppgav att de såg en nytta med 
kommunikationsmodulerna telefonkonferens och dela dokument, men endast två 
respondenter använde telefonkonferens under testperioden. Detta kan tolkas som att 
respondenterna inte såg en nytta när de använde modulerna och då har utbildning inte 
någon påverkan.  
 
När utbildningen och testperioden var slut, frågades respondenterna om hur de trodde 
utbildningen hade påverkat deras användande av Lync. Respondenterna uppgav att de inte 
hade använt och känt till Lync om inte denna studie hade genomförts. En respondent, Eva-
Lisa sade att   

”alltså jag tror att du och ditt projekt gör att jag använder Lync, inte själva 
utbildningen. Jag hade inte kommit på att använda Lync om inte du hade kommit 
och jag kanske inte hade varit så ihärdig och komma igång och göra det heller om 
jag inte visste att du skulle komma nu heller. Så är det, då hade man skjutit på det”.  

 
Detta kan ha påverkat studiens resultat, genom att respondenterna påverkades av 
exempelvis mig (Sofia Johansson) och att de deltog i en studie med ett visst 
tillvägagångssätt. Respondenternas användning av Lync kanske inte hade kommit igång så 
snabbt efter utbildningen om de inte känt till att jag skulle komma tillbaka för en 
uppföljningsintervju. Jag tror att studien i sig också påverkade personernas inställning till 
Lync, genom att de deltog i en studie som inte bedrevs av en oberoende person och inte den 
egna arbetsgivaren. 
 
Jag tror också att resultatet påverkades av att alla respondenter ingick i en grupp som 
arbetade inom samma klinik och därmed samarbetar med varandra i vardagen. Jag tänker på 
variabeln socialt inflytande i modellen UTAUT, respondenterna kan ha påverkat varandra 
eftersom de hade ett intresse i att hålla kontakt med varandra och därför kanske ”pushade” 
varandra till att använda Lync för kommunikation. En annan sak som bidrog var att 
respondenterna såg en effekt av att Lync effektiviserade kommunikationen, genom att 
snabbare beslut kunde fattas när respondenterna inte behövde träffas fysiskt.  
 
Studien startade på grund av att Landstinget Dalarna uppfattat användningen av Lync som 
väldigt låg, vilket man trodde kunde bero på att användarna inte ville använda sig av Lync. 
Enligt Amcoff (2006) är en vanlig förklaring till att system som exempelvis Intranät inte 
används kan bero på att arbetsgivarna har delgett personalen för lite information om 
funktionerna. När jag påbörjade min första intervju visades det att respondenterna inte 
kände till Lync. Det gjorde att användarna inte hade några erfarenheter av Lync innan 
utbildningen genomfördes. Hade de testat Lync innan utbildningen hade de kommit dit med 
en inställning om hur de tyckte Lync var och fungerade. Då hade det varit lättare att mäta 
om utbildningen haft en positiv eller negativ inverkan på acceptansen. Nu kom 
respondenterna utan förutfattade meningar om Lync vilket gjorde att de istället fick 
upptäcka systemet. 
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Studien har ingen påverkan på etiska aspekter eller några samhälleliga konsekvenser. 
Behandlar ingenting med personers åsikter rörande känsliga ämnen som exempelvis politik. 
Studien påverkar inte samhället på något sätt då den genomfördes på Barn- och 
ungdomskliniken inom Landstinget Dalarna. 
 
Påverkningsvariablerna kön och ålder togs inte med vid analys och slutsatser detta eftersom 
urvalsgruppen bestod av sju kvinnor och en man. Det gick inte att analyser eller dra några 
slutsatser om skillnader i kön. Respondenterna var i ungefär samma åldersspann vilket 
gjorde att ingen analys eller slutsats kunde göras gällande skillnader mellan olika åldrar. 
Frågan gällande respondenternas datorkunskap analyserades inte och inga slutsatser dras på 
grund av att ingen tydlig skillnad kunde ses och respondenterna hade ungefär samma 
datorkunskaper. 
 

