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både e-mail och telefon.  

 

Handledare och opponenter har gjort ett grundligt jobb som lett till både ris och ros under 
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Abstract  

Companies that are facing the global market are put in to new challenges in order to 

streamline its business. One industry that has realized that changes are necessary is the 

construction industry, it is an industry witch is far behind the development of introducing 

information technology-tools systems in there business. It has shown there is a relation 

between high IT usage and high productivity, which is one of the reasons to why companies 

in the construction industry should purchase a business system especially for procurement. 

However, companies that have purchased a business system are facing difficulties in having 

their employees using it for its purpose. 

 

People react differently to changes and that’s why variations in quantities exist for usage of 

information technology-tools. We considered it to be interesting to look deeper into the 

question: “if the difference in utilization depends on resistance”? And if so: “which factors are 

behind the variation of participation”? This became a research project for us with the purpose 

to investigate and analyze the differences of attitudes of the NCC’s purchasers, in different 

regions in Sweden, while the process of the information technology-tool “Trade” was 

implemented. 

 

Our dissertation is based on both qualitative and quantitative data. We carried out a survey 

and interviews to collect information to our empirical chapter. The Question formulas was 

created on the basis of our theories and the respondents where also chosen on the same base 

of theories. To be able to see the differences of the regions, we chose one of the better and one 

of the worst of using the Trade. Interviews took place in Stockholm and Umeå and the survey 

formulas  was sent internally thru a web based application to all of the purchasers within NCC 

Construction AB in both Stockholm and Norrland. 

 

The result of the research showed that in Stockholm the response was more positive then it 

was in the northern part of Sweden, regarding the use of the information technology-tool 

Trade. We did not find any strong connection between people with computer habit, their age 

and the usage of Trade. However, we did find that verbal information contributed to create a 

larger interest for the use of Trade. Furthermore we found some teething troubles, but also a 

few errors such as unclearness to what kind of construction site Trade suits for, low 

performance expectations and unclear informed advantages. These were the main factors for 

resistance and the difference between the regions. 
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Sammanfattning  

Den globala marknaden ställer företagen inför nya utmaningar att förändra och effektivisera 

sin verksamhet. En bransch som har insett att en förändring är nödvändig är byggbranschen, 

det är en bransch som ligger efter i utvecklingen med att införa IT baserade verktygssystem i 

verksamheten. Det finns ett samband mellan högt IT-användande och produktivitet, därför är 

alternativet för byggbranschen att införskaffa ett inköpssystem. Men de företag som har 

införskaffat ett inköpssystem möter stora svårigheten när det gäller att personalen använder 

det fullt ut till dess syfte.  

 

Människor agerar olika vid förändring och därmed varierar omfattningen av utnyttjandet av 

IT verktyg. Därför ansåg vi att det vore intressant att undersöka om skillnaden i användandet 

beror på motstånd och vilka faktorer som ligger bakom den varierande mottagligheten. Detta 

kom att bli ett uppdrag för oss, och syftet var att undersöka och analysera skillnaden i 

attityden i olika regioner i Sverige hos NCCs avropare vid införandet av IT-verktyget Trade. 

 

Vår uppsats bygger på både kvalitativ och kvantitativ data. Vi genomförde enkätundersökning 

och intervjuer för att samla in material till empiri. Frågeformulär utformades utifrån våra 

teorier och respondenter valdes utifrån teoriernas grunder. För att se skillnaden valdes den 

region som var bättre samt region som var sämst på att använda Trade. Intervjun genomfördes 

i Stockholm och Umeå och enkäten skickades internt via en webbaserad applikation till alla 

avropare inom NCC Construction AB i både Stockholm och Norrland. 

 

Resultatet av undersökningen visade att i Stockholm var man mer positiv än i Norrland vad 

gällde användandet av IT-verktyget. Vi fann inga starka samband mellan hög datorvana, ålder 

och användandet av Trade. Därmed fann vi att muntlig information bidrog till ett större 

intresse och användande av Trade. Dessutom fanns det så kallade barnsjukdomar som uppstår 

med nya system, men även flera brister som otydlighet om till vilken form av byggarbete 

Trade passade, lågt ställda krav och otydligt förmedlade fördelar. Dessa var de främsta 

faktorerna till motståndet och skillnaden mellan regionerna. 

 

 

 

 



  Alexander Carracedo 
  Karina Sierra 

 5

Innehåll 
1. Inledning och förstudie ____________________________________________________ 7 

1.1 Bakgrund __________________________________________________________________ 7 
1.2 Val av forskningsområde _____________________________________________________ 8 
1.3 Problemområde_____________________________________________________________ 8 
1.4 Problemformulering _________________________________________________________ 9 
1.5 Syfte ______________________________________________________________________ 9 
1.6 Avgränsning________________________________________________________________ 9 

2. Metod _________________________________________________________________ 10 
2.1 Forskningsstrategi__________________________________________________________ 10 
2.2 Forskningsansats___________________________________________________________ 11 

Kvalitativa och kvantitativa metoder_____________________________________________________ 11 
2.3 Datainsamling _____________________________________________________________ 12 

Primär data_________________________________________________________________________ 12 
Intervjuer __________________________________________________________________________ 12 
Enkäter____________________________________________________________________________ 14 
Urval _____________________________________________________________________________ 14 
Sekundärdata _______________________________________________________________________ 15 

3. Teoriavsnitt _____________________________________________________________ 17 
3.1 Begreppet  “Motstånd”______________________________________________________ 17 

Grimaud (1994) definierar åtta typer av orsaker till motstånd__________________________________ 18 
3.2 Hur övervinna motstånd vid förändring________________________________________ 18 
3.3 Motstånd: ett konstruktivt verktyg för förändringsledarskap. _____________________ 19 

Användbarheten av motstånd __________________________________________________________ 20 
3.4 Förändra attityden om förändring: longitudinella effekter av transformationell ledarskaps 
beteende på anställdas cynismen om organisations förändringar.______________________ 21 

Introduktion ________________________________________________________________________ 21 
Organisationsförändrings roller_________________________________________________________ 22 
Transformellt ledarskaps beteende ______________________________________________________ 22 
Organisatorisk cynism ________________________________________________________________ 22 
Hypotesers utveckling ________________________________________________________________ 23 

4. Teoretisk referensram ____________________________________________________ 26 
4.1 Orsak till och element mot motstånd __________________________________________ 26 
4.2 Motstånd: ett konstruktivt verktyg för förändringsledarskap ______________________ 26 
4.3 Förändra attityden om förändring: longitudinella effekter av transformationell ledarskaps 
beteende på anställdas cynism inför organisations förändringar. ______________________ 26 

5. Empiri _________________________________________________________________ 28 
5.1 Allmänt om NCC___________________________________________________________ 28 
5.2 NCC Trade – det nya elektroniska avropssystemet_______________________________ 29 

5.2.1 Effekter på arbetsplatsen__________________________________________________________ 31 
5.2.2 Utrullningsplaner per region_______________________________________________________ 32 
5.2.3 Handledarerollen _______________________________________________________________ 32 

5.3 Sammanställning av intervjuer _______________________________________________ 34 



  Alexander Carracedo 
  Karina Sierra 

 6

5.3.1 Avdelningschefer samt inköpschef ___________________________________________ 34 
Informationsarbete till avroparna _______________________________________________________ 34 
Åsikter och attityder från avropare ______________________________________________________ 35 
Motstånd inför förändring _____________________________________________________________ 36 
Support, förväntningar och övrigt _______________________________________________________ 37 

5.2.2 Avropare, Tradeanvändare_________________________________________________ 38 
Kommunicerad information om Trade och Datakunskaper____________________________________ 38 
Praktiskt användande och support _______________________________________________________ 39 
Påverkan för effektivisering och förändring av Trade________________________________________ 39 
Ytterliggare kommentarer från en annan Trade användare ____________________________________ 41 

5.2.3 Avropare, ej Trade användare ______________________________________________ 41 
Kommunicerad information om Trade och Datakunskaper____________________________________ 42 
Praktiskt användande och support _______________________________________________________ 43 
Deras påverkan för effektivisering och förändring av Trade___________________________________ 44 

5.2.4 Handledarna _____________________________________________________________ 45 
Informationsarbete till avroparna _______________________________________________________ 45 
Åsikter och attityder från avropare ______________________________________________________ 46 
Upptäckta brister med Trade ___________________________________________________________ 47 
Support, förväntningar och övrigt _______________________________________________________ 48 

5.3 Sammanfattning av enkäter__________________________________________________ 49 
5.3.1 Första delen ___________________________________________________________________ 49 
5.3.2 Andra delen____________________________________________________________________ 51 
5.3.3 Tredje delen ___________________________________________________________________ 56 

6. Analys _________________________________________________________________ 59 
6.1 Kort om Attityderna om Trade i organisationen _________________________________ 59 
6.2 Bakomliggande faktorer_____________________________________________________ 60 

Samband 2: Information och förståelse ___________________________________________________ 61 
Samband 4: Användarvänlighet och praktiskt användande. ___________________________________ 64 

7. Resultat ________________________________________________________________ 67 

8. Slutsats och diskussion____________________________________________________ 68 
9. Kritisk granskning _______________________________________________________ 69 

10. Rekommendationer______________________________________________________ 69 
11. Källförteckning_________________________________________________________ 71 

Bilaga 1__________________________________________________________________ 73 
Intervju frågor till avropare. ____________________________________________________ 73 
Frågor till chefer samt handledare _______________________________________________ 74 

Bilaga 2. Enkätundersökning ________________________________________________ 75 

Bilaga 3. Grafer ___________________________________________________________ 80 

Bilaga 4__________________________________________________________________ 87 
korstabeller ________________________________________________________________________ 87 
Kompletterande korstabeller __________________________________________________________ 108 

 



  Alexander Carracedo 
  Karina Sierra 

 7

1. Inledning och förstudie 

 

1.1 Bakgrund 
Vi lever idag i ett samhälle som genomgår stora och snabba förändringar. Den ökande 

förändringstakten vårt nutida samhälle präglas av, leder till ändrade beteenden, vilket 

påverkar och tvingar företagen att förändra sig. Förändringar kan vara positiva och negativa, 

välkomnade och hotande. Reaktionen beror på i vilken omfattning förändringarna är 

självvalda eller påtvingade, vilka handlingsalternativ man har samt vilka konsekvenser de får 

i våra liv (Angelöw 1991, s. 9). 

 

Trots att förändringar ständigt genomförs i organisationen är det inte alltid så lätt för 

företagen att lyckas med de nya omställningarna, ofta stöter man på motstånd.  

Det är viktigt att de anställda är engagerade i förändringsarbetet. För att medarbetarna ska 

känna sig motiverade, krävs att de är delaktiga i förändringsarbetet och har en förståelse för 

hur och varför förändringen sker. Ju mer de anställda deltar, desto högre prestationer upplever 

organisationen, på både individ- och organisationsnivå. (Jacobsen & Thorsvik,1995 s. 323).  

 

Den ökade globaliseringen och den hårda marknaden ställer företagen inför nya och ständiga 

utmaningar att förändra och effektivisera sin verksamhet. Förändring är viktig för att 

organisationer ska kunna upprätthålla sin långsiktiga effektivitet. I moderna organisationer 

idag är det en självklarhet att vara så konkurrenskraftiga som möjligt, för att det leder till ökad 

effektivitet och ger bättre resultat. För att klara av den hårdnande konkurrensen, måste dagens 

organisationer ständigt arbeta med förändring.  

 

En bransch som har insett att en förändring är nödvändig är byggbranschen, den globala 

konkurrensen har fått dem att börja utarbeta strategier för ökad effektivisering som så många 

andra branscher redan har initierat för länge sedan. De förändringar som skett mest är nya 

arbetsformer, organisationsstrukturer, personalutveckling men framför allt applicering av 

informationsteknik, som den sista tiden har bidragit till den globala utvecklingen. 

 

Byggbranscher är en av de branscher som ligger efter i utvecklingen med att införa IT baserad 

verktygssystem i verksamheten. Statistiska Centralbyrån (SCB) har i 5 år i rad undersökt 
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användningen av informationsteknik (IT) bland svenska företag med tio anställda eller fler inom 

tillverkningsindustrin, energi-, bygg- och tjänstesektorn. Den senaste rapporten1 från den 25 dec 2004 

visar att byggsektorn har med 9 procent den lägsta andelen i hela näringslivet beträffande användandet 

av IT-system för hantering av beställningar eller inköp. Analytikerna Jonas Zeed och Hans-Olof 

Hagén säger att det finns ett samband mellan högt IT-användande och produktivitet. Om en 

högre andel av ett företags anställda använder datorer, så har det en positiv effekt på 

produktiviteten2. Alternativen för byggföretagen är att införskaffa ett inköpssystem eller 

någon form av IT-verktyg och detta är inte en enkel och billig process. 

1.2 Val av forskningsområde 
Vi kontaktade de större byggbolagen i Sverige. Det företag som fann vårt forskningsområde 

intressant var NCC. Vi lyckades få kontakt med NCCs inköpschef Kent Eriksson. 

Valet av ämne för vår uppsats diskuterades och bestämdes i samråd med honom. Vi ville 

skriva något om inköpssystem inom byggbranschen. NCC har ett inköpssystem som heter 

Trade som är till för att avropare (platschefer) ska inhandla byggmaterial. Ett problem som 

man upplever, är att det inte används i den utsträckning som man förväntat sig i vissa 

områden i Sverige. Därmed ansåg inköpschefen att det vore angeläget att ta reda på vad dessa 

skillnader i omfattningen av användandet av Trade beror på. Detta kom att bli ett uppdrag för 

oss, att undersöka bakomliggande faktorer för varför mottaglighet för det nya IT-verktyget för 

avroparna ute på fältet varierar.  

 

1.3 Problemområde  
Nu påbörjar de större byggföretagen införandet av inköpssystem i organisationen. Ett exempel 

är Skanska3 som har gjort en investering på 60 miljoner kr för sitt nya e-handelsystem 

(inköpssystem) och andra byggföretag följer denna lösning. De byggföretag som har 

införskaffat ett inköpssystem möter stora svårigheter när det gäller att personalen använder 

det fullt ut till dess syfte. Anledningen är att alla typer av organisationsförändringar är svåra 

för alla branscher. Människor är ofta motvilliga till förändringar och är oftast cyniskt inställda 

till dem. Denna form av ovilja att ta till sig något nytt benämns som motstånd, sedan kan 

graden av motstånd och anledningen till det variera stort. 

 

                                                
1 SCB, Företagens användning av datorer och Internet 2004, finns tillgänglig på SCB:s webbplats – www.scb.se 
2Tillgänglig: < http://www.idg.se/ArticlePages/200510/07/20051007093344_CS/20051007093344_CS.dbp.asp> 
3Tilgänglig:<http://www.idg.se/ArticlePages/article404.asp?404;http://www.idg.se:80/ArticlePages/200403/03/2
0040303155725_CS/20040303155725_CS.dbp.asp> 
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Dagens forskning om organisationsförändringar är väldigt omfattande, men när man pratar 

om förändringar genom IT-lösningar så finner man väldigt lite. Organisationsförändring som 

omfattar IT-implementeringar ställer andra krav på personalen i förhållande till vanlig 

organisationsförändring. Stora organisationsförändringar börjar ta sin plats i byggbranschen, 

möjligtvis borde det ha hänt tidigare. Det intressanta är att organisationsförändringar med IT 

är ett relativt okänt område inom byggbranschen. Byggprojekt finns i hela Sverige, regionala 

variationer av omsättning, arbetssätt och resultat hör till verkligheten, faktorerna till de här 

variationerna kan vara många som kultur, tradition m.m. I det här samanhanget passar det 

dessutom att se över de regionala skillnaderna. 

1.4 Problemformulering 
- Finns det motstånd i byggbranschen till användandet av IT-verktyg?  

- Skiljer sig omfattningen av utnyttjandet av IT-verktyget mellan regioner? 

- Vilka faktorer kan ligga bakom varierande mottagligheter? 

1.5 Syfte 
- Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera skillnaden i attityden i olika 

regioner i Sverige hos NCCs avropare vid införandet av Trade och om det beror på 

motstånd. Om författarna finner att det finns en skillnad ska det analyseras och 

utvärderas varför. 

 
 

1.6 Avgränsning 
Författarna valde att avgränsa sig till NCC Construction Sverige AB, där bland annat 

avdelningar Hus och Boende ingår. Författarna genomförde undersökningen i regionerna 

Norrland och Stockholm. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts för att uppnå syftet med detta arbete. 
Författarna kommer att diskutera och motivera de metoder som kom att användas. 
 

Figur: 2.1 

2.1 Forskningsstrategi 
 
Författarna valde att genomföra en fallstudie på NCC för att uppfylla syfte med detta arbete. 

Det gjorde det möjligt att använda en rad olika typer av källor, data och forskningsmetoder. 

Författarna hade som avsikt med fallstudien att studera specifika arbetsförhållanden och 

erhålla en djupgående redogörelse för processer som existerar på NCC.  

 

Författarna var inte så väl bekanta med problemet som NCC upplevde, men med ett flertal 

samtal med ansvariga aktörer inom företaget skapades en rejäl insikt om problemet. 

Författarna ansåg att det var intressant med att börja arbetet explorativt för att förstå 

problemet på djupet för sig själva, men även för läsaren. Författarna fick en genomgående 

beskrivning av IT-verktyget Trades historia och dess utveckling genom åren, där en tydlig 

beskrivning av resultat och jämförelser talade för sig. Snabbt kunde det börja spekuleras i vad 

som hade gått snett och vilka variabler som ställde till det. Det diskuterades fritt om vilka 

Datainsamling 

Forskningsstrategi 

Primär Data Sekundär Data 

Kvalitativ och Kvantitativ Data 

Deduktiv ansats 

Fallstudie 

Intervjuer Skriftligt Material 

Ostrukturerad Semistrukturerad

Forskningsansats 

Enkäter 

StandardiseradeBundna svarsalternativ 
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personer, vilken typ av konstruktion och vilket geografiskt område som skulle vara mest 

intressant för undersökningen. Sedan började författarna förstå vilka proportioner detta arbete 

skulle ta sig. Utöver den information författarna fick, hade de behörighet till NCCs intranät, 

där konfidentiell information om projekt, personal och mycket annat var till stor nytta.  Med 

hjälp av intranätets och NCCs personals information kom författarna att utföra en deskriptiv 

forskning (Rosengren & Arvidson 2002). Deskriptiv forskning tar reda på problemets 

omfattning av dess sociala fenomen som attityder, beteenden och handlingar. Valet av 

metoder var innan väldigt tydligt för författarna, för de skulle kunna beskriva de attityder och 

åsikter som fanns i företaget. Enkäter och intervjuer var en självklarhet, men nu visste 

författarna även mer i detalj vilka som skulle vara potentiella objekt, tack vare intranätet. 

Innan all denna information var tillgänglig för författarna hade de sökt teorier som var 

relevanta till detta forskningsområde, men det var först i efterhand de insåg dess fulla nytta. 

Organisationsförändringsteorier var grundpelaren för hela undersökningen. Mycket snabbt 

efter att ha läst teorierna visste författarna vad som var viktigt att undersöka. Teorierna var 

vägledande för att kunna framställa enkät- och intervjufrågor som gav de svar för att beskriva 

de attityder som fanns inom företaget. 

 

2.2 Forskningsansats 
Eftersom författarna kände till problemet var de tvungna att skaffa sig den tillbörliga 

litteraturen om organisationsförändringar och undersökningen antog därmed en deduktiv 

ansats. De teorier som fanns kom att ha ett stort inflytande på vad som ansågs vara relevant 

för hela undersökningen.  

Författarna införskaffade tillräckligt med information om fenomenet, dess utbredning och de 

attityder som fanns i företaget för att kunna begripa problemet. Med hjälp av teorierna kunde 

författarna tolka och förstå den subjektiva livsvärld som existerade i företagets utvalda 

population. 

 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 
I denna undersökning kom författarna att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data. 

Valet av metodiken berodde främst på undersökningsämnet och undersökningssyftet. 

Författarna kom att samla in data i form av intervjuer, därför att intervjuer skulle ge de bästa 

förutsättningarna för att få en djup förståelse av hur företagets personal agerar, tänker och 

anser. Att göra ett antal intervjuer kan ha sina begränsningar, den information som 
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införskaffades var representativ men ändå subjektiv. Därmed var det viktigt att erhålla 

kvantitativ data som var mer generell, för att få en mer överskådlig bild av de attityder och 

åsikter som fanns hos den valda populationen.  

 

Den kvantitativa metoden var mest lämplig för att beskriva ett fenomens (en inställning, en 

typ av beteende och dylikt) frekvens eller omfattning (Jacobsen 2002, s. 149), då författarna 

ville ta reda på om avropare har skapat motstånd till IT-verktyget. Intressant var att få 

information från den enskilda medarbetaren, men först när alla svar samlats in, kunde en 

sammanställning göras av majoritetens/minoritetens attityder mot IT-verktyget.  

 

Operationalisering av begreppet motstånd: Eftersom begreppet motstånd var abstrakt, var 

författarna tvungna att göra det mätbart. Med hjälp av deras fantasi och kunskaper från 

teorierna har de utvecklat olika nivåer av kategorisering dvs. operationaliserade begreppet, för 

att sedan utforma konkreta frågor till frågeformulär.  

2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har genomförts i form av enkätundersökning och flera intervjuer med 

relevanta personer på respektive region. författarna kom även att använda sig av redan 

befintliga insamlade data, t ex tidigare undersökningar/forskning, relevanta artiklar från 

tidskrifter, information som hittats på Internet, etc. För att få en djupare insikt i ämne utfördes 

litteraturstudier. Dessa studier avsåg att finna teorier och allmänt skrivna texter kring 

organisationsförändringar. 

Primär data 
Författarnas primärdata är huvudsakligen baserad på den information som de har införskaffat 

genom enkäter och intervjuer. Samtidigt hade författarna ett möte med Lennart Johannesson4  

som kunde vägleda för att hitta rätt information. Med hjälp av den information författarna fick 

av NCC kunde det avgöras vilken population som var intressant för enkätundersökningen och 

vilka personer som skulle vara väsentliga för intervjuerna.  

Intervjuer 
De intervjuer som har genomförts har varit av typen: ostrukturerade och strukturerade. 

Författarna har även använt oss av bandinspelare för att inte missa något. De strukturerade 

                                                
4 Lennart Johannesson, IT-ansvarige för Trade systemet, den 11 oktober 2005 
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frågorna i intervjuerna utformades efter teoriernas viktigaste punkter, samt lät den intervjuade 

prata fritt efter ställda frågor och lät dem säga sin mening. 

 

Kan nämna att författarna började med att ha ett långt möte med Lennart Johannesson, där 

han beskrev hela Trades bakgrund (kort historik) och visade hur det fungerade praktisk. 

Genomgående beskrivning av alla detaljer om vilka regioner, personer, projekt och 

befattningar som var intressanta för studien, samt en beskrivning om handledarnas betydelse 

för utvecklingen att systemets användning. Förklaringar på vilka brister det upplevdes i och 

med att systemet inte används, kan ha berott på mindre handledning och resurser ute på vissa 

platser. Författarna diskuterade utformningen av deras enkät och vilka åsikter och förslag 

Johannesson kunde ge. Vidare kom författarna att diskutera möjligheterna att utnyttja en Web 

applikation för att skicka ut enkäten till respondenterna genom företagets intranät.  

 

Författarna ansåg att det vore intressant att intervjua två eller tre personer inom varje region, 

Stockholm och Umeå. Samt intervjua en högt uppsatt chef för att ta reda på vilka intentioner, 

ansträngningar och åtgärder denna hade vidtagit. Det var också intressant att intervjua en 

handledare för vardera regionen då dessa hade en stor roll vid införandet av Trade. Författarna 

ville ta reda på vilka insatser NCC hade gjort och hur de hade arbetat för att Trade skulle 

användas av flera avropare. Sedan intervjuades de som avropar material för byggen. 

Författarna kände att det skulle vara bäst att intervjua två avropare från varje region, en som 

flitigt använde Trade och en annan som inte använde Trade så mycket eller inte alls. Alla 

dessa respondenter valdes utifrån de valda teoriernas grunder på vad som är väsentligt att se 

över. Enligt Trades systemförvaltare fanns en väldigt hög utnyttjandegrad i Nynäshamn och i 

Umeå var den låg. Med hjälp av NCCs egna gemensamma register och Trade systemet samt 

rekommendationer från chefer på NCC, så kunde författarna hitta de uppgifter som behövdes 

för att avgöra vilka projekt och vilka avropare som passade just för intervjuerna. Författarna 

hade fått en rad av behörigheter som anställda har för att kunna få tag på den informationen 

som behövdes och utan dessa auktorisationer hade undersökningen varit omöjlig. När 

författarna hade bestämt sig för de utvalda respondenterna, kontaktades de per telefon och 

meddelades vad studien handlade om, och en tid kunde samtidigt bokas. De första 

intervjuerna utfördes på olika platser i Stockholm under en period av en vecka. De resterande 

intervjuobjekten var i Umeå, eftersom författarna var tvungna att flyga upp dit över dagen så 

krävdes en god planering med bokningen med de intervjuade för att hinna med alla. Alla 

intervjuer i Umeå skedde i NCCs regionkontor hela dagen. 
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Enkäter 
Författarna valde att använda sig av enkäter för att samla in en del av materialet. Enkäter 

skickades till de utvalda medarbetarna som avropar och var avsedda att hjälpa studien att få en 

inblick i medarbetarnas attityder och upplevelse avseende förändringen. Totalt har ca 140 

frågeformulär tilldelats både dem som använder och inte använder det nya IT-verktyget 

Trade. Enkäten har skickats som en Webbaserad applikation, via NCCs interna nät. På så sätt 

kunde författarna lättare och snabbare få tillgång till alla som skulle ingå i undersökningen. 

Svaren skickades och sparades i databasen, och kunde läsas omgående efter svar. Författarna 

fick stor hjälp av Kirsi Wälimaa (systemförvaltare) som visade hur enkäten kunde utformas 

på Web applikationen och allt annat nödvändigt för att få enkäten färdigställd. 

 

Fördelen med enkäten var att frågorna var standardiserade dvs. alla frågor och svarsalternativ 

presenterades på samma sätt för alla respondenter. En ytterligare fördel var att det användes 

bundna svarsalternativ och det kompletterades med ett par öppna frågor. Författarna kunde 

därmed göra en tydlig tolkning och förståelse av medarbetarnas attityder och uppfattning om 

förändringsarbetet med det nya IT-verktyget. Enkäter var också mindre tidskrävande både för 

författarna och för respondenterna. Enkäten var ett bra alternativ för undersökningen, då det 

studerar kunskaper, attityder och andra förhållanden hos enskilda personer (Ejlertsson 2005,  

s. 112). Vid beskrivning och analys av data har mätvärden kunnat avgöra om en individ varit 

mer eller mindre positiv eller negativ till förändringen. 

Författarna har använt ett statistikprogram (SPSS) för att sammanställa den data som 

insamlats.  

Det har inte använts något spridningsmått tack vare att svarsalternativens beräkningar gjorts 

med korstabell. Korstabellen åskådliggör spridningen av avroparnas svar i procent, utefter 

region och enkätfråga. Enkätundersöknings svar korsades på flera olika sätt för att kunna få 

en tydlig förklaring på hur regionerna förhöll sig till varandra. 

 

Urval  
Författarna har inte gjort något urval för att de kunde göra en totalundersökning på Norrland 

och Stockholm när det gäller enkäter. Genom NCCs intranät kunde författarna få fram listan 

med alla avroparna som var intressanta och som skulle ingå i undersökningen. Där fanns 

avroparnas användarnamn och e-mail adress och på det sättet kunde det internt skickas 

enkäter till alla i populationen.  
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Enkäten skickades då till alla avropare på avdelningen NCC Construction i region Norr och 

region Stockholm. Regionerna Stockholm och Norrland passade bra för vår undersökning 

syfte, då författarna avsåg att jämföra omfattning av utnyttjande av IT-verktyget Trade och 

motståndet till detta. Enligt uppgifter från NCC har det gått bra i Stockholmregionen och 

sämst i Norrlandregionen. 

  

Bortfall 

Enkätundersökningar ger regelmässigt ett visst och ibland till och med ett betydande bortfall 

(Eljertsson 2005, s.12). Enkäten har skickats till drygt 140 avropare. Bortfallet har varit 

betydande stor alltså nästan 50 %. Att bortfallet är så stort ökar risken för tolkningens resultat 

och därmed också risken för felaktig generalisering till målpopulationen.  

 

En anledning till det stora bortfallet kan vara att några inte velat delta i undersökningen, 

avroparna var kanske inte intresserade av själva undersökningen av det nya IT-verktyget 

Trade eller så har de helt enkelt inte haft tid. En ytterligare anledning kan vara att enkäten 

skickats till fel personer, det vill säga personer som inte avropar, kan till exempel vara 

inköpare eller projektchefer. 

Det interna bortfallet har varit väldigt lågt och det var endast på ett fåtal frågor vi inte fick 
svar. 
 

Sekundärdata 
Författarnas sekundärdata består av böcker, tidningsartiklar, forskningsrapporter, etc. 

(Lundahl & Skärvad, 1992, s. 78). Dessutom fick författarna tillgång till NCC intranät. Dessa 

typer av datakällor användes för att öka kunskapen kring ämnet organisationsförändring.  

 

Informationssökning skedde i första hand genom Södertörns Högskolas och Karolinska 

Institutets bibliotek. befintlig information hämtades kring problemområdet, genom att samla 

in uppgifter som andra redan har skaffat. Detta för att få en överblick i hur detta 

problemområde har behandlats tidigare.  

  

Författarnas källor införskaffades genom Södertörns Högskolas bibliotekstjänst det vill säga 

on-line databas t ex LIBRIS, Artikelsök. I databas EBSCOhost söktes vetenskapliga artiklar. 
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Sökord som användes var t ex resistance, organization change, behaviour. Internet användes 

bland annat för sökning av aktuell information om organisation, förändring och IT. 

 

Samtidigt gjordes en genomgående granskning av NCC med hjälp av deras intranät. 

Författarna granskade all relevant information som var tillgänglig för dem på NCC intranät, 

vilket har bidragit till att förstå organisationsstrukturen, framtida mål, projekt och 

handlingsplaner.  

 

Modell för Tillvägagångssätt av metoder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur:2.2: Egen modell 
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3. Teoriavsnitt 
Inledning 

Vi kommer att beskriva varje teori var för sig för att senare koppla den till vår teoretiska 

referensram. Teorierna har haft en stor betydelse för att kunna förstå vilka faktorer som har 

påverkat medarbetarna och cheferna på arbetsplatsen.  

3.1 Begreppet ”Motstånd” 
Denna teori valdes för att förstå medarbetarnas beteende, då den avser att förklara olika 

definitioner och motiv till motstånd. 

 
För att förstå medarbetarnas motstånd är det viktigt att definiera vad som menas med 

motstånd. Flertalet författare har definierat motstånd på olika sätt, Rick Maurer (1996) 

definierar motstånd som en fördröjande eller hämmande kraft, vilket är att förvänta sig av 

varje förändring. Det behöver inte innebära något negativt i sig. Människor motsätter sig 

sådant som går emot deras egna intressen. De ser det inte som motstånd utan som ett sätt att 

överleva. ”Motstånd i en organisation är ett uttryck av reservation som uppstår i samband med 

förändringar” (citerad i Wallden & Sohal “Block 1989, s. 199”) 

 

Motstånd definieras vanligtvis som något man inte går med på eller är inte överens med, men 

Kegan & Laheys (2001) forskning ledde till slutsatsen att motstånd till förändring inte betyder 

motsättning. I stället håller människor ett uppriktigt engagemang för förändring men  ägnar 

omedveten produktiv energi gentemot ett hemligt konkurrerande engagemang. 

 

Motstånd definieras också som ett mångsidigt fenomen som för med sig oväntade hinder, 

kostnader och osäkerhet i förändringsprocessen (citerad i Wallden & Sohal ”Ansoff 1988, 

s.207”). Men motstånd kan vara bra och ge människor och organisationen stabilitet speciellt 

när de står inför möjligheter till förändring.  Piderit (2000) påpekar att några ledare anser att 

människor har ett respektlöst eller ogrundat motstånd till förändring när det de egentligen vill 

är att skydda vad de känner är det bästa för organisationen. Just konflikter kan användas 

konstruktivt vid förändring och det må förorsaka ytterligare organisationsförändringar. 

(Folger & Skarlicki 1999). 
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Grimaud (1994) definierar åtta typer av orsaker till motstånd 
- Hot mot anställningsskydd: de som anser sig förlora sina jobb  

- Finner inte behov av förändring: det är “if it ain´t broke, don´t fix it” syn. Baserad på 

individens perspektiv och erfarenhet, där man inte inser behovet av förändring. 

- Hot mot nuvarande inflytande: de som anser att deras inflytande kommer att minska. 

- Dålig timing: omständigheterna kan skjuta upp förändringar.  

- Brist på resurser: här ingår färdigheter, begåvning, resurser, kunskaper och personal 

som ska genomföra förändringen. 

- Finner inte personlig nytta: individer som inser att en förändring inte ska bidra till 

personlig nytta kommer ganska säkert att motstå. 

- Hot mot etablerade sociala relationer: organisationen är också en ”social” 

organisation som erbjuder vänskap, något som människor kommer att vilja behålla.  

- Fruktan för inkompetens: det är inte ovanligt att man fruktar de nya jobbkraven.  
 

Medarbetarna motsätter sig förändring eftersom de måste lära sig något nytt. I de flesta 

fall är man överens om de förmåner den nya processen för med sig men man är rädd för 

det okända och förmågan att anpassa sig.  

3.2 Hur övervinna motstånd vid förändring 
Med denna teori har vi i syfte att kunna identifiera några faktorer som ledningen kan tillämpa 

i organisationsförändring för att övervinna motstånd. 

 
Följande definition är från Grimaud(1994) om inget annat anges. 7M modellen identifierar 

och föreslår hur man ska hantera med de 7 grunderna som är väsentliga för att övervinna 

motstånd med något fastställt program av förändring. De grunderna är: 

 

1. Mission: ledningen måste förklara varför en förändring är nödvändig, vad den ska 

åstadkomma och vad följden skulle bli om man inte förändrade. Nyckeln i det hela är 

kommunikation.  

2. Modell: modellen beskriver individuella bidrag till “missions”. Alla som är involverade 

måste uttryckligen kunna veta vad som förväntas av de under och efter process 

förändringen. Låt alla veta exakt vad de ska göra och de flesta kommer att göra det. 

3.  Motivation: frågan ”what´s in it for me?” måste tas hänsyn till. Det är förståeligt att 

människor jobbar för sina egna intressen. Om de tror att de kommer att bli belönade om 

de stödjer förändringen så gör de det.  
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4. iMpart: ledningen måste se till att alla besitter eller ges möjligheten att skaffa sig de 

nödvändiga kunskaper, färdigheter och förmågor för att kunna utföra de nya uppgifterna 

och känna ansvar. 

5.  Metod: förändringsmetoden måste anpassas till situationen. Den lämpliga metoden 

beror på variablerna som mognad och sammanhållning av arbetsgruppen, tids 

begränsning, tillgängliga resurser, ledningens kompetens, tilllit etc  

6. Monitoring: ledningen måste uppföra feedbackslingor runt förändringsprogrammet 

både för individen och för programmet. Framsteg måste ständigt övervakas för att 

garantera att programmet och individerna är på rätt bana. Det är av stor vikt att göra 

modifieringar under resans gång.  

7. Movers and shakers: det måste finnas en medvetenhet och ett hänsynstagande av 

politikens eller maktens verklighet på arbetsplatsen. Med detta menas att det är viktigt 

att veta vem movers och vilka shakers är i organisationen och/eller arbetsplatsen.  

3.3 Motstånd: ett konstruktivt verktyg för förändringsledarskap. 
Waddel Dianne & Sohal, Amrik. S (1998). 

Denna teori avser att förklara nyttan av att motstånd kan användas som ett konstruktivt 

verktyg för att förbättra de nya förändringarna. Med detta har vi kunnat ge konstruktiva 

förslag på hur man ska ta till vara det motstånd som företag innehar.  