7.2 Metoddiskussion 
Kvasiexperiment användes i denna studie för att kunna mäta om utbildning hade någon 
påverkan på människors acceptans för ett kommunikationssystem som Lync. 
Genomförandet av två intervjuer och en utbildning mellan intervjuerna tror jag var en bra 
metod från början. När första intervjun hade genomförts visades det att respondenterna 
inte kände till Lync, det gjorde att kvasiexperimentet fick en annan utgångspunkt än den 
tilltänkta. Respondenterna hade svårt att säga något om de olika 
kommunikationsmodulerna och hur deras uppfattning var av Lync. Det gjorde att det fanns 
lite information om uppfattningen innan utbildningen. Detta ledde dock inte till att byta 
strategi eftersom tiden var begränsad. Information som framkom kunde ändå användas för 
jämförelse före och efter utbildningen.  
 
Det är svårt att generalisera kvalitativa metoder (Björklund & Paulsson, 2003), och det är 
svårt att göra det för denna studie då endast ett kvasiexperiment genomfördes. Det krävs 
upprepade kvasiexperiment för att kunna göra en generalisering. Enligt Jacobsen (2002) är 
det svårt att göra en generalisering på ett säkert sätt när vissa grupper endast har valts ut. 
Urvalsgruppen i studien var ledningsgruppen inom Barn- och ungdomskliniken, det påverkar 
också att en säker generalisering är svårt att göra eftersom alla grupper inte togs med. Dock 
kan jag inte se att urvalsgruppen skulle skilja sig i egenskaper mot någon annan 
ledningsgrupp och det leder till att en viss generalisering kan göras. Det man med säkerhet 
kan säga är däremot att kännedom om systemet är en grundförutsättning för användning. 
 
Eftersom ingen av respondenterna kände till systemet vid studiens start, hade en fallstudie 
kunnat vara ett alternativ till kvasiexperiment, men studien hade inte som utgångspunkt att 
beskriva ett fall djupt och detaljrikt med flera datainsamlingsmetoder. Om fallstudie hade 
valts efter genomförande av första intervjun hade hela upplägget på studien behövt ändras 
och det hade varit svårt att genomföra med tidsramarna som fanns. 
 
Sammanlagt tillfrågades nio respondenter att delta i studien och det uppstod ett (1) bortfall. 
Respondenten svarade inte på det första mailet som skickades ut och vid påminnelsemailet 
återkom inte respondenten. Tidsbrist kan ha legat till grund för att respondenten inte 
svarade, vilket jag grundar på vad tre andra respondenter sade, som inte hade använt Lync 
under testperioden. De sade att de inte hade använt Lync på grund av tidsbrist kanske det 
var lika för personen som inte svarade. Tiden fanns kanske inte för att delta i en studie. 
 
Idag ingår utbildning i undersökningsvariabeln underlättande åtgärder i modellen UTAUT. 
Underlättande åtgärder innebär tekniska förutsättningar och utbildning (Venkatesh et al. 
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2008). Det kanske kan finnas en idé med att ha utbildning som en egen 
undersökningsvariabel eftersom utbildningen kan påverka de övriga 
undersökningsvariablerna. Som modellen UTAUT nu är uppbyggd kan inte 
undersökningsvariablerna påverka varandra, vilket de kanske egentligen gör. Socialt 
inflytande kanske kan påverka variabeln prestationsförväntan, jag tänker då om en person 
säger att ett system är bra och ser en nytta med att använda det. Personen som då inte har 
använt sig av systemet kanske blir påverkad av den andra personens inställning och kan 
uppleva att systemet ger en nytta även om den personen inte kunde se det från början.  
 
Modellen UTAUT består inte av någon variabel som behandlar kunskap. Med kunskap tänker 
jag vetskap om att ett system finns och vad det används för. Det visade sig när jag hade gjort 
första intervjun att bara en (1) respondent kände till att kommunikationssystemet Lync 
fanns inom Landstinget Dalarna. Det hade då varit bra att kunna väga in den faktorn i 
modellen UTAUT, för det var inget jag hade tänkt på innan jag startade min studie.  
 