 
Introduktion 
 
Motstånd är oftast ansett av chefer som fienden av förändring, fienden måste övervinnas om 

förändringsansträngningar ska vara lyckade (Schien 1998, s. 243). Noggranna undersökningar 

av litteratur kring motstånd indikerar dock att detta adversarial synsätt har lite teoretiskt stöd., 

En stor mängd arbeten utförda under 1960 talet och 1970 talet finner istället att det finns en 

nytta att utvinna från motstånd, därmed bör det inte undvikas eller krossas vilket föreslås av 

klassiska management teorier. När förståelsen för motstånd blev allt mer sofistikerad, blev det 

tydligt att motstånd var ett mycket mer komplext fenomen än vad man trott. Istället för att 

enbart ha blivit drivet av trångsynt självintresse av de individuellt anställda, visar denna 

undersökning att motstånd är en funktion till en variation av sociala faktorer, inkluderat: 

 

Rationella faktorer: motstånd kan uppkomma där de anställdas egna rationella bedömningar 

av utgången av de föreslagna förändringarna avviker med de utfall som föreställts av chefer.  
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Icke rationella faktorer: reaktionen från en individuell arbetare för de föreslagna 

förändringarna är också en funktion av angelägenheter och preferenser vilket inte 

nödvändigtvis är baserat på en ekonomisk rationell bedömning av förändringen. Detta kan 

inkludera belägg av motståndiga arbetare vilka helt enkelt inte vill flytta kontor, föredrar att 

jobba nära en viss vän, eller är osäker på utfallet av implementeringen av ny teknologi 

(Judson 1966 s. 19; Kaufman 1971, s. 15; McNurry 1973, s.381; Sayles and Straus 1960, s. 

302). 

Politiska faktorer: motstånd är även influerat av politiska faktorer som favorisering eller 

”point scoring” mot dem som initierar förändringsansträngningarna (Blua 1970, s.135 (citerad 

i Grusky and Miller 1970): Ansoff, 1988, s. 212). 

Ledarskaps faktorer: opassande eller dåliga ledarskapstilar kan även bidra till motstånd 

(Judson 1966, s. 32; Lawrence 1954, s. 53). 

 

Användbarheten av motstånd 

Att motstånd kan spela en användbar roll vid förändringsansträngningar i en organisation och 

verkligen står i kontrast mot de traditionella tankar som skulle se det som ett hinder vilket i 

normala fall påträffas på vägen till en lyckosam förändringsprocess. Dock, har det 

samstämmigt konkluderats av en variation av författare vilka föreslår att the finns en rad av 

fördelar med motstånd. Främst av allt, motstånd påpekar att det är en vanföreställning att anse 

förändringar i sig som helt och hållet bra. Detta motstånd spelar en väsentlig roll till att 

influera organisationen mot bättre stabilitet. När press från externa och interna miljöer 

fortsätter att uppmuntra för förändring, är motstånd en faktor som kan balansera dessa krav 

mot behovet av varaktighet och stabilitet. Utmaningen är då att finna balansen mellan 

förändring och stabilitet: undvika disfunktionalitet av för mycket förändring samtidigt 

försäkra att stabilitet inte blir stagnation. Det har även blivit uppenbart att människor inte gör 

motstånd bara för att motsätta sig de osäkerheter och potentiella följder som förändring kan 

orsaka. Motstånd kan därmed fungera som en varningssignal som anför tidpunkten av 

teknologiska förändringar (Judson 1966, s. 69). Motstånd spelar en viktig roll att dra 

uppmärksamhet till aspekter av förändring som kan vara olämplig, inte väl genomtänkt, eller 

kanske helt fel. Där energin är låg, är förändring oftast okreativ, dåligt implementerad och 

ofullständigt utnyttjad. Förutom att injektera energi till en förändringsprocess, uppmuntrar 

motstånd även till sökande efter alternativa metoder och resultat för att samspela de åsikter i 
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de konflikter som kan existera. Därför blir motstånd en kritisk källa för innovation i en 

förändringsprocess så att fler möjligheter är övervägda och evaluerade. 

 

“Resistance is what keeps us from attaching ourselves to every boneheaded idea that comes 

along” (Maurer 1996). 

 

3.4 Förändra attityden om förändring: longitudinella effekter av 
transformationell ledarskaps beteende på anställdas cynismen om 
organisations förändringar.  
William, H. Bommer & Gregory A. Rich, & Robert S. Rubin (2005) 

Denna teori valde vi för att djupt förstå de åtgärder som krävs av chefer för att 

organisationsförändringar ska vara framgångsrika. Denna teori har varit vägledande för att 

kunna ställa rätt frågor till de intervjuade och de enkätundersökta. 

Introduktion 

Ämnet organisationsförändringar har varit ett aktivt område i ledarskapsforskning för 

årtionden. Trots dess konsistenta uppmärksamhet har förändringslitteratur till synes lite 

empirisk data för att avancera forskning och för att informera praktiker i området av 

förändringsprocesser eller för att statuera förändring (Armenakis & Bedian 1999). Given 

svårighet att samla validerbar data som demonstrerar användbarheten av ledarskap över tiden, 

är gapet av litteraturen följaktligen förståelig. Trots det är bevis angående influensen av 

ledarskapsbeteende över tid fruktbärande för att evaluera den generella användningen av 

vilken ledarstil som helst. Dock ser Bommer m.m. att det finns ett starkt behov av empiriska 

bevis från longitudinell forskningstestning för effektiviteten av ledares beteenden på 

anställdas attityder över tid. Fast Bommer m.m. är uttryckligen intresserade i ledarskap, 

Bommer m.m. anser att det är viktigt koppla ledarskap till ett större sammanhang av 

organisationsförändringar eftersom ledarskap influerar på anhängarna, representerar 

organisationsförändring på en individuell nivå. Kanter, Stein och Jick (1992) tillförde en 

organisations ram för att undersöka konsekvenserna av strategier utnyttjade av 

förändringsinitierare, vilka dess följder upplevda av förändrings mottagare. I denna nuvarande 

studie, är dessa två kategorier operationaliserade av Transformationella 

ledarskapsbeteende (transformational leader behavior, strategier använda av 
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implementerare) påverkar cynismen av organisations förändringar (CAOC; i.e., attitudes of 

the change recipients toward change).  

 

Organisationsförändrings roller 

Tre typer av roller beskrivs av Kanter et al. (1992) inkluderar förändringsstrategier, 

förändringsimplementerare, och förändring mottagare. Bass (1985) omnämnde att 

transformationella ledarskaps beteende (TLB) opererar uppifrån högre order i behov av att 

medföra anställda till att övergå till egna intressen för organisationens skull. Förvisso, 

existerar en avsevärd mängd av forskning som kopplar TLB till positiva påföljder (Bass, 

Avolio, Jung & Berson 2003). Därmed verkar det som att TLB starkt representerar positiva 

förändrings-orienterade beteenden av förändringsimplementerare. Med respekt för 

förändrigsmottagare och dess roll i förändringen är litteraturen fylld med studier av deras 

attityder, prestation och medborgarskapliga beteende. En attityd som inte har fått omfattande 

studier, är den anställdes CAOC. Kanter och Mirvis (1989, s.2) kommenterar deras [cynism] 

opålitlighet till ledarna, deras beredskap för att nedvärdera medarbetar och i många fall deras 

inrotade motstånd till förändring. Dessa arbetare är svåra att nå och ännu svårare att få med. 

De misstror motiven från dem som bestämmer och håller utkik efter nummer ett (chefen) när 

de blir tillkallade. När flesta förändringsstrategier (e.g., Kirkpatrick 1985; Kotter 2002) 

diskuterar om att överkomma motståndet för förändring som ett kritiskt steg mot förändring är 

CAOC möjligtvis en viktig konstruktion som representerar en form av förändringsmotstånd 

av mottagarna som förändringsimplementerarna måste övervinna.  

 

Transformellt ledarskaps beteende 

Den nya studien dras från arbetet av Podsakoff och kollegor ( Podsakoff, Mackenzie, & 

Bommer, 1996, vilka identifierar 6 typer av dimensioner av TLB- definierade i termer av 

verkliga beteenden. Dessa 6 TLB dimensioner inkluderar: tydliggöra en vision av framtiden, 

befrämja acceptansen för gruppmål, kommunicera höga prestationsförväntningar, tillföra 

intellektuell stimulation, statuera lämpliga beteenden och uppvisa stödjande ledarskaps-

beteende. 

Organisatorisk cynism 

Kanter och Mirvis (1989) föreslog att cynismen är normalt förekommande karaktär för en 

anställd och kategoriserar 43 % av den amerikanska arbetskraften som cynisk. Enligt 
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Andersson och Bateman (1997), är de höga nivåerna av cynismen hos anställda mot 

organisationen ett resultat av ett antal faktorer, inklusive förekomsten av organisations-

varslingar de senaste åren, kämpande ekonomi, och en ökande löneklyfta mellan toppchefer 

och låginkomsttagare. Organisationscynism är en komplex attityd som inkluderar en kognitiv, 

emotionell och beteendeskapande aspekt som resulterar i en ökad tro på orättvisa, känsla av 

misstro och relaterade handlande om och mot organisationer. Reichers et al. (1997) definierar 

CAOC som en attityd bestående av värdelöshet av förändring samt en förlorad trohet för dem 

som är ansvariga för förändringen. Även om forskning på CAOC är relativt nytt, har forskare 

börjat identifiera dess bakgrund och konsekvenser. Kotter (2002) uttryckligen talar om att 

överkomma cynism genom att argumentera för att om ledare ska förändra en organisation, bör 

de reducera de anställdas cynism kring organisationens förändring. Överkommandet av 

cynismen för förändring är i synnerhet viktigt för att när anställdas cynism mot föreslagna 

förändringar leder till ett misslyckande förstärker detta den cyniska tron. Reichers et al. 

(1997) tillför flera strategier för “leda och minimera” CAOC. Dessa strategier inkluderar att 

involvera människor till att ta beslut som berör dem, i samtidigt är människor informerade om 

pågående förändringar, överraskningar minimeras, annonserar lyckofulla förändringar och ger 

tillfället de anställda at uttrycka sina känslor, erhålla bekräftelse och uppmuntran. Reichers 

argumenterade att ”ledare eller andra som meddelar förändringen blir mer trodda om de är 

generellt omtyckta, omsedd som kunnig i själva ämnet, innehar hög status och makt i 

organisationen och är trovärdig”.  

Hypotesers utveckling 

Bortom de fördelar som förknippas med TLBs överförande av kompetens är det högt troligt 

att TLB influerar själveffektivitet, en central komponent i social inlärningsteori (Bandura, 

1986; Zimbardo & Leippe, 1991). Med andra ord, när ledare förmedlar höga 

prestationsförväntningar till underordnade finns det en underförstådd kommunikation av 

ledarens förtroende i den anställdes förmåga att uppfylla denna standard. Dessa typer av 

positiva, förtroende ingivande handlingar av ledare är generellt förknippade med ökad 

själveffektivitet hos den anställde. Enligt social inlärningsteori (Bandura, 1986), resulterar 

hög själveffektivitet av den anställdes förväntningar till succé, ökad arbetes moral, större 

uthållighet och svårigheter förknippade med att slutföra uppgifter är upplevda av alla och att 

mer ansträngning krävs för att uppklara uppgiften. Ledare spelar en kritisk roll i systemet 

under organisationsförändring genom att skapa relationer, koordinera mekanismer för 

förändring (budgetering), matcha operationer med strategier, bygga strukturer och utveckla 
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belöningar (Weisbord 1976). Fortfarande, Werther (2003) argumenterar att, “ledare ofta antar 

att motståndare inte ser logiken bakom förändringen” (s. 35). Detta antagande förmår ledare 

att presentera stora mängder av data och rationella argument för förändring. För en rad av 

orsaker, deras rationella tillvägagångssätt har sällan den effekt ledare förväntar sig. Först, som 

Argyris (1994) menar, ledare har i följd tagit ansvar för förändringen på dem själva och 

använder sedan defensiv resonering för att undvika sanna utfrågningen om förändrings 

initiativen. Andra, aktuella teorier angående förändring föreslår att effektiva taktiska 

influenser må vara mer lyckad än kognitiva taktiker. Ledare engagerade i TLB utnyttjar dessa 

”mjukare” taktiska influenser för att förstärka anställda att ta eget ansvar för förändringen och 

motivera dem mot ett självuppfyllande istället för att enkelt förlita sig helt på att fakta ”tala 

för sig själv”. Till exempel, TLB involverar att inspirera andra och skapar entusiasm genom 

att tydliggöra en vision av framtiden och öka deltagandet i processen genom fokusering på 

individernas behov och genom at söka nya idéer via intellektuell stimulation 

 

Identifiera och tydliggöra en vision 

House och Shamir Kouzes och Posner (1987) beskriver vision som “ en ideal och unik bild av 

framtiden” (s.85). Det är detta uttryck som borde påverka en anställds perception att den 

nuvarande situationen i företaget kommer att förbättras. Vidare, genom att tydliggöra en 

vision tillför ledare information till de anställda att det berör framtida frågor och att de leder 

företaget in i en önskvärd riktning. Bestående med sociala teoretiska lärdomar, anställda är 

mer benägna att acceptera och anförtro till en föreslagen förändring som är tydligt 

kommunicerad till dem som något spännande och en gångbar möjlighet som de kommer att 

dra nytta av (Zimbardo & Leippe 1991). 

 

 

Befrämja acceptansen för grupp mål 

TLB främjar företagen bland anhängare och uppmuntrar dem att jobba tillsammans mot ett 

gemensamt mål, även på bekostnad av anhängarnas personliga mål och aspirationer. Under 

TLB, blir anhängare ”lag spelare”, fokuserar mindre på vad som är bra för dem och mer på 

vad som är bra för enheten och/eller organisationen. Till exempel, Kark et al. (2003) finner att 

TLB influerar anhängare kollektiv effektivitet till prestation. Grupp mål kan också kopplas till 

Reichers et al. (1997) strategier för att hantera CAOC. Mål är till för att få människor att 

deltaga i viktiga aktiviteter. Genom att bli en del av en större satsning borde anställda se 

förändring som möjligheter och resultatet av förändringar som mer positiv. 
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Höga prestationsförväntningar 

TLB kommunicerar deras förväntningar till anhängare angående utmärkthet, kvalitet och/eller 

hög prestation. Underförstått, ingjuter detta självförtroende hos anhängare att de kan klara 

dessa mål, och därför är de mer troligt att acceptera och följa dessa upphöjda mål- och mindre 

troligt till att uttrycka cynism om initiativen. 

 

Tillföra intellektuell stimulation 

TLB uppmuntrar anhängare att återundersöka vissa av deras antaganden om deras jobb och 

uppmuntra dem att hitta kreativa sätt att förbättra deras prestationer. Enligt Bass (1985), sådan 

intellektuell stimulation är ett beteende som är speciellt effektiv när organisationer är i en 

kritisk situation utmynnar från ostrukturerade problem. Således, organisationers behov av 

transformation borde uppmuntra anställda till att bidra med deras egna idéer om vad som bör 

göras för att lösa problemen. Med denna botten upp process, är anställda mer stärkta och 

involverade, och därför mindre cyniska mot förändring. 

 

Skapa förebild 

TLB tillför en ett beteendemässigt exempel för underordnade att eftersöka det som är 

förenligt med både de värden ledare förmedlar och organisationens mål. Mer specifikt, 

Gardner och Avalio (1998) föreslår att praktexemplen bör framställa sig själva som 

”exceptionellt trovärdiga och moraliskt ansvariga individer” som ” stressar deras likheter till 

sina anhängare … för att stabilisera sig själva som trovärdiga representanter av 

sinaanhängare” intresse (s.44). 

 

Tillföra individuell support 

Slutligen, TLB respekterar anhängare och övervaka deras utveckling med angelägenhet för 

deras personals känslor och behov. Anställda är mer benägna att respondera till initiativ av 

ledare som bryr om dem som individer. Genom att erhålla support från ledare, är anställda 

mer benägna till att acceptera förändringsbudskapet. Denna acceptans är nyckeln till att 

influera oavsett om anställda tror att den föreslagna förändringen kommer att bli lyckad. 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel sammanfattar vi de viktigaste delarna av de tidigare beskrivna teorier som har 

haft störst relevans för undersökningen. Dessa kom användas som underlag för att formulera 

rätt frågor till enkäterna och intervjuerna. 

4.1 Orsak till och element mot motstånd 
För att förstå medarbetarnas attityder och uppfattning vid organisationsförändring har vi till 

att börja med definierat begreppet motstånd, vilket vi anser beskriver människans beteende 

vid förändring. Människor reagerar olika vid förändringar och det finns flera orsaker till detta. 

Det kan till exempel handla om rädsla för det okända, osäkerhet på jobbet, dålig timing, etc. 

Men för att en organisationsförändring ska bli framgångsrik måste man kunna förstå nyttan av 

motståndet och de åtgärder som krävs av chefen för att på bästa sätt kunna överkomma det 

motstånd som uppstår vid förändring. 

4.2 Motstånd: ett konstruktivt verktyg för förändringsledarskap 
 
Det intressanta med denna teori är att motstånd vid organisationsförändringar kan utnyttjas på 

ett bra sätt och att det finns en rad fördelar med det. Denna teori anser att med motstånd så 

upptäcks brister på de förändringar som har gjorts eller som ska göras. Motståndet har 

förmågan att framhäva aspekter som gör att förändringen kan ifrågasättas i vissa avseende, att 

förändringen helt enkelt inte är perfekt. Motståndets funktion är att den influerar företaget att 

hitta en balans mellan förändring och stabilitet. Genom att hitta balans mellan dessa två kan 

företaget undvika problem, där för stora förändringar kan påverka organisationen negativt och 

för mycket stabilitet kan hämma utvecklingen. Motståndet kan bero på rationella 

motsättningar som osäkerhet om dess resultat. Motstånd fungerar även som en varningssignal 

för att upptäcka att förändringar är olämpliga eller är helt fel. Det är även signalering om att 

tidpunkten för teknologiska förändringar inte är helt passande. Det mer starkare argumentet 

för motståndets nytta är att det motiverar och sporrar arbetare till att komma med förslag till 

förbättringar av förändringarna. 

4.3 Förändra attityden om förändring: longitudinella effekter av 
transformationell ledarskaps beteende på anställdas cynism inför 
organisations förändringar. 
 
Denna teori kom vi att ha störst nytta av, den koncentrerar sig på att beskriva två viktiga 

aspekter som man ska ta hänsyn till när organisationsförändringar ska implementeras.  
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Den första är Transformational leadership behavior (TLB) och Cynicism about 

organizational change of employees (CAOC). TLB innebär ledarens roll att förmedla rätt 

budskap och motivation till de anställda för att förändringar i företaget ska ske på bästa sätt. 

TLB finns i sex dimensioner som har varit vägledande för detta arbete. Dimensionerna är: 

tydliggöra en vision av framtiden, befrämja acceptansen för gruppmål, kommunicera höga 

prestationsförväntningar, tillföra intellektuell stimulans, statuera lämpliga beteenden och 

uppvisa stödjande ledarskapsbeteende. 

CAOC inriktar sig på de anställdas attityder och att förstå deras beteenden mot förändringar, 

det handlar om att överkomma cynismen. Vi har därmed sett över de strategier som finns för 

att behandla och minimera cynismen. 
 

Modell för den teoretiska referensramen 
De 2 övre teorierna finner orsaker till motstånd, vilket ska åtgärdas med de understående teorierna 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Orsaker till motstånd  

Motstånd: ett 
konstruktivt verktyg för 
förändrings ledarskap.

1. - Finner inte behov av förändring 

2. - Brist på resurser 

3. - Finner inte personlig nytta  

4. - Fruktan för inkompetens 

Cynismen av organisations 
förändringar COAC

Transformationella 
ledarskaps beteende TLB 

1. Mission:  

2. Modell. 

3. Motivation:  

4. iMpart:. 

5. Metod:  

6. Monitoring: 

1. Identifiera och tydliggöra en vision

2. Höga prestationsförväntningar 

3. Tillföra individuell support 

4. Tillföra intellektuell stimulation 

Övervinna 
motstånd  
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5. Empiri 
Inledning 

Först kommer en beskrivning av NCC, dess struktur, vad de gör och vilka ambitioner de har 

för framtiden och annat relevant att berätta. Vi kommer även att sammanfatta intervjuerna 

och enkätundersökningen 

5.1 Allmänt om NCC 
 
Nordic Construction Company bildades när JCC och ABV gick samman år 1988. NCC är 

idag ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2004 

var 45 miljarder kronor och antalet anställda 22 000. 

  

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende 

och kommunikation. NCC utvecklar bostads- och fastighetsprojekt, bygger kontor, 

industrilokaler, bostäder, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.  

 NCC erbjuder även insatsvaror för produktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för 

beläggning, drift och underhåll av vägar. NCCs geografiska fokus är primärt den nordiska 

marknaden. 5 

 

Den hetaste yrkesrollen inom NCC i dag, är sannolikt inköparens. Inköp genomsyrar det 

mesta av verksamheten i koncernen. Inköp är dessutom en strategisk nyckelfråga för att sänka 

byggkostnaderna, öka lönsamheten och skapa tillväxt i företaget. Att tillämpa och vara lojal 

mot lokala, regionala, nationella och koncernövergripande inköpsavtal är en självklar 

förutsättning. Internationella inköp, som bland annat bidrar till att bryta traditionella 

strukturer på marknaden, är ytterligare en väg. (Granlund, 2005). 

 

NCC Construction Sverige AB 

NCCs Constructionenheter bygger bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, vägar, 

anläggningar och övrig infrastruktur med fokus på den nordiska marknaden. Koncernen är 

idag ledande på flera nordiska marknader när det gäller att utveckla bostadsprojekt i egen regi. 

 

NCC Construction Sverige arbetar i nära samarbete med kunden genom hela värdekedjan.  

                                                
5 Tillgänglig: < http://www.ncc.se> 051118 
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NCC Construction Sverige är det i särklass största affärssegmentet. Under 2004 var 

omsättningen cirka 17,3 MDR SEK och antalet anställda är cirka 7 600.6 

 

NCC Construction Sverige ABs verksamhet är indelad i fem geografiska regioner; region 

Syd, region Väst, region Öst, region Stockholm/Mälardalen, samt region Norrland. Inom varje 

region finns dessutom flera uppdelningar, t ex. i Norrland är avdelningarna uppdelade 

geografiskt, de är BD Norrbotten, AC Västerbotten inkl Ö-viks kommun, YZ 

VästerNorrland/Jämtland exkl Ö-viks kommun och XW Dalarna/Gävleborg. I 

Stockholm/Mälardalen är avdelningarna uppdelade i vilken typ av bygge som utförs, det vill 

säga Hus Stockholm och Bostad Stockholm, detta på grund av dess stora antal av byggen är 

koncentrerade till ett så litet området.7  

 

NCC Boende Sverige bildar en egen enhet inom NCC Construction Sverige och ansvarar för 

hela boendeaffären från idé till färdig bostad.  

5.2 NCC Trade – det nya elektroniska avropssystemet  

Systemförvaltare för NCC Trade är Lennart Johannesson och även källan till all information 

om avropsystemet. 

 
Innan vi beskriver Trade, vill vi förklara innebörden av de olika benämningar på personalen 
som vi kommer att använda under arbetet. 
 

• Avroparna är alla som beställer in material för de byggen de uppför, det kan vara 
platschefen eller entreprenadchefen. 

• Tradeanvändare är de avropare som använder sig av Trade. 
• Tradetestare är de avropare som bara har lärt sig eller prövat Trade, men inte 

använder det idag. 
• Icke-Tradeanvändare är de avropare som inte alls har lärt sig eller prövat Trade. 
 

NCC har det senaste tiden gjort betydande investeringar i ett nytt avropssystem, NCC Trade.  

Syfte med systemet är att användarna (avroparna) ska ha bättre kontroll och kunna planera 

sina order (avrop). Avroparna går in i systemet och söker upp produkter/artiklar när ett behov 

uppstår. Order (avrop) görs från de leverantörer som är upplagda i systemet. Inköparna gör 

avtal med leverantörer. Anslutna E-Leverantörer är Beijer, Ahlsell Förnödenheter, 

Byggbeslag, Ahlsell VA (Sthlm) och har en avtalad rabatt som ligger mellan 3 och 5 procent. 

                                                
6 Tillgänglig:< http://www.ncc.se> 051118 
7 Ibid 
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Hilti har ingen EH-rabatt avtalat ännu. De Planerade anslutningarna (i totallösning) är Vest-

wood (Swedoor) Sundolitt, Electrolux, Danogips, Isover, Ramirent. 

Avropssystemet NCC Trade är webbaserat och tillgängligt via företagets intranät till alla som 

blir upplagda. Införandet av NCC Trade har introducerats stegvis och har sedan starten maj 

2003 gått långsamt framåt, men från början av 2005 fram till november 2005 visar i 

statistiken (statistik från Trade) att både projekt och användare som använder Trade ökat 

kraftigt. Antalet projekt har ökat från ca 100 till ca 900 och antalet användare har ökat från ca 

100 till ca 1100. Men det är fortfarande några som inte använder systemet och NCC mål är att 

till årsskiftet 2006 ska alla använda Trade.   

Statisik NCC Trade
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Figur:5.1 Källa: Kurs_ NCC Trade 
 

Användaren behöver bland annat grundkunskaper i datoranvändning, dator och tillgängligt 

nätverk, IP-adress8, användarenamn och lösenord. Det har även utvecklats en handdator med 

streckkodsläsare, som avrops och mottagningshjälpmedel men denna används inte.  

 

På handledarträff har handledarna tagit upp och diskuterat bland annat frågan om 

handdatorns användning och undrat om den verkligen behövs.   

Handdatorns används framför allt för: 

Avropsberedning 

- Läsa på t ex Paket 

- Välja ur egen prislista 

- Noteringsfunktioner 
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Leveransmottagning 

- Läsa av Kollietikett 

- Läsa av Artikel 

5.2.1 Effekter på arbetsplatsen  
• Prismedvetenhet:  

Alltid aktuella och attesterade prislistor (nettopriser) 

• Planering:  

MA-planering - Nyttja avtal t ex Fraktfritt och beteenderabatter, mm 

Bättre avropsunderlag - Färre avvikelser mot avrop, strukturerad information 

• Historik - Ekonomi 

Säkrare underlag för prognoser – kalkyl återstående  

Spårbarhet köpt material – volym och värde 

• Fel reducering – Störningsminskning 

Rationell reklamations- och avvikelsehantering 

Betalning endast godkänd del av leverans 

• Bättre förhandlingsunderlag  

Egen kunskap om statistik, beteende etc. 

• Argument för bättre villkor 

Lägre kostnader, Avtalstrohet, Samordning - Enkelhet 

• Prislistehantering 

Priskontroll – Hög kvalitet, Ett original, Alltid aktuella 

Distribution – Tillgängliga för alla berörda med access till NCC Trade  

• Resursbesparande 

”Ingen” fakturahantering (vid fakturalös betalning) 

Enkel statistikhantering, uppföljning och bättre prognosunderlag 

Enkel uppdatering av kalkylsystem (MAP) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
8 En IP-adress (även kallat IP-nummer) är en numerisk adress som används av Internet-protokollet (IP) 
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NCC Trade - Framtidens avropsprocess 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur:5.2 Avropsprocess Källa: Kurs_ NCC Trade 
 

5.2.2 Utrullningsplaner per region 
• VU-chef 9är ansvarig för införandet bland användare. Han ska utse Handledare och övriga 

resurser. 

•  Inköpschef är ansvarig för kvalitetssäkring prisfiler. Hans roll är att tillse att 

avtalsansvarig kontrollerar och aktiverar prisfiler 

•  Handledaren är ansvarig för utbildning och support användare. Handledaren är även 

Inköps och VU:s resurs för införandet på regionen 

• Förvaltning fungerar som teknisk stödfunktion och är ansvarig för fungerande system, 

Support HL(handledare), mm. 

 

”Regionen måste skapa förutsättningarna för att kunna tillgodogöra 

      sig potentialen i att handla elektronisk via NCC Trade”   

5.2.3 Handledarerollen 
• Upprätta egen Handlingsplan 

• Lägg upp deltagare och projekt i Test-/Utbildningsmiljön 

• Hålla användareutbildningar,  

• Aktivera projekt och avropare i skarp miljö och anmäl till Förvaltningen 

• Var första linjens support för användaren, därefter Kundstöd, Förvaltning och sist 

programleverantören. 

• Följ upp användandet och bevaka nya projekt i regionen 

                                                
9 Verkställande utvecklingschef  

Avrop

Avropsbekräftelse

Leveransavisering

Leverans

Leveransmottagning och ev. reklamation 
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• Löpande kontakter med Förvaltningen och lokala leverantörer 

• Notera avvikelser och Förbättringsförslag 

 

Nyckelfrågor; Verksamhetsimplementationen 

• Kvalitetssäkring prisfiler - Inköps engagemang (C/R/L) 

•  Potentiella beteenderabatter - Inköps engagemang (C/R) 

•  Handledarerollen - Regionens engagemang 

•  Driftsäkra system – NCC Trade och Leverantörssystemen 

 

NCC AB behöver bestämma hur verksamhetsimplementationen ska gå till? 

•  Om regionala Handledare 

-  Utse lämpliga lokala resurser (pedagogisk kompetens) 

-  Fastställa befogenheter och förankring i ledningen 

-  Avsätta tid för Handledareuppgiften (lika ordinarie arbetet) 

-  VU- och Inköp bör aktivt stödja HL i Regionledningen 

•  Alternativt; Professionella utbildare och med lokala kontaktpersoner 

-  Utse några lämpliga resurser (pedagogisk kompetens) 

-  Utbildningarna följer Leverantörsimplementationen 

-  Mindre belastning på regionala resurser 
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5.3 Sammanställning av intervjuer 
Vi har valt att presentera resultatet av våra intervjuer genom att ha en uppdelning på 

respondenternas arbetsuppgifter. Respondenterna beskriver deras uppfattning om införandet 

av det nya avropssystemet.  

5.3.1 Avdelningschefer samt inköpschef 

Claes Magnusson från Stockholm är avdelningschef för Hus Stockholm och Roger Ekman 

från Umeå är avdelningschef för Västerbotten & Örnsköldsvik. Leif Jakobsson är ansvarig 

inköpare i Västerbotten och Örnsköldsvik och har hand om allt från ramavtal till externa 

resurser. 

Informationsarbete till avroparna 
 
Claes Magnusson 
Magnusson fann att informationen varit bra och att den till och med kopplats till praktiken 

därför att med hjälp av handledarna på plats har man mer eller mindre försökt att ”trycka” på 

och ge avroparna det stöd de behöver för att komma igång, för han tyckte att man måste få 

folk att använda systemet för det är ett verktyg som ska användas framöver.  

”Trade kräver större strukturerat arbetssätt på planering för avropare” 

 

Roger Ekman 

Ekman ansåg att informationen om Trade har varit relativt bra men tyckte ändå att Trade 

borde ha lanserats hårdare. Han ansåg att förändringsarbetet, vad gäller implementering av 

Trade går sakta. Han menade att Trade har funnits ett par år och att det inte haft någon 

lanseringsfas.  

”Det behövs mer information och mer ‘morötter’ i det hela”   

Ekman tyckte också att IT-verktyget kräver lite jobb för att komma igång, men att i sin helhet 

fungerar det bra. Han poängterade att IT-verktyget ska vara enkelt och snabbt, och att man 

måste få folk att använda Trade. 

 

Leif Jakobsson 

Jakobsson ansåg också att informationen varit bra, men tyckte även att Trade bara har smugits 

sakta in i organisationen. Han menade också att Trade bara har existerat och att de som vill 

kan använda det. Även han ansåg dessutom att Trade är rätt utveckling för avrop, på de olika 
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platschefmötena (PC-möten) har man informerat platschefer och andra berörda chefer om 

Trade, man har visat statistik, där man ”nött” på avroparna och andra ansvariga.  

”Alla vet att Trade finns, men det är många som inte använder”  

Enligt Jakobsson var det mest den äldre yrkesgruppen som ansåg att man kunde jobba på 

annat sätt än med Trade. Men även några andra avropare som har börjat med Trade, har 

senare lagt av för de såg inte heller hela kedjan (fördelen). För att jobba med Trade krävs det 

intresse och de som har det, får det att fungera.  

 

Gemensamt 

Både Magnusson och Jakobsson höll med om att det fortfarande finns några avropare som 

tycker att det går fortare att beställa på det gamla sättet, det traditionella sättet, fast avroparna 

vet att Trade är ett hjälpmedel. Avroparna som jobbat länge kan och vet ordernummer utantill 

och några kan till och med tycka att leverantörens hemsida är lättare.  

Åsikter och attityder från avropare 
 
Claes Magnusson 
Magnusson tyckte att några avropare är väldig glada och positiva till Trades uppkomst, 

speciellt i Nynäshamn, Stockholm. Han tror att detta kan bero på att entreprenörchefen har 

haft stort intresse och varit engagerad.  

 

Roger Ekman 

Ekman tyckte att det behövs mer information för att locka fler användare och få dem att ändra 

beteende och sättet att jobba. Några exempel som kan locka platscheferna kan vara fri körning 

eller kanske någon sorts av bonussystem (större rabatter). Men man måste se till att få en 

rutin, för att inte använda sig av individuell bonus, då finns det risk att man missbrukar 

systemet. 

 

Leif Jakobsson 

Jakobsson sade att avroparna som använder Trade är nöjda, han siktar på att användarna 

tycker att IT-verktyget är bra, för man får ordning och reda och man har bättre koll på vad 

saker kostar. Enligt honom ligger problemet med Trade i att rabatterna inte visas tydligt och 

avroparen ser inte vad han åstadkommit. Rabatten är inte så imponerande för att dra till sig 

folk. Han tyckte också att handledarna hade en betydande roll när det gäller att stödja 

avroparna 
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Gemensamt 

Både Ekman och Jakobsson samtyckte att trots att några avropare varit nöjda med Trade kan 

det hända att ibland upplever Trade som krångligt och att de inte har kommit över tröskeln för 

lätt användning av IT-verktyget.  

Magnusson, Ekman samt Jakobsson var överens om att Trade är bra och var positivt inställda 

till systemet, fast de själva inte använder IT-verktyget. 

Motstånd inför förändring 
 
Claes Magnusson 

Magnusson ansåg att något motstånd finns det alltid, speciellt när något nytt ska införas i 

organisationen, men det anses vara normalt. Medarbetare som har jobbat länge på NCC har 

sett system komma och gå. Detta skapar en viss cynisk inställning mot att Trade skulle vara 

annorlunda. Han tyckte att ledningen har lyckats lyfta fram Trade som något bra och effektivt 

och att ledningen har varit mycket tydlig på att förklara att Trade är här för att stanna och att 

det är framtiden.  

 

Samtidigt antydde han några anledningar till att man inte använder Trade, några platschefer 

har påpekat att det är tidskrävande med Trade att hitta det de vill beställa. En ytterligare 

anledning är att det uppstår vissa problem med Internetuppkopplingen som fortfarande är 

begränsad och ibland kan det ta flera månader innan den upprättas. Därmed utnyttjas inte 

Trade av tekniska skäl. 

 

Roger Ekman 

Ekman sade att folk vägrar och det går inte att tvinga folk att använda ett system som inte 

fungerar och är krångligt. Han använde uttrycket, What´s in it for me!, för att förklara 

medarbetarnas position och motstånd vid förändring. 

Han menade att det har hänt med andra system, som varit extremt komplicerade att använda, 

och blev misslyckat. Men med E-analys (ekonomisystem) blev det annorlunda, där 90 % 

använde systemet utan att det behövde lanseras. Systemet sålde sig själv. Det måste vara så 

med Trade, man måste få folk att börja vilja använda det.  

 

Han ansåg att även Trades upplägg och användarvänlighet kan kanske vara bättre. Det måste 

vara lätt att hantera, för platscheferna har inte tid att sitta länge framför dator och trycka på 
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knappar. Han förklarade också att andra problem som ofta uppkommer är priset. Många 

avropare har undrat ett par gånger om det verkligen stämmer då det händer att det ej är 

uppdaterat eller att det står fel. Avroparna har en känsla av vad som är bra och rimligt. Det 

måste finnas en riktig kontrollfunktion från leverantörer och inköparna måste också kunna 

bevaka priserna. 

 

Leif Jakobsson 

Jakobsson ansåg att det fortfarande finns några avropare som tycker att Trade inte behövs, 

fast de vet att det är ett hjälpmedel. Det är mest den äldre yrkesgruppen som har den 

inställningen då de anser att man fortfarande kan jobba på annat sätt, det traditionella sättet. 

Det finns ju alltid en viss grupp som fortfarande tycker att det gamla arbetssättet är bättre, det 

kan ha bidragit till att de äldre avroparna inte användare sig av Trade i samma utsträckning 

som de yngre medarbetarna. Därför är det viktigt att ha något enkelt, så att alla förstår och har 

intresse av att börja använda det. Den yngre yrkesgruppen däremot använder Trade mer och 

mer och är ”råpositiva”.  

 

Jakobsson poängterade också att speciellt avropare som jobbar på olika arbetsplatser, 

upplever det jobbigt att använda Trade och för t ex byggservice funkar det inte så bra. De har 

inga fasta arbetsplatser och reser omkring på olika arbetsplatser varje dag.  