7.3 Fortsatt forskning 
I denna studie gick det inte att genomföra en jämförelse mellan olika grupper utan det 
gjordes en jämförelse innan utbildningen och en efter utbildningen. Detta på grund av att 
tiden var för kort och urvalsgruppen var för liten. En intressant studie skulle vara att studera 
en större grupp av deltagare med olika upplägg av genomförandet. Jag tänker då att en 
grupp får utbildning medan den andra gruppen får lära sig systemet själv. Då kan man 
jämföra om det finns några skillnader i acceptansen för systemet och om det skiljer sig i 
användningen. En annan idé till fortsatt forskning kan vara att studera hur en annan klinik 
skulle påverkas av utbildning med samma upplägg som denna studie, för att sedan jämföra 
om det finns någon skillnad mellan klinikerna. Detta skulle leda till att en generalisering 
skulle kunna tillämpas på ett säkrare sätt. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor omgång 1 
Kön            
Ålder            
Hur är IT involverat i din arbetsdag med exempelvis möten och utbildning? 
Reser du i ditt arbete?         
Vilken typ av resa är det, möten, utbildning, konferens eller övrigt?    
Vilken är den vanligaste?         
Hur mycket reser du på en månad i timmar?      
Vilket färdmedel använder du när du reser?      
           
Har du använt dig av Lync?        
Vilka funktioner har du använt dig av videokonferens, telefonkonferens, chatt, dela 
dokument?          
Skulle du kunna tänka dig att ersätta en del möten med att ha videokonferens i stället? 
          
Om nej ovan, varför inte?         
Hur stor del av möten skulle du kunna ersätta?      
Vilken typ av möten skulle du kunna tänka dig att ersätta med videokonferens?  
           
Hur tror du att du skulle kunna ha nytta med att använda videokonferens?  
Hur tror du att du skulle kunna ha nytta med att använda chatt? 
Hur tror du att du skulle kunna ha nytta med att använda telefonkonferens? 
Hur tror du att du skulle kunna ha nytta med att använda dela dokument i samverkan med 
någon annan av kommunikationsmodulerna?      
        
Har du tidigare använt dig av snabbmeddelanden som MSN Messenger eller Facebook? 
          
Hur upplever du att Lync är att använda?      
Tycker du att det är svårt att lära dig nya system?     
Om ja ovan varför?          
Upplever du att du vet hur du ska använda de olika kommunikationsmodulerna(chatt, 
videokonferens, telekonferens och dela dokument) i ett kommunikationssystem? 
      
Anser du att du har tid att lära dig nya system?      
Om nej ovan varför?         
    
Tror du det skulle uppskattas hos dina kollegor att ni skulle kunna använda Lync? 
           
Får du uppmaningar av din chef att använda Lync?     
Tror du att din chef skulle tycka att det är bra att du använder dig av Lync? 
Skulle du kunna tänka dig att använda ett kommunikationssystem för att fler och fler gör 
det?           
          
Har du tillgång till headset?        
Har du tillgång till webbkamera?        
Har du fått någon information om Lync?       
Vilken information har du fått?        
Hur fick du informationen om Lync?       
Har du använt dig av e-utbildningen?       
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Om du stöter på tekniska problem med Lync hur går du tillväga då?   
          
Upplever du det som frivilligt att använda Lync?      
        
Vad anser du att du har för datorkunskaper på en skala 1-5?    
1= nybörjare  5= proffs    
 
På en skala 1-5 hur stor hjälp tror du utbildning är för att du ska kunna ta till dig ett nytt 
system?          
1 = obetydlig  5 = väldigt avgörande 
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Bilaga 2: Microsoft Lync 
Figur 3 visar hur Lync:s huvudgränssnitt ser ut.  
 

 
Figur 3 Huvudgränssnittet för Lync 
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Figur 4 visar hur ett chattfönster ser ut i Lync. Kommunikationsmodulerna syns som ikoner 
längst ner i chattfönstret. Kommunikationsmodulen chatt är blåmarkerad, sedan följer 
telefonkonferens, videokonferens och dela dokument. Den sista ikonen innebär att man har 
möjlighet att bjuda in flera deltagare till en chattkonversation exempelvis.  
 

 
Figur 4 chattfönster Lync 