”Möjligtvis om man hade en trådlös dator skulle man kunna använda Trade”  

Han ansåg att Trade skulle göras som alla andra system som finns ute på marknaden, 

åtminstone likna de andra så att användarna känner igen sig. Trade är mycket bra, men dess 

sida skulle vara tydligare och mer pedagogisk, t.ex. nätbutiker, man måste kunna använda det 

snabbt. 

Support, förväntningar och övrigt 
 
Claes Magnusson 

Magnusson sade att på de olika PC mötena har man visat statistik på att Trade ger goda 

resultat av rabatter. Man har informerat om hur många som använder Trade och hur man 

använder det. Detta fungerar som en ”hint”, ett påpekande om att det lönar sig.  
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Roger Ekman 

Ekman sade också att man talat om för avroparna och andra berörda vid möten och andra 

tillfällen, att börja använda systemet för att det är bra. I och med detta förväntas att man 

förstår poängen med Trade och att det börjar användas. 

 

Gemensamt 

Magnusson, Ekman och Jakobsson ansåg att det inte var deras roll att vara en förebild vid 

användandet av Trade, däremot tyckte de att det var handledarnas roll att vara ute på 

arbetsplatsen och stödja avroparna med det praktiska så att de kan komma igång och få det att 

fungera. Den främsta förväntningen från ledningen är att alla ska använda Trade för att jobba 

bättre. 

5.2.2 Avropare, Tradeanvändare 

Både Jonas Ödmark från Nynäshamn och Johan Wikström från Umeå jobbar som 

arbetsplatschefer och använder Trade för att utföra sina avrop. De jobbar med längre projekt 

och har fasta arbetsplatser. 

Kommunicerad information om Trade och Datakunskaper 
 
Jonas Ödmark 

Ödmark ansåg sig ha en ganska god datavana och använder datorn mycket både hemma och 

på jobbet. Han ansåg att han inte fått någon riktig bra information om Trade, trots att han var 

med på en introduktionskurs som varade en halv dag.  På kursen fick han information och lite 

genomgång av hur man använder Trade men efter introduktionen fick han ingen utbildning, 

vilket han tyckte var dåligt. De skulle lägga upp honom på Trade direkt efter introduktionen, 

men det blev aldrig av och för hans del så var Trade bortglömt fram till för ett år senare. I 

början efter att ha gått introduktionen, tyckte Ödmark att det inte var så tydligt för honom om 

hur Trade skulle beröra hans arbete, men senare när han började prova själv, upptäckte han 

dess fördelar. Han sade att informationen om rabatter aldrig nämndes på introduktionen och 

var senare det som skapade intresse för att börja använda Trade.  

 

Johan Wikström 

Wikström ansåg sig ha en ganska god datavana och även han använder datorn mycket. Han 

tyckte däremot att han fått den information han behövde och att det var tydligt för honom, fast 
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han fick information om Trade via Lennart på ett infomöte uppe i Umeå. Även där fick han 

information om hur Trade fungerar och Patrik som är handledare på plats hjälpte också till.  

Praktiskt användande och support 
 
Jonas Ödmark 

Ödmark började använda Trade genom att pröva sig fram och testa med små beställningar för 

att senare successivt övergå till större beställningar, när han hade upptäckt att det fungerade 

och att leveransen kom fram redan dagen efter. Men när han fastnade eller fick problem med 

IT-verktyget, så ringde han Lennart Johannesson som alltid hjälpte till genom att koppla upp 

sig via datorn (fjärrhjälp). Lennart brukade ta över datorn och visa direkt hur de skulle lösa 

problemet.  

 

Johan Wikström 

Wikström tyckte också att Lennart är till stor hjälp, han kämpar hårt och tar det på allvar. Han 

tyckte även att det gick mycket snabbare att beställa via Trade än att ringa. Han menade att 

ibland kommer man inte fram och då måste man ändå vänta. Genom att använda Trade 

minskar risken för misstolkning och man får det man beställt. Om man har glömt ifall man 

har beställt en artikel eller inte, så finns det en möjlighet att se det på Trade.  

”Det går mycket snabbare än att ringa”  

 

Gemensamt 

Både Ödmark och Wikström tyckte att de har lärt sig Trade så bra att de kan utföra sitt arbete 

på ett tillfredställande sätt. Deras kollegor var också positiva och tyckte att det är jättekul och 

bra. Både avroparna fick lära sig genom att använda Trade själva.  

Påverkan för effektivisering och förändring av Trade  
 
Jonas Ödmark 

Ödmark tyckte att Trade hade påverkat hans arbetssätt positivt. Han var väldigt glad och 

positiv till att ha arbetat tillsammans med Lars Gunnar Wenneberg som är hans 

entreprenörchef.  L-G engagemang har gjort att de kommit på Trades fördelar på ett 

tillfredställande sätt. I Nynäshamn hjälpte och stötte man varandra väldigt mycket för att 

användandet av Trade skulle lyckas. Ödmark undrade varför man inte fått hjälp tidigare vid 
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införandet. Man kunde ha kommit igång tidigare, för han ansåg att Trade är mycket 

pedagogiskt, det bygger på och man lär sig mer med tiden.  

 

”Det har blivit enklare och effektivt” 

Ödmark tyckte också att man ser tydligt vad man ska göra. Han har även angivit vissa brister 

från leverantörens sida, det kan till exempel stå felaktiga leveranstider från Beijer vilket kan 

vara lite irriterande. Det borde också visas ett antal alternativ med samman egenskaper, när en 

artikel är slut. Han tyckte till och med att vissa saker har blivit bättre, i början fanns inte alla 

artiklar, man var tvungen att skriva in på en fri rad vilken artikel han ville beställa. Senare 

lades artikeln upp i Trade för framtida beställningar. Han ansåg att tillgången till Trade har 

fungerat bra, handledarna har fixat det utan problem. Lennart lägger upp en som ”Nyupplagd” 

på samma dag, dagen efter får man bekräftelse av leverantörer. Han håller i trådarna och får 

det att fungera. 

 

Johan Wikström 

Wikström tyckte däremot att i Umeå har man inte visat fördelarna på ett tillfredställande sätt, 

handledaren har försökt och visat Trades fördelar men det är medarbetarnas egna intressen av 

användandet som gjort att de kommit på det mesta av fördelarna. Han sade att han fått det 

stöd han behövde för att komma igång, och att nyckelpersonen alltid varit Lennart. 

 

Wikström tyckte att IT-verktyget var enkelt, och att svårigheten var att vara inkopplad ute på 

fältet, det tog tid att upprätta fast uppkoppling.  

 ”Själva systemet är inte svårt, det är enkelt”  

Han ansåg även att om man har stationerats på en arbetsplats finns det inga hinder, man ser 

bara fördelar. Han tyckte att om man hade fast projekt, var en förutsättning för att Trade 

skulle fungera. Men trots att avroparna är nöjda och positiv inställda till Trade så upplevs det 

lite brister. Han påpekade missnöje med bildlänkar, man vill gärna se vilken typ av artikel 

man beställer, samlingsfaktura istället för att få en faktura på varje beställning, Hiltis långa 

leveranstid, tar minst 3 dagar att få produkterna levererade, byggbeslag som har logistik 

problem och kataloger saknas på Beijer. Han ansåg även att man borde ställa högre krav på 

leverantörer, därför anser han att leverantörens bristande förmåga påverkar Trades 

funktionalitet. 
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Ytterliggare kommentarer från en annan Trade användare 
Lars-Gunnar Wennerberg, är entreprenörchef i Nynäshamn. 

 

Han beskrev byggbranschen som mycket konservativ, att det fanns många chefer som inte 

förstod att deras jobb har att göra med ekonomi och att de hade dålig kunskap av ekonomi. 

”Vi är här för att tjäna pengar, inte slösa”  

 

Han påpekade att de som har stora projekt som sträcker sig över en lång tid bör kunna planera 

och därmed kunna använda Trade på rätt sätt, men tyckte samtidigt att man bör ha översyn för 

dem som har hand om anläggnings projekt.  

 

Fast Lars-Gunnar var positivt till Trade, utlyste han några brister med Trade. T ex 

- när man beställer borde all information komma fram; kommentarer som man lägger 

till order försvinner på vägen och leverantören ser inte denna information. 

- att under konton är inte möjliga, allt kommer på en enda samlingsfaktura.  

- begränsade leverantörer; det finns fortfarande alldeles för många leverantörer som inte 

är upplagda i Trade och då måste man ringa till.   

 

En annan grej som var en stor utgift vid byggprojekt tyckte han, är att hyra in maskiner, det 

sätts enorma summor där. Det vore bra om det skulle kunna göras genom Trade.  

Att ringa kan ta sin tid, ibland kan linjen vara upptagen eller att ingen svarar. Då måste man 

ändå vänta eller återkomma, ansåg Lars-Gunnar. Han menade att leverantörens oförmåga att 

lösa brister förstör mycket för Trade. 

5.2.3 Avropare, ej Trade användare 
 
Mikael lindmark från Umeå och Gunnar Essing från Stockholm är båda platschefer och driver 

flera projekt samtidigt, dessa mindre projekt benämns att vara byggservice och 

anläggningsservice som tidsmässigt inte varar länge i förhållande till vanliga byggprojekt. Att 

driva flera projekt parallellt innebär att de är på flera ställen varje dag, och kör en del till de 

olika platserna. Båda har ungefär en 200 projekt om året. 
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Kommunicerad information om Trade och Datakunskaper  
 
Gunnar Essing 

Essing var positiv och ansåg att informationen var bra, men utryckte att det är svårt att ta åt 

sig nya grejer. Det var tydligt för honom hur det skulle påverka hans arbete, där rabatter var 

en stor fördel. Men han insåg även att det inte skulle passa honom tidsmässigt.  

 

Essing ansåg att chefer och handledarna har varit motiverande för användandet av Trade.  

När det gäller deras kollegors attityd till Trade så anser han att det var positivt, många 

använder det inte men känner till fördelarna.  

 

Mikael Lindmark 

Lindmark ansåg att informationen inte har varit så stor, det uppkom ibland på PC- möten. Han 

var ganska kluven över hur det skulle fungera, det förklarades för honom att Trade sparar tid, 

men han var osäker om det riktigt var så i hans fall. 

”Man säger att man sparar tid, men mycket beror på byggprojektet”  

 

För honom var det i början otydligt hur det skulle beröra hans arbete, senare insåg han att det 

skulle ta längre tid. Den tid som spenderats på Trade kunde han ha använt för ett ytterliggare 

projekt som skulle ha genererat mer pengar än de rabatter som gavs. 

Lindmark anser att det handlar mest om tid, det är inget fel på systemet utan närmare sagt 

tillgängligheten till det eftersom trade är bundet till kontoret så måste man vara på plats. Han 

ger ett exempel som uttryckning vid akut lagning, där han har sina arbetare på plats och då 

måste han till kontoret och beställa genom Trade. Detta anser han är löjlig och dessutom tar 

mycket mer tid. 

 

”Att tjäna 20 kr på rabatt, samtidigt får jag jobbet försenat flera timmar”  

Lindmark anser att handledarna och cheferna inte har visat tydligt de fördelar som finns med 

Trade, utan bara hur det fungerar och används. Han känner till fördelarna i nuläget, men anser 

att Trade bör vara lättare att använda annars blir det motstånd. 

Lindmark känner till situationen på de större arbetsplatserna, där Trade är populärt och 

framför allt av de yngre. Unga avropare är positiva och har lättare att hantera de krav som 

Trade ställer, de äldre jobbar mer traditionellt. De som jobbar ute på fältet med flera projekt 

och som ringer sina beställningar anser att det tar lång tid med Trade. Dessa anser att det 
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genererar små vinster i förhållande till insats, på grund av den långa restiden till kontoret och 

detta väger inte upp för rabatten. Men även de yngre som jobbar med flera små projekt ute på 

fältet använder inte Trade.  

 

Gemensamt 

Båda upplever att de inte har så bra data kunskaper och att den ligger under medel. De 

använder sällan datorn hemma, bara en gång i veckan. 

Informationen om Trade har framförts på flera sätt för dem båda, det mer officiella har varit 

Pc-möten. Även kollegor som har jobbat eller använt Trade har bidragit till upplysningen om 

det nya IT-verktyget. 

Både Lindmark och Essing pendlar mycket och befinner sig sällan framför en dator därmed är 

telefonen i bilen enklaste och snabbaste sättet. Båda anser att Trade fungerar på projekt som 

sträcker sig över en längre tid där det finns utrymme för att planera och de hade med nöje 

använt trade mycket mer om så var fallet. 

Praktiskt användande och support 
 
Gunnar Essing 

Han skulle ha fått individuell handledning, men den kom aldrig. Han har istället fått hjälp av 

en kollega (Matias) på sin arbetsplats. Han har endast använt Trade tre gånger för stora inköp 

och ansåg att det inte var svårt. Det krävs lite mer vana för snabbare hantering av Trade, det 

skulle hjälpa om han fick mera handledningen för att komma igång. Essing ansåg att han har 

fått det stöd han behövde.  

”Det kräver att man har intresse och vilja för att lära sig,  

men det finns även en form av igångsättningsmotstånd”  

  

Mikael Lindmark  

Lindmark har fått hjälp av sin handledare (Patrik Widebo), samt av Lennart Johannesson 

(systemförvaltare). Han kände att han inte kunnat utföra sitt arbete tillfredställande med 

Trade, det behövs mer handledning och framför allt mycket mer tid. Lindmark hade ett flertal 

projekt som krävde mycket tid ute på fältet. Trade krävde tid inne på kontoret och han 

upplevde att han inte kunde genomföra sitt arbete, därmed slutade han att använda det. 

Lindmark sa att om han ville ha stöd så hade han fått det utan tvekan, men visste samtidigt att 

Patrik Widebo är nästan alltid väldigt upptagen.  
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Gemensamt 

Både Essing och Lindmark ansåg att Trade inte var svårt att använda, det krävs lite mer tid för 

det och att det handlar om att få in vanan. Båda ansåg att tillgången till att starta upp med 

Trade var bra, de upplevde inga problem. 

Deras påverkan för effektivisering och förändring av Trade 
 
Gunnar Essing 

Essing ansåg att han inte hittat några problem med Trade, men insåg själv att han inte använt 

Trade tillräckligt för att kunna avgöra det. Han menade att i framtiden tror han kunna påverka 

Trade med egna lösningar, likadant som han har gjort med tidigare IT-verktyg. Essing ansåg 

att det var nödvändigt att ange exakta siffror och ord av artikeln, när en beställning görs. Om 

avroparen inte känner till det, måste boken (katalogen) användas ändå.  Essing tyckte om att 

det går beställa när man vill. 

 

Mikael Lindmark 

Lindmark har haft dialog med chefer och handledare, de tog del till hans åsikter och lyssnade 

på vad han hade att säga. Problemet var att de inte haft någon officiell klarhet om vem som 

ska använda det, det är något varje avropare upptäcker själv beroende på vilken typ av projekt 

de driver. Själv hade han inte några konkreta förbättringsförslag och ansåg att han inte jobbat 

tillräckligt med Trade. 

 

Lindmark menade att bilder på Beijers produkter saknas, benämning på artiklar kan vara olika 

på olika regioner, och det kan vara svårt att förstå. Samt att den mänskliga kontakten till 

leverantören förloras. Även om Lindmark inte ansåg ha några förbättringsförslag, så hade han 

ändå åsikter om Trade. Han tyckte att systemet ska vara enkelt att använda, annars är det en 

belastning. Man ska kunna få en snabb återkoppling från leveransen.  

Han ansåg att handledaren ska visa var Trade kan passa, var det lämpar sig bäst, samt 

introducera systemet. Arbetsplatscheferna ska känna att systemet är bra, det skapar incitament 

för att använda Trade. Det har tidigare existerat andra system, då har han tänkt att nu kommer 

ett till, vad skulle han tjäna då på detta system? Introducerar NCC något, måste det göras en 

uppföljning. Det beror mycket på handledaren också.  

”Jag anser att man ska lägga krutet där Trade passar”  

 



  Alexander Carracedo 
  Karina Sierra 

 45

Lindmark uttryckte att det fanns även fördelar, prismedvetandet ökar, möjlighet att söka 

alternativ, mer strukturerat och kunna kalkylera inköp 

 

Gemensamt 

De båda hade inga förbättringsförslag, de kunde ändå frambringa de nackdelar som Trade kan 

bidra till att lyfta upp de problem som bör lösas. Det framgick att Trade har en uppkopplings 

problem geografiskt, vi frågade båda om de skulle använda Trade om den var Trådlös, svaret 

var ja. 

 

5.2.4 Handledarna 
Anna Gustafsson är en handledare i Stockholm. 

Patrik Widebo är handledare och hjälper till när det behövs i Umeå, samt har hand om mindre 

projekt, byggservice, gör kalkyler och sköter ekonomiska delen. 

Informationsarbete till avroparna 
 
Anna Gustafsson 

Gustafsson ansåg att lanseringsarbetet har varit segt och trögstartat, det kunde ha gjorts bättre 

i början. Hon ansåg att det var något typiskt för NCC att introducera ett program som är 

halvfärdigt. Nu har saker och ting börja hända och många använder Trade, där en kraftig 

ökning av användare har tillkommit. Hennes del av presentationen för avropare var ett inköps 

race som heter ”Duga”, där man hade presentations möten och sedan har hon besökt 75 % av 

avroparna för individuell handledning. Den information som hon har framställt för alla ansåg 

hon, har varit tillräcklig och relevant, samt att hon talade om för alla att hon var tillgänglig för 

att hjälpa till med allt som kan behövas. Hon ansåg att branschfolket aldrig kan få nog av 

information och de kan många gånger påstå att de inte har erhållit information när den har 

varit riklig. 

 

Patrik Widebo 

Widebo har varit med i lanseringsarbetet för sin region och ansåg inte att det har varit så 

lockande för avroparna. Han nämnde att Lennart Johannesson har varit med och hjälpt till 

mycket. Själva introduktionen har varit lugn, Trade har närmare sagt smugit sig in. Hans 

presentation har inte varit någon stor grej och det har varit ett fritt val att använda Trade, inget 

påtvingande. Potentialen har inte uppmärksammats och Widebo ansåg att det är lednings-
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fråga, ledningen borde ha gjort och krävt mer. Han ansåg även att lanseringen inte har varit 

bra i regionen. 

”Dessutom är det ingen som säger: DU! Kör igång med Trade”  

Han påpekade att det skiljer sig mellan söder och norr, att VU-cheferna är mer aktiva i söder 

och att det finns fler handledare. Han menade att det hela handlar om resurser. 

”Kommer man och presenterar bara sådär, så självklart  

uppfattas det att man tycker att det är skit”  

Åsikter och attityder från avropare 
 
Anna Gustafsson 

Gustafsson ansåg att introduktionen har indirekt gått något snabbt, genom att vissa inte 

använder Trade och att de har blivit mer eller mindre tvingade till det, generellt har det inte 

gått snabbt. Det som har gått snabbt var det ökade antalet användare under året.   

Gustafsson ansåg att avroparna i Stockholm har varit positiva, men attityden var ändå ”varför 

ska jag göra det här”. 

”Finns bara en chans för att visa vad Trade går för, om det inte  

funkar bra i början då sprids ryktet snabbt om att det är skit”  

Hon menade att ett misstag förstärker skeptikernas misstro, och blir senare väldig svåra att 

övertyga. Hon menade att hela branschen har en slags kultur där många är negativt inställda 

till nya förändringar, ”en negativ stämning på byggena”. Hon trodde att det har att göra med 

åldern ”de äldre” och kulturen som hejdar användandet av nya system generellt. Hon ansåg att 

de inte har så mycket tålamod och retar upp sig på småsaker.  

 

Men avroparna vill att Trade ska funka och att de inser dess betydelse. Gustafsson 

uppskattade alla synpunkter som finns och att det är i hennes intresse att det kommer fram så 

mycket åsikter som möjligt. De förslagen som hon får kan hon inte göra så mycket åt, dessa 

skickas till Lennart Johannesson som är operatören. Hon sade att det inte kommer så mycket 

förslag, anledningen kan vara att användarna inte har använt Trade så mycket. Med tiden så 

kommer användarna lära känna Trade och lär komma med förslag. Hon nämnde även att det 

finns många positiva aspekter med Trade som avroparna uppskattar mycket. 
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Patrik Widebo 

Widebo menade att själva intresset för Trade, har att göra med åldersstrukturen. Han ansåg att 

informationen som avroparna har fått har varit relevant och rationell, det har funnits flera 

infoträffar med handledare.  

De yngre avroparna har tagit till sig Trade bättre än andra, men att intresset varierar stort. 

Många kan vilja diskutera om Trade på PC-möten, men inte alla gånger görs det. Widebo 

hade inte hört några åsikter om att introduktionen gick för fort. Widebo förklarade att det var 

många som var något skrämda av att använda Trade och trodde att det var något för 

avancerade användare. Enligt honom använder avropare inte Trade på grund av bristen av 

bilder. Många blev irriterade på att det inte fanns någon bild, avroparna såg inte vad de köpte 

och gjorde ibland fel beställningar. I nuläget är utbudet av bilder större, men hade det funnits 

bilder i början så hade det varit fler Trade användare idag. Det fanns de som även beställde 

direkt från leverantörernas hemsida, mycket för att det var enklare. 

 

Gemensamt 

Både Widebo och Gustafsson uppmanar avroparna att komma med förbättringsförslag, 

Widebo anser att det utvecklar sättet att använda Trade. 

Upptäckta brister med Trade  
 
Anna Gustafsson 

Gustafsson har fått en mängd åsikter på vilka punkter Trade bör åtgärdas. Hon påpekade att 

dessa klagomål fanns i början på våren, en del kan ha åtgärdats. Många av problemen upplevs 

från leverantörernas sida och skapar ineffektivitet på Trade systemets bekostnad. 

• Hilti är statiska, går inte att lägga till en frikodsrad. Deras system är inte helt anpassat 

till Trade. 

• Alsehl är inte smidiga, de skickar felaktiga artiklar. De makulerar artiklar när det inte 

finns på lager, vilket gör att avroparen måste återkomma en annan gång eller leta upp 

hos någon annan. Det går alltid inte att skriva meddelande till leverantören. Lägga in 

nya artiklar verkar inte vara helt självklart, ett motstånd från dem. Nybörjare tycker att 

det tar lång tid att hitta artiklar osv. även fakturor anger inte avropsnamnet, bara på 

följesedeln (borde kunna gå för att få styrning på frakt) 
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• Beijer bör samordna sina leveranser, användarna måste välja vilken ort (Södertälje 

eller Vallentuna) de vill få artiklar från, vilket avroparna inte ska behöva tänka på eller 

inte bryr sig om. 

 

Patrik Widebo 

Widebo hade inte fått lika många klagomål, men upplevde liknande problem med leverantörer 

i hans region. Ett allvarligt problem var dock att systemet kraschar och samlingsfakturor står 

högt på önskelistan. Samt att det var svårt med tid för byggserviceavropare, lösningen vore att 

få en dator på t ex en samlings plats (kontor där de kan träffas varje morgon), där de kan göra 

sina beställningar. 
Support, förväntningar och övrigt 
 
Anna Gustafsson 
Gustafsson ger individuell handledning när det behövs, då kommer hon ut till byggplatsen och 

hjälper med allt. Hon kan även sitta på kontoret och har support per telefon. Gustafsson ansåg 

att avroparna var duktiga trots all klagomål och presterat “över förväntan”.  

 
Patrik Widebo 

Widebo hjälper till att komma igång med övningsexempel, men även med situationer med 

verkliga inköp. Stödbehovet varierar med personligt intresse, ålder och datamognad. Han 

ansåg att det var viktigast att hjälpa dem som vill ha hjälp, det fanns ingen anledningen att 

hjälpa dem som inte var intresserade. Widebos förväntningar var inte så höga, avroparna fick 

köra med Trade om de vill. Han imponerades ändå av att vissa hade presterat så bra. Rabatter 

har motiverat mycket och medarbetarna ser vad Trade åstadkommer. Sammanfattningsvis så 

ansåg Widebo att användare måste lockas med bonus och rabatt, resultat måste synas mer. 
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5.3 Sammanfattning av enkäter 
 
Författarna valde att dela upp enkätundersökningen i 3 delar, första delen är för alla avropare. 

Den andra delen utformades för de avropare som använder Trade idag, men även för de som 

bara har lärt sig använda Trade. Sista delen var enbart för avropare som inte alls har använt 

Trade. Första delen består av 7 frågor, den andra 12 och tredje 8 frågor. Författarna har valt 

att undersöka och redovisa enkätsvaren med en korstabell, vissa frågor valde författarna att 

inte redovisa. Författarna har valt att korstabulera 2 dimensioner till alla variabler. Dimension 

1 är vilken region (fråga 1) avroparen tillhör och den andra är om hur avroparens nuläge till 

användandet av Trade är (fråga 7). Variablerna är de resterande frågorna, dessa korsas med de 

2 dimensionerna för att kunna se vilken region svaret kommer ifrån och vilken kategori av 

avropare de är.  

De tre kategorier av avropare som finns är: 

1. Tradeanvändare.  

2. Tradetestare 

3. Icke- Tradeanvändare. 

5.3.1 Första delen 

Författarna valde att ställa ett par allmänna frågor om avroparnas geografiska tillhörighet, 

ålder, datorvana, typ informationen om Trade och en avlutande fråga som tar dem vidare till 

den kategori av Trade användare de är.  

Olyckligtvis så fick författarna många färre svar från Norrland än Stockholm, där antalet från 

Norrland var 28 och Stockholm 41.  

Ange region! Fråga 1 

 Figur:5.1  
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I den här grafen framgår det tydligt att i Norrland så är det många fler procentuellt som inte 

alls har använt Trade, vilket är 68 % av Norrlänningarna. I Stockholm är 88 % av 

respondenterna Trade användare. Intressant är antalet som svarat ”Nej, men har lärt mig” är 

lika många i Norrland som Stockholm även om populationen är mindre.  

 

Åldersstruktur för avroparna. Fråga 2. 

När det gäller ålder så märkte det att i Stockholm så är antalet användare till Trade jämt 

fördelat mellan åldrarna, största antalet Trade användare var i åldern 50-59 vilket motsvarar 

31 % av stockholmarna. De få som inte använder Trade men har lärt sig, låg i åldern 40-60+.  

I Norrland såg siffrorna helt annorlunda ut, tack vare att åldrarna inte var lika jämnt fördelade, 

största delen av respondenterna var 30-59 år. I åldersgruppen 30-39 så var 71 % inga 

användare eller har bara lärt sig, i Stockholm så använder alla Trade i den åldern. Största 

delen som inte använder Trade i Norrland var i åldersgrupperna 40-49 och 50-59, vilket 

motsvarar 75 %. Men som i Stockholm så fanns Trade användarna jämnt fördelade i alla 

åldrar i Norrland.  
 

Avroparnas datakunskaper! Fråga 3-5 

Datorvanan var ganska bra och mycket bra för hela 77,5 % av stockholmarna, men i Norrland 

var samma siffra 60 % och av dessa har 44 % aldrig använt Trade. De som var varken bra 

eller dåliga i Stockholm var enbart Trade användare.  

I Norrland var det mer blandat från alla kategorier, men märkligt nog ansåg 50 % av alla 

Trade användarna att de har varken bra eller dålig datorvana. När det gäller att använda datorn 

hemma var svaren ganska utspridda, där flesta respondenter låg mellan 2-3 till 6-7 gånger i 

veckan i båda regionerna. Intressant var ändå att 44 % av icke Trade användarna utnyttjar 

datorn 4-5 gånger i veckan och 19 % hela 6-7 gånger i veckan.  
 

Information om Trade till avropare. Fråga 6 

En övergripande majoritet av stockholmarna har fått muntlig information  vilket motsvarade 

78 %, innebär att de har fått det genom via kollegor, personalmöten, kurs, konferens eller av 

handledare. Även 5 % hade fått både skriftligt och muntligt information.  

I Norrland var svaren mer spridda, där 50 % hade fått muntlig info och 37 % skriftlig. 

Samtidigt så hade hela 14 % inte fått någon information alls, i Stockholm var det bara 5 %. 

Intressant nog så hade alla Trade användare i Norrland fått muntlig information.  
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Figur: 5.2 

5.3.2 Andra delen 

I den här delen kom det innehålla frågor som var enbart riktade till Trade användare och de 

som inte använder Trade men har lärt sig. I den här delen ställdes frågor om hur Trade har 

fungerat för dem och hur var informationen om Trade innan de börja. Antalet stockholmare 

som använder Trade var 88 % och 7 % har bara lärt sig. 

I Norrland var 21 % användare och 11 %  som enbart lärt sig. 

 

Hur har de lärt sig? Fråga 8 

I Stockholm var det ganska jämnt fördelat på de olika inlärningsmetoderna, där 23 % hade 

gått i kurs, hela 41 % fick individuell handledning och 36 % var självlärda.  

I Norrland var hela 56 % självlärda, 33 % gick i kurs och bara 11 % hade fått individuell 

handledning. Av dessa självlärda var det 60 % som inte använde Trade. I Stockholm var det 

bara 7 % av de självlärda som inte använder Trade. 
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Efter att ha lärt sig Trade, har avroparna kunnat utföra sitt arbete med Trade 

tillfredställande? Fråga 9 

Majoriteten av stockholmarna kunde utföra det tillfredställande, där 33 % instämde något och 

hela 53 % instämde helt. Även de som bara hade lärt sig Trade var lika positiva.  

I Norrland var det 56 % som instämde helt och alla dessa var Trade användare. De avropare 

som bara hade lärt sig, var mer spridda i åsikterna men ingen instämde helt. 

 

Vad ansågs om informationen angående Trade? Fråga 10 

Åsikterna var väl spridda bland svaren i båda regionerna, men en högre koncentration av 

svaren låg på varken bra eller dåligt och på ganska bra (likt en normalfördelning). I 

Stockholm tyckte 31 % att det var varken bra eller dåligt och 36 % ansåg att det var ganska 

bra, även alla de som bara lärt sig, svarade likadant.  

I Norrland var de avropare som bara hade lärt sig Trade, mer missnöjda med info än de som 

använder Trade. De som ansåg att info var mycket bra och ganska bra var till 83 % användare 

av Trade.  

 

Hur tydligt framgick det hur deras arbete skulle beröras med Trade? Fråga 11 

För många stockholmare var det tydligt och även för alla de som bara lärt sig Trade, men det 

var ändå 33 % som tyckte att det var inte tillräckligt tydligt och alla var Trade användare.  

I Norrland var siffrorna likadana, men skillnaden var att de som bara har lärt sig Trade hade 

väldigt skilda åsikter.  

 

Hur berördes deras arbete i verkligheten av Trade? Fråga 12 

Hos många av stockholmarna såg vi tydligt att Trade inte hade berört deras arbete positivt, där 

42 % ansåg att det var varken bra eller dåligt och 8 % ansåg att det var ganska dåligt. 
Samtidigt var det 28 % som ansåg att det var mycket bra och 22 % ganska bra.  

I Norrland var åsikterna lika spridda, där 50 % av användarna ansåg att det var mycket bra 

och 17 % ganska bra. Alla som bara har lärt sig Trade var allmänt negativa. 

 

Motiveringar till hur de berördes!  

Ett antal stockholmare som var mindre positivt inställda motiverade sina svar med att säga att 

tidsåtgången var stor, svårt att hitta rätt produkt i Trade, en syftade på att det kan ha med 

inlärningsproblem att göra, tre avropare ansåg att Trade tar längre tid än att använda telefon, 
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anledningen var att man kan inte diskutera material via Trade. En annan anser att man inte ska 

underskatta den personliga kontakten med leverantören, och säljarens kunskap. En menade att 

det krävs mycket erfarenhet och träning i Trade för att komma i närheten av telefonsamtalets 

tider, en beställning via Trade kan ta 10 – 30 minuter att utföra, ett telefonsamtal till samma 

leverantör tar 1 – 3 minuter. 

De som var positiva tyckte att det var ett smidigt och bra sätt att avropa. En annan gillade att 

beställa saker i lugn och ro och slipper nå någon på telefonen.  

 

Hur har de kunnat påverka? Fråga 13  
När det handlar om att kunna påverka utvecklingen av Trade så var åsikterna jämnt fördelade 

i Stockholm, åsikterna lutade en aning mer åt att de inte har kunnat påverka.  Alla som inte 

lärt sig Trade kände att de inte har kunnat påverka. När det gäller Norrland så fanns det 

liknande åsikter, även där ansåg de flesta att de inte har kunnat påverka, detsamma gällde det 

för dem som bara har lärt sig använda Trade.  

 

Att fördelarna har visats av chefer eller handledare? Fråga 15 

I detta avseende var åsikterna mycket spridda för båda regionerna. Stockholmarna instämde 

något med 26 % och med lika mycket instämde de helt. Samtidigt så var det många avropare 

som ansåg att fördelarna inte har demonstrerats bra eller alls, där 28 % av dem ansåg att det 

var någorlunda demonstrerat. 

I Norrland var avroparna något mer upplysta med fördelarna, alla var Trade användare. De 

som ansåg att fördelarna inte hade åskådliggjorts, var till majoritet de som bara hade lärt sig 

använda Trade.  
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Upplevd Support och Stöd! Fråga 16 

I Stockholm upplevde hela 64 % att de hade bra support och stöd. 20 % av stockholmarna var 

missnöjda. I Norrland var missnöjet mycket större, där nästan hälften av dem var missnöjda 

och enbart 33 % var nöjda. 

 

Fungerar Trade utifrån deras behov? Fråga 17 

När det gäller att Trade fungerar utifrån behov såg vi tydligt att flesta i båda regionerna 

svarade positivt. Stockholmarna svarade till 66 % att de instämde något eller helt, men 27 % 

ansåg att det inte förändrade deras situation. Hälften av Trade användarna i Norrland instämde 

helt, samtidigt så ansåg alla de som bara har lärt sig använda Trade att de inte instämde alls.  

 

Användarvänligheten! Fråga 18 

De flesta Stockholmarna tyckte till hela 56 % att Trade var ganska lätt att använda och 

ytterligare 20 % ansåg att Trade vara mycket lätt, ingen svarade mycket svårt. Märkligt nog 

var det bara 10 % av Tradeanvändare som tyckte att det var ganska svårt. I Norrland ansåg  

22 % av Tradeanvändarna att det var ganska lätt och 33 % att det var mycket lätt. De som 

bara har lärt sig använda Trade ansåg alla att det var svårt att använda.  

 

mycket lättganska lättVarken lätt eller
svårt

ganska svårt

18. svårt lätt att använda

25

20

15

10

5

0

C
ou

nt

nej,men har lärt mig
ja

7.Trade användare

1. Region=Stockholm

mycket lättganska lättVarken lätt
eller svårt

ganska svårtmycket svårt

18. svårt lätt att använda

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

C
ou

nt

nej,men har lärt mig
ja

7.Trade användare

1. Region=Norrland

 
Figur:5.5 
 
 

 

 



  Alexander Carracedo 
  Karina Sierra 

 55

Vad skulle avroparna vilja förändra med Trade? Fråga 19 

De förbättringsförslag som avroparna i Stockholm gav var att startsidan i Trade för avroparna 

skulle se likadan ut som leverantörens sida, samt att leverantörens produktkatalog skulle 

stämma med Trades innehåll. Andra åsikter som framhölls var att ha en enklare startsida, 

bilder på produkter, Trade var mindre överskådligt jämfört med Ahlsells Internet butik, 

samtidigt ansåg en annan avropare att artikelkatalogen för Ahlsell inte var komplett. Alla 

artiklar bör finnas på Trade från respektive leverantör, samt kompletteras med maskins hyror 

och bredda databasen i stort. Användargränssnittet går att göra det smidigare, snabbare 

datorer och uppkoppling, se saldo hos leverantör. Många ansåg att sökmotor till artiklar måste 

göras effektivare, bland annat enklare träd. ”Det kan bli ett jvla bläddrande i katalogen”, 

samt att varuinformation bör vara mycket bättre för att förhindra att fel varor beställs. En 

ytterligare avropare ansåg att ibland to det lång tid innan sökta artiklar kom upp, även andra 

kommando kändes ibland sega. Ett antal klagade även på leverantörens begränsade artikel 

utbud, samt på leverantörens oförmåga att hantera de krav som Trade ställer, ett exempel var 

Beijers dåliga logistik som avropare måste ta hänsyn till om de beställer en artikel från 

Södertälje eller Vallentuna. Beijer och Ahlsell gillar inte när avropare skriver fritext för 

artiklar, utöver det kan inte Ahlsell se övriga meddelande som avropare skriver för 

beställningen. Det framkom även kritik för att Hilti inte ger några rabatter alls. 

 
Hur upplevs kollegors inställning? Fråga 20 

Kollegors inställning till Trade var inte så positiv i Stockholm, där majoriteten sa att det var 

varken bra eller dåligt och ganska bra. Totalt sätt var 50 % positiva och 50 % ganska 

negativa. I Norrland var inställningen ganska bra för nästan alla Trade användarnas kollegor. 

Mycket dålig inställning hade kollegorna till dem som bara har lärt sig använda Trade. Det 

visade sig mycket tydligt att norrlänningarna som bara lärt sig var inte alls var positiva och 

dess omgivning var inte det heller. En stockholmare kommenterade att de flesta tyckte att det 

var ineffektivt tidsmässigt. En del sade att de diskuterat mycket om de brister som Trade har, 

men hoppades att det skulle lösa sig, vissa ansåg även att de fått dålig respons från Trade 

handledaren och inköpsavdelningen som har ställt 100 % kravet. En norrlänning kommenterat 

att dess kollegor ansåg att det inte fungerat här i Norr. En stockholmare sade att hans kollegor 

inte förstod att rabatten i långa loppet blir en betydande summa och att de hade dåliga 

datakunskaper. 
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5.3.3 Tredje delen 

I den här delen redovisar vi resultatet av enkätundersökningen av den gruppen som varken 

använder eller lärt sig att använda det nya IT-verktyget Trade, det vill säga icke Trade-

användare. 

Av de 69 som svarat på vår enkätundersökning så var det 21 stycken som inte använde Trade, 

vilket motsvarar 30 % av hela populationen Av de 21 var det enbart 2 stycken från 

Stockholm, det vill säga 10 % och resterande var från Norrland alltså 19 stycken, vilket 

motsvarar 90 %.  

 

Förstått vikten av Trade? Fråga 21 

När man frågat om de förstått vikten av det nya IT-verktyget Trade, hade stockholmarna 

svarat att de ansåg sig ha förstått vikten av Trade relativt bra. Norrlänningar däremot ansåg 

sig inte ha förstått vikten av Trade. Hela 63 % av Norrlands population som inte använder 

Trade tyckte att de haft dåligt förståelse för vikten av Trade och 21 % ansåg att det var varken 

bra eller dåligt. Bara 16 % av norrlänningar har svarat att de förstått ganska bra. 
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Figur:5.6 
 

Tillgång till Trade! Fråga 23 

På frågan om hur de ansåg att tillgången till Trade har varit tyckte 50 % av respondenterna 

från Stockholm att tillgången inte påverkat på något sätt, men den andra 50 % tyckte att 

tillgången fungerat bra. I Norrland däremot har vi lite annorlunda siffror. Där var åsikterna 

lite mer negativa, där 53 % tyckte att tillgången till Trade var varken bra eller dåligt och 

resterande 47 % tyckte att tillgången fungerat dåligt. 
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Ledningens motivation! Fråga 24 

När vi frågat hur ledningen fungerat gällande användningen av det nya IT-verktyget, tyckte 

50 % av respondenterna från Stockholm att ledningens motivation fungerat mycket bra, 

resterande 50 % ansåg att det varken var bra eller dåligt. I Norrland tyckte 58 % av 

respondenterna att ledningens motivation inte fungerat bra och 37 % tyckte att det var varken 

bra eller dåligt, bara 5 % tyckte att det var ganska bra. 

g a n s k a  b r av a r k e n  b ra  e ll e r d å li gtin te  s p e c ie l lt  b rain t e  a lls  b ra

2 4 .  le d n in g e n s  m o t iv a t io n

7

6

5

4

3

2

1

0

C
ou

nt

1 . R e g io n = N o r r l a n d

 
Figur:5.7 
Kommunikation! Fråga 25 

När man frågade hur kommunikationen fungerat mellan medarbetarna och 

chefen/handledaren, tyckte respondenterna i Stockholm, att kommunikationen fungerar 

utmärk, men i Norrland tyckte hela 58 % att kommunikationen inte fungerar riktigt bra, 37 % 

ansåg inte ha något att säga om kommunikationen mellan chefen/-handledarna och 

medarbetare, bara en 5 % tyckte att kommunikationen var ganska bra. 

 

Tydlighet om hur det berör arbete? Fråga 27 

På frågan om medarbetarna ansåg om det var tydligt för dem, om hur det nya IT-verktyget 

Trade skulle beröra deras arbete, ansåg stockholmarna att det varit väldigt tydligt. Men  

63 % av norrlänningar har inte begripigt tydligheten i det hela, de ansåg att det varit otydligt 

om hur Trade skulle beröra deras arbete, 32 % ansåg att det varken var tydligt eller otydligt, 

bara 5 % hade ganska tydligt uppfattat hur Trade skulle beröra deras arbete. 
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Kollegors inställning! Fråga 28 

När man frågat om hur medarbetarna upplevde sina kollegors inställning till Trader får man 

det intrycket att bland stockholmarna ansågs vara positivt, där 50 % angett att det var ganska 

bra, och resterande 50 % har svarat varken bra eller dåligt. I Norrland var åsikten mer 

splittrad, där 42 % anser vara dåligt, 47 % tycker att det varken var bra eller dåligt och   

11 % tycker att det var ganska bra. 
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6. Analys  
 
I analysen kommer vi först att sammanfatta de attityder som framställts i empirin för de båda 

regionerna. Denna analys kopplas med den teoretiska referensramen. Vi valde att analysera 

samband 2 till 4 med region Stockholm som föredöme, och se på vilka liknelser, skillnader 

och samband som förekommer med Norrland. 

 

6.1 Kort om Attityderna om Trade i organisationen 
 
Det var mycket spridda åsikter om Trade, det berodde helt på till vem frågan ställdes och vart 

de kom ifrån. Chefer och handledare hade en väldigt positiv inställning till Trade, vilket var 

en förutsättningen för att man ska kunna implementera nya förändringar i organisationen. De 

var positivt inställda och visste att Trade var framtiden och att den var på rätt väg i 

utvecklingen. Samtidigt hade de inte riktigt någon erfarenhet hur Trade fungerade, det var då 

bara handledarna som hade den kunskapen.  

Avroparna hade helt skilda åsikter, men allt berodde på vad de hade för erfarenheter av Trade. 

Tradeanvändare var till majoriteten positiva, där fann vi ingen skillnad mellan Stockholm och 

Norrland. Samtidigt ansåg dessa Tradeanvändare att deras kollegor var mindre positivt 

inställda. De positiva inställningarna från Tradeanvändare i båda regionerna, visade att de har 

förstått dess potential och vad det kommer att innebära i framtiden. Samtidigt visade de sitt 

missnöje med hur det fungerar idag och ger sina förslag, för att de gärna vill att det ska 

fungera bättre.  Detta uppskattades väl av handledare och systemförvaltare, vilket enligt 

teorin, tillföra intellektuell stimulation bidrar med att uppmuntra avroparna att komma med 

förbättringsförslag. Vilket avroparna gärna gör, mycket för att det ska förbättra deras egen 

arbetssituation.  

 

Det som var utmärkande för Norrland var det stora antalet icke Tradeanvändare, Roger 

Ekman från Umeå uttryckte att vissa avropare hade attityden “what´s in it for me”, ett tecken 

på vad avroparna känner. Enligt teorin finner inte personlig nytta, anser de att förändringen 

inte kommer gynna dem personligen och motsätter sig. Icke Tradeanvändare som bara fått 

information om Trade och som inte har lärt sig, var negativa till Trade. Samtidigt var också 

majoriteten av de negativa avroparna från Norrland, detta på grund av att det var väldigt få 

Tradeanvändare i Norrland. Något som handledare och chefer uttryckte i Umeå var att 
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lanseringen av Trade inte varit bra, det har inte funnits någon riktig plan, Trade har bara 

smugits in i NCC. Även i Stockholm ansåg handledaren att det har varit trögstartat och att det 

kunde ha gjorts bättre i början.  

 

6.2 Bakomliggande faktorer 
Vi kom att analysera flera faktorer som vi ansåg ha påverkat användandet av Trade och 

kopplat dem till teorierna. Flera samband kunde göras mellan faktorerna och Trade 

användandet, vi har valt att indela och presentera de tydligaste sambanden.  

 
Samband 1: Åldersstruktur och datorvana.  

Alla avropare i Stockholm och Norrland 

Den första orsaken till variationen av användandet av Trade misstänkte vi hade att göra med 

den höga åldern i branschen, att det fanns ett säkert samband mellan ålder och datorvana som 

påverkade antalet avropare till att använda  Trade. Men utifrån den statistik vi hade framställt 

var detta inte helt korrekt. Det observerades att de yngre hade bättre datorvana och äldre 

sämre, men vi kunde inte se några klara samband mellan en sämre datorvana och lågt 

användande av Trade. Statistiken visade följaktligen att det inte fanns någon stor betydelse i 

hur hög datorvana avroparen hade, i båda regionerna så fanns det Tradeanvändare med låg 

datorvana. Det stora antalet i Norrland som inte var Tradeanvändare, var många med hög 

datorvana. Allt detta visar att en hög datorvana inte var avgörande för att en avropare ska 

använda Trade. Fördelen med en högre datorvana var att de har lättare att ta till sig Trade i 

början och avroparen har ett större intresse av att jobba med datorn medan de med lägre 

datorvana inte var lika intresserade.  

 

Det fanns ändå ett starkt samband mellan ålder och Tradeanvändandet. Det borde noteras att i 

undersökningen var majoriteten av respondenterna i Norrland äldre än vad de var i 

Stockholm. T.ex. var 20 % av stockholmarna 20-29 år, i Norrland tillhörde 4 % den 

åldersgruppen. 

Både chefer och handledare från båda regionerna påpekade att de upplevde ett motstånd från 

de äldre, där en vissa äldre tyckte att det verkade komplicerat att jobba med Trade. Det 

existerade en sorts fruktan för inkompetens, att inte kunna hantera sina arbetsuppgifter med 

Trade. En äldre avropare kallade denna svåra början för ett igångsättningsmotstånd. Men när 

äldre väl har lärt sig använda Trade skiljer de sig inte mycket till de yngre. Det krävs bara mer 

tid för att de äldre ska hantera Trade lika bra. Handledaren i Stockholm menade att orsaken 
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var kulturen i branschen, att många äldre var cyniska till förändringar och de påverkade även 

dess yngre kollegor. Även en avropare i Stockholm menade att byggbranschen var 

konservativ och att det fanns avropare som inte förstår att deras jobb har att göra med 

ekonomi.  Denna typ av motstånd uppstår enligt teorin, finner inte behov av förändring, när 

individerna enligt deras perspektiv anser att det inte finns behov av förändring. Många äldre 

avropare ansåg att det fungerat utmärkt på det sätt de alltid fört sitt arbete. De har bara inte 

insett hur mycket effektivare och billigare deras arbete kan utföras. 

Samband 2: Information och förståelse  
 
Alla avropare Stockholm – Norrland  

En viktig anledning till skillnaden som fanns i de olika regionerna vid utnyttjandet av Trade, 

visade sig enligt statistiken ha att göra med typen av information som avroparna fått i sin 

region.  Informationen har framförts på olika sätt och ibland har den uppfattats som otydlig. 

Utifrån sammanställningen av vår undersökning märkte vi att de flesta Tradeanvändarna 

ansåg att informationen hade varit relativt bra och var nöjda med den. Även de icke 

Tradeanvändare från Stockholm var nöjda med informationen, men bland alla Norrlänningar 

märkte vi att det fanns ett stort missnöje.  

 

Författarna observerade även att den muntliga informationen10 har varit det bästa sättet att gå 

ut med information där en klar majoritet av avropare som fått muntlig information var då 

Tradeanvändare. Därmed ansågs det finnas ett samband mellan muntlig information och en 

hög andel Tradeanvändare. Muntlig information resulterade att vara det bästa sättet att 

förmedla företagets ”Mission”. Det är också ett sätt att övervinna motståndet, där ledningen 

förklarar tydligt för sina medarbetare varför förändringen var nödvändig, vad de ska 

åstadkomma om de använder Trade och dessutom vad det medför om de vägrar att använda 

Trade. 

 

Skillnader märktes när vi analyserade respondenternas svar från de olika regionerna, där deras 

åsikter skiljer sig markant. I Norrland har kommunikationen mellan avroparna och ledningen 

fungerat mindre bra jämfört med Stockholm. Vad gäller Trade ansåg de flesta norrlänningar 

att det inte varit så tydlig om hur Trade skulle beröra deras arbete, för stockholmarna var det 

tydligare. Vi kan härmed tycka att det också kan ha bidragit till det låga utnyttjandet av Trade 

                                                
10 Muntlig information: konferens, personal möte, handledare, kurs och via kollegor.  
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i Norrland. Vidare kan man säga att enligt teorin identifiera och tydliggöra en vision, förser 

ledningen sina medarbetare med information som syftar på framtida frågor och som ska leda 

företaget på ett önskvärt sätt. Medarbetarna är mottagliga och engagerade till organisations-

förändringar när det kommuniceras tydligt. Vilken metod man använder för att framföra 

information är också väsentligt när ledningen ska kommunicera med sina medarbetare. Den 

måste anpassas till situationen.  

 

Något som framgick av de intervjuade avroparna i båda regionerna var att information om 

fördelar med Trade inte framhölls tydligt. Avroparna kom med tiden att själva upptäckta 

fördelarna på egen hand. Vi ser även här ett tydligt samband i Norrland mellan det låga 

intresset för Trade och den dåliga informationen om Trades fördelar. Även i Stockholm av 

detta avseende var åsikterna mycket spridda, där ganska många ansåg att de inte blivit tydligt 

informerade om Trades fördelar. Det var ändå tillräckligt många som var införstådda, det 

förklarade det stora antalet Tradeanvändare. I enlighet med teorin motivation, ”what´s in it for 

me”?, har många i Stockholm insett vilken nytta det har för ens jobb personligen och har 

agerat i sitt självintresse. Vilket även avdelningschefen i Umeå påpekade, men de har inte 

lyckats förmedla det budskapet till alla. 

 

Samband 3: Inlärning och support.  

Gäller bara Trade användare och Tradetestare.  

När det gäller inlärning av Trade fann vi i statistiken en tydlig skillnad mellan Stockholm och 

Norrland.  

I Norrland var det väldigt få som hade fått en individuell handledning, i Stockholm var den 

metoden vanligast. Anledningen ligger i de låga prioriteringar som gjorts för Trade i 

Norrland. Handledaren i Umeå menade att i söder om Sverige var VU-cheferna mer aktiva 

och det finns fler handledare, allt hänger på de resurser som varje region har. I Norrland fanns 

det brist av färdigheter, finansiering och personal som ska jobba med implementeringen, 

vilket enligt teorin brist på resurser, orsakar detta motstånd. Det fanns två lärometoder som 

krävde resurser, det var individuell handledning och kurser, självlärda krävde inga resurser 

utan låg hos avroparens egna initiativ. Att fastställa vilken lärometod som var bäst, var 

oerhört komplicerat och berodde på flera faktorer. Statistiken visade att 93 % av de självlärda 

i Stockholm var Tradeanvändare, i Norrland var det bara 40 %. Därmed fanns inget tydligt 

samband att självinlärning skulle vara sämre än handledning eller kurs, när det inte varit något 
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problem i Stockholm. Resurser behöver inte vara helt avgörande för att avroparen ska 

använda Trade. Problemet hade alltså inte mycket med lärometoden att göra, utan var mer ett 

problem i Norrlandsregionen. En majoritet av alla självlärda i Norrland ansåg att Trade var 

svårt, tvärtom i Stockholm ansåg majoriteten av de självlärda att Trade var lätt. Likadant 

kunde bara 40 % av de självlärda i Norrland föra arbetet tillfredställande med Trade, i 

Stockholm kunde 94 % göra det. Även hur Trade fungerade utifrån deras behov var bara 40 % 

av de självlärda i Norrland nöjda, i Stockholm var mer än 70 % nöjda. Detta visade hela tiden 

att många fler självlärda i Stockholm var nöjda. 

 

Samtidigt visade det sig i Stockholm att mer än 50 % av de självlärda inte var nöjda med 

supporten, men majoriteten som hade fått de andra lärometoderna var nöjda med supporten.  

I Norrland observerades liknande resultat, men generellt var fler mer missnöjda där. Därmed 

fann vi att det fanns ett samband mellan support och användning av Trade, där Stockholm har 

haft en något bättre support än Norrland vilket lett till högre användning.  
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Figur:6.1 

Det är viktigt enligt teorin med monitoring, att hela tiden ha feedback inbyggt i förändringen, 

för både avroparna och Trade, utvecklingen måste konstant bevakas för att kunna möjliggöra 

korrigeringar och se att användarna är på rätt väg. Vilket har sköts av systemförvaltaren som 

har fått beröm från alla håll för sitt arbete. 

Alla intervjuade avropare i båda regionerna ansåg att de har fått mycket stöd och mer om de 

hade frågat. Det som även framgick av de äldre intervjuade avroparna var, att det behövs 

mycket handledning i början för att komma igång. Det borde ges handledning där det behövs 

och där Trade även kan användas. De menade att Trade inte var tillämpbart på alla sorters 

byggen, men vi återkommer till det i samband 4. 
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Det som skiljer regionerna märkbart var att handledarna i Stockholm har varit mer 

påtryckande och krävande för att använda Trade. Handledaren i Umeå menade att den som 

var intresserad kunde använda det, det finns inget tvång.  

 

I Stockholm fanns en klarare Modell på vilka krav de har, vad de vill att avroparna ska 

åstadkomma och vad man förväntar sig av avroparna. Båda regionerna har haft 

Platschefmöten där man har “nött- och tryckt på” med statistik och andra argument för Trade 

och förväntar sig att alla avroparna ska förstå poängen. Men som tidigare nämnt i samband 2 

har informationen i Norrland inte varit lika tydlig. Enligt teorin TLB har en presentation av 

massa data och argumentering för förändringen inte den effekt som många ledare tror. Det 

som är mer effektivt är att kräva mer ansvar från avroparna och motivera dem att ta egna 

initiativ och inte förlita sig på att data de presenterar talar för sig själv. Här återkommer vi 

med att individuell handledning var bra för dem som har det svårt med datorer, vilket 

påpekades av de äldre intervjuade avroparna. Samtidigt kom många avropare långt med att ta 

eget initiativ och pröva sig fram och samtidigt veta att support finns till hands när som helst. 

De som var självlärda och missnöjda med support hade möjligtvis inte fått den support som 

de hade förväntat sig eller hade inte fått samma förutsättningar till support. Enligt teorin 

iMpart innebär att ledningen måste se till att avroparna har möjligheten att uppnå färdigheter, 

kunskaper och kompetenser som var nödvändiga för att kunna utföra sina nya uppgifter och 

känna ansvar. 

Samband 4: Användarvänlighet och praktiskt användande.  
 
Stockholm 

Enligt statistiken ansåg majoriteten av stockholmarna att Trade var ett lätt program, samt att 

70 % av stockholmarna ansåg att Trade fungerade bra utifrån deras behov. När det gällde hur 

Trade hade påverkat avroparens arbete var svaren inte lika positiva. Drygt hälften av 

stockholmarna ansåg att Trade hade påverkat arbetet varken bra eller dåligt, resten ansåg att 

det hade påverkat deras arbete till det bättre och väldigt få var negativa.  

 

Enligt avroparna som intervjuades i Stockholm ansågs Trade vara lätthanterligt, men icke-

Tradeanvändaren ansåg att det kunde vara lite svårt att komma igång med i början, vilket 

bekräftades även av handledaren i Stockholm. Avroparna intervjusvar kunde även förklara 

behovet av Trade och dess påverkan av arbetet. Det framgick att Trade inte uppfyllde 

avroparnas behov i alla lägen eller arbetsplatser, avroparna ansåg att vid kort varsel eller vid 
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akuta lagningar krävdes andra hjälpmedel av inköp. De var även väldigt tydliga med att Trade 

inte fungerar på projekt med kort tid. Ett projekt på en fast plats som sträcker sig en längre tid 

ger mycket mer utrymme för att planera och fast uppkoppling på plats. En av de intervjuade 

avroparna i Stockholm utför flera små projekt och jobbar med byggservice och använder inte 

Trade, han menade att de som jobbar med byggservice var konstant på resande fot och en 

uppkoppling till Trade blir sällan tillgänglig. Det kan finnas ett samband med de begränsade 

användningsområdena för Trade och respondenters lagom positiva åsikt om behovet och 

påverkan på arbetet med Trade.  

 

Andra samband som kunde förklara varför Trade inte användes till 100 % i Stockholm, var de 

mängder av små brister som Trade led av, vilket även drabbar användbarheten av Trade. 

Enligt intervjuade avroparna, handledaren och avdelningschefen samt de samlade svaren från 

enkäten så fann vi två typer av brister. Vi valde att dela upp dem i två områden, ena var brister 

på Trade och det andra var hos leverantörerna, det kan även vara en gemensam brist.  

När det gällde brister med Trade, ansågs den vara tidskrävande gällande sök av artikel, vissa 

påpekade att det gick snabbare med telefon och att den personliga kontakten gick förlorad. 

Även överskådligheten skulle kunna vara ännu bättre med en enklare start sida, det finns 

mycket bra exempel att hämta från Internetvärlden på hur en tydlig och pedagogisk sida kan 

se ut. Trade hade ett begränsat utbud av leverantörer, samt att hyrning av maskiner inte 

existerade på Trade. 

Bristerna från leverantörernas sida upplevdes av avroparna som ett mycket större problem än 

själva Trade. De påtagligaste bristerna var att: det fattas vissa viktiga artiklar, vissa hade 

dåligt med bilder på artiklar, vissa hade dålig logistik och onödigt långa leveranstider. 

Möjligheten till samlingsfakturor fanns inte och att Hilti inte gav några rabatter alls. 

 

Skillnader, Liknelser och samband med Norrland  

Enligt statistiken var det mer spridda åsikter om användarvänligheten, där de flesta av 

Tradeanvändarna ansåg att det var lätt, de som ansåg att det var svårt var de Tradetestarna. 

Mer än hälften ansåg att det inte fungerar utifrån deras behov och som tidigare, Tradetestarna 

var mest negativa. Hur Trade hade påverkat arbetet för avroparna var desamma i Norrland 

som i Stockholm, hälften ansåg att det var bra och resten ansåg att det påverkat arbetet varken 

bra eller dåligt. 
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Alla avroparna som intervjuades i Umeå och Stockholm ansåg att systemet var inte svårt, 

både Tradeanvändaren i Umeå och i Stockholm ansåg att Trade var enkelt. Samtidigt var det 

för icke Tradeanvändaren i Stockholm och Umeå lite svårt att komma igång i början.   

På många områden fann vi samma åsikter hos de intervjuade avroparna i Umeå som i 

Stockholm. Alla ansåg att Trade inte var tillämpbart i alla lägen som exempel byggservice, 

Tradeanvändaren i Umeå menade ”att ha fasta projekt, var en förutsättning för att Trade 

fungerar”. Den icke Tradeanvändaren i Umeå menade att det inte fanns några klara direktiv på 

vem som skulle använda Trade eller till vem det passade. Både handledaren och inköpschefen 

i Umeå var medvetna om den dåliga uppkopplingsmöjligheten som bidrog till Trades 

sårbarhet gällande användning för byggservice och korta projekt. Även i Stockholm var detta 

problem välbekant. Detta enligt teorin användbarhet av motstånd har fungerat som en 

varningssignal för att uppmärksamma Trades olämplighet för vissa användningsområden som 

inte var riktigt genomtänkt. 

I båda regionerna upplevdes även samma typer av brister som fanns hos Trade och 

leverantörer, detta kunde förbättras genom att Tradeanvändarna uppmanades att komma med 

förbättringsförslag. Detta enligt teorin tillföra intellektuell stimulation, har effektiviserat 

Trades strukturella brister. I praktiken var förutsättningarna för Trade desamma i båda 

regionerna, men vi såg ett samband mellan de negativa åsikterna från Tradetestarna i Umeå 

och den blygsamma lanseringen av Trade. I båda regionerna upplevde handledarna i princip 

samma problem. Det som skiljde handledarna mellan regionerna, var de högre ställda kraven 

till avroparna som gavs i Stockholm. 

Avdelningschefernas åsikter gick åt skilda vägar, i Umeå ansågs det att lanseringen kunde ha 

varit bättre och att det gick sakta. Även Umeås inköpschef ansåg att Trade hade smugits in i 

organisationen och att använda Trade var ett fritt val för avroparna. Avdelningschefen i 

Stockholm var nöjd med lanseringen och påpekade att hans handledare har varit fokuserade 

på att avroparna skulle använda Trade. Enligt teorin höga prestationsförväntningar, ska det 

ställas krav på medarbetare gällande kvalitet och prestationsförmåga, detta kännetecknas mer 

i Stockholm. Detta har i sig lett till att Stockholm har varit mer framgångsrikt med Trade, 

samt minskat cynismen till det. 
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7. Resultat 

Sammanfattningsvis har författarna observerat i statistiken att Tradeanvändarna var till 

majoriteten positiva i båda regionerna. Ett större antal icke Tradeanvändare i Norrland var 

negativa till Trade. Författarna fann inga starka samband mellan hög datorvana och 

användning av Trade. Ålder hade en större inverkan för användandet, där högre ålder gav 

sämre förutsättningar som till exempel att komma igång, mindre intresse för nya system och 

konservatism i branschen. Informationen om Trades fördelar och tydlighet hur det berör 

arbetet har varit två avgörande faktorer, dessa hade förmedlats något bättre i Stockholm. Det 

fanns ett starkt samband med att muntlig information bidrog till ett större intresse och 

användande för Trade. Även handledning var viktigt för dem som hade det svårt (i det här 

fallet äldre), men var inte avgörande för alla, det var lika viktigt med support och andra 

metoder för inlärning. Det förutsätter att det ställs krav på avroparna att ta ansvar, konstant 

uppföljning och även motivera fördelarna med Trade. I båda regionerna ansågs Trade som 

lätt, men små igångsättningsproblem existerade mest för äldre. I båda regionerna ansågs 

Trade inte fungera för alla avropare, dessa jobbar på byggservice och korta projekt. Inom 

dessa byggen var tillgängligheten till Trade begränsad. Brister på Trade och leverantörer 

fanns i båda regionerna. Största skillnaden mellan regionerna var att lanseringen i Stockholm 

var bättre, vilket kunde förklaras med det högre krav som ställdes.  
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8. Slutsats och diskussion 

Utifrån de fakta vi har sammanställt från vår empiriska undersökning och analysen av detta 

har vi kommit fram till att det finns en viss grad av motstånd hos medarbetarna. Man kan säga 

att det alltid finns något slags motstånd i organisationsförändringar. Det var många fler som 

använde Trade i Stockholm än i Norrland. Alla de ”barnsjukdomar” som upplevdes med 

Trade  t.ex. otydligheten om till vilken form av byggarbete Trade passar, lågt ställda krav och 

otydligt förmedlade fördelar, existerar i båda regionerna, och anses vara de främsta faktorerna 

för motståndet. Stockholm skiljde sig markant med att de hade högre ställda krav. Höga krav 

sätter igång avroparna att använda Trade, intresset ökar i takt med upptäckten av fördelarna 

och därmed motverkar motståndet. Prioriteringarna har inte varit lika hårda i Norrland. 

Datorvanan var relativt hög i båda regionerna och självinlärning av Trade var möjligt men 

passade inte alla. Support och handledning var en förutsättning för snabb och tillfredställande 

användning av Trade. Detta har Stockholm lyckats med, men inte i Norrland, här var frågan 

om resurser avgörande. Båda regionerna har haft sina dåliga sidor när det gäller att informera, 

men Stockholm har hanterat uppföljningen av avroparna bättre kombinerat med handledning 

och support. Mobiltelefonen var i dagsläget en av avroparens främsta verktyg för inköp, om 

det ska ersättas av Trade i de fallen där tillgänglighet av Trade var begränsat, så måste Trade 

vara lika disponibel som mobilen. Detta implicerar att Trade bör vara Trådlöst som mobilen, 

annars går man ett steg tillbaka till samma begränsningar som en fast telefon har. 

Att de låga rabatterna inte imponerar på avroparna och skapar inga incitament för att använda 

Trade, var en faktor som avspeglade den mängd av avropare som inte använde Trade. Även 

om rabatten var liten blir det mycket i längden och det var något som många avropare inte 

förstod. Problemet kanske inte ligger direkt i att det var ett datorstyrt inköpssystem som ska 

läras ut, utan att det var avroparna som inte har förstått sin roll av det ekonomiska ansvaret. 

Med dagens ekonomiska kapplöpning efter att reducera kostnader som många andra stora 

företag gör, kräver detta att avroparna har en mer ökad förståelse för det ekonomiska ansvaret 

och möjligen en viss nivå av ekonomisk utbildning. Därmed kan det konkluderas att 

motståndet även grundar sig på det ökade ekonomiska ansvaret som avroparna ställs inför. Att 

det ställs högre krav på arbetstagarna i alla branscher är ingen hemlighet, arbetsgivarna söker 

människor med mångsidiga erfarenheter. Vissa av avroparna på NCC kanske inte har den 

mångsidighet som de nya förändringarna kräver.  
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9. Kritisk granskning 

I vår undersökning har vi använd oss av både enkät och intervju för att få svar på vår fråga. 

Vissa frågor som ställdes till våra respondenter både i intervjuerna och i enkäten har till viss 

del varit överflödig. Några frågor var upprepande och den mest relevanta valde vi att använda. 

Vi valde även att inte redovisa några svar från var enkätundersökning för vi tyckte att det var 

redundant. 

 
Validitet: Vi ansåg att vi hade hög validitet för vi tyckte att vi fått det svar vi sökte, även om 

vi kan ha gått miste om annat viktig information. Vi tyckte att vi fått en ytlig information om 

medarbetarnas attityder, därför att deras åsikter påtvingades genom standardiserade frågor och 

svarsalternativ.  

Samtidigt tyckte vi att det var svårt att jämföra respondenternas åsikter mellan regionerna, 

därför att det varit stor skillnad i antalet respondenter från varje region. Majoriteten av 

respondenterna var från Stockholm. Det också varit stor skillnad i antalet Tradeanvändare och 

icke Tradeanvändare från Norrland och Stockholm, vilket ansåg vi har påverkat resultatet. 

 

Reliabilitet: En totalundersökning gav ingen hög reliabilitet. Vi ansåg att risken med 

totalundersökning var att enkäten kan ha skickats till fel personer, dvs. ej avropare. Det som 

även kan ha påverkat reliabilitet är att några intervjuer genomfördes under olika 

omständigheter, några kan ha varit stressade och hade ont om tid. I Stockholm sökte vi våra 

intervjupersoner på sina egna arbetsplatser. 

 

Generalisering: En generalisering är det omöjlig att göra även om metoden kan tillämpas i 

flera området, men det är inte säkert att det passar in i alla situationer. 

 

10. Rekommendationer  
Arbetets resultat har varit givande men också varit kvantitetsmässigt enormt, vilket har lett till 

att analysen har koncentrerats till det mest relevanta för undersökningen. Vissa områden var 

tidkrävande att tolka och dess relationer till andra områden kan granskas på många sätt. 

 

Det kan därför vara intressant att föra vidare forskning på hur resurser ökar mottagligheten för 

förändring i organisationer. Vi kom fram till att resurser var avgörande i vissa avseenden för 
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några respondenter, men även hade ingen väsentlig betydelse för andra. I detta avseende har 

det varit svårt att fastställa till vilken grad resurser var avgörande. 
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Bilaga 1 

Intervju frågor till avropare.  
1. Hur bedömer du din datavana?  

 

2. Hur ofta använder du datorn hemma? 

 

3. Hur framfördes informationen till dig om det nya IT-verktyget TRADE? Flera svar kan 

anges! 

 NCC nyheter  Starnet   Handledaren  

 Region nytt  Personalmöte  Centralt/Förvaltning Trade  

 Via kollegor  Skriftlig information    

 Konferens   Övrigt. t ex ………….................... 

 

4. har du lärt dig att använda det nya Trade? 

 

5. har du lärt dig använda Trade tillräckligt bra för att kunna föra ditt arbete på ett 

tillfredställande sätt. 

 

6. Hur anser du att informationen om det nya TRADE har varit? 

 

7. Anser du att det var tydligt för dig, om hur det nya TRADE skulle beröra ditt arbete? 

 

8. Hur anser du att det nya TRADE har påverkat ditt arbete? 

 

9. Har du kunnat påverka förändringen på något sätt? 

 

13. Chefen/Handledaren har visat mig IT-verktygets fördelar på ett tillfredställande sätt. 

 

14. Jag har fått det stöd jag behövde under förändringen. 

 

15. Tycker du att IT-verktyget är lätt eller svårt att använda? 
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16. Vad skulle du själv vilja förändra på IT-verktyget för att du ska kunna jobba effektivare 

(underlätta din arbetssituation)? 

 

17. Hur upplever du dina kollegors inställning till IT-verktyget?  

  

18. Hur anser du att tillgången till IT-verktyget har varit? 

Frågor till chefer samt handledare 
 

1. Vad är din åsikt (idé, ståndpunkt) om förändringsarbete med Trade? 
 

2. På vilket sätt har du presenterat förändringen?  
 

3. Anser du att den information dina medarbetare fick var relevant och rationell? 
 

4. Har förändringen skapat någon nedstämning hos medarbetarna?  
 

5. Har förändringen skapat något entusiasm hos medarbetarna? 
 

6. Har medarbetarna antytt att förändringarna går för snabbt? 
 

7. Kan ni ge ett exempel på någon typ av motstånd, som ni anser ha stött på? 
 

8. Var du medveten om att några/en del av medarbetarna skulle vara cyniska till 
förändringen? 

 
9. Uppmanade du medarbetarna att de kan gärna komma med förslag på förbättringar, 

Providing intellectual stimulation 
 

10. Hur skulle du beskriva medarbetarnas inställning till användandet av Trade? 
 
11. Har medarbetare påpekat vilka brister som finns med systemet 

 
 

12. Har du försök att vara en förebild på hur man ska jobba med Trade?  
Role modeling 

 

13. Skapade du höga förväntningar av medarbetare och förväntade det av dem, High 
performance expectations 

 
14. Har du försökt att stödja medarbetarnas individuell på något sätt, av deras behov eller 

dess oro över förändringen eller annat. 
Provinding individualized support 

 
 

15. Gav du dem en vision om hur framtiden ska se ut på NCC? 
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Bilaga 2. Enkätundersökning  

 

Till dig som avropar på NCC 
Vi är två studenter som just nu skriver ett Magisteruppsats på Södertörn Högskola. Vi fick i 
uppdrag av Kent Eriksson, Inköpschef i NCC Hus Stockholm, att undersöka om 
föresättningarna och mottagligheten skiljer sig i olika regioner i Sverige hos NNCs personal 
vid införandet av det nya avropsverktyget TRADE.  
Ditt deltagande i undersökning är förstås frivilligt, men det är betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet, att du som får frågeformuläret besvarar det. Skicka tillbaka svaret 
så fort som möjligt och helst inom en vecka.  
 

Ditt svar kommer att behandlas anonymt! 

Svaren kommer att databehandlas utan identitetsuppgifter och kommer således inte att kunna 

kopplas till dig som person. 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING om Avropssystemet NCC Trade (IT-verktyget) 

 

1. Ange region 

 Region Stockholm  Region Norrland 

 

2. Ange åldersintervall 

 20-29  30-39  40-49  50-59  60+ 

 

3. Hur bedömer du din datavana?  

 Mycket bra   Ganska bra   Varken bra eller dåligt

  

 Ganska dåligt  Mycket dåligt 

 

4. Ange din kunskapsnivå på nedanstående program 

Mycket      Ganska      Varken bra/      Ganska Mycket 
bra       bra dåligt dåligt dåligt 

Windows 2000, XP                      

Internet Explorer                          
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5. Hur ofta använder du datorn hemma? 

6-7 ggr/veckan   4-5 ggr/veckan   2-3 ggr/veckan  

 1 ggr/veckan   inte alls 

 

6. Hur framfördes informationen till dig om det nya IT-verktyget TRADE? Flera svar kan 

anges! 

 NCC nyheter  Starnet   Handledaren  

 Region nytt  Personalmöte  Centralt/Förvaltning Trade  

 Via kollegor  Skriftlig information    

 Konferens   Övrigt. t ex ………….................... 

7. Använder du det nya IT-verktyget? 

 Ja   Nej, men har lärt mig.    Nej! (gå vidare till fråga 21) 

 

8. På vilket sätt har du lärt dig att använda det nya IT-verktyget? 

 En kurs i grupp  Individuellt handledning  Självlärd  

Annat:…………………………………………………………………………………………… 

 

9. Jag har lärt mig använda Trade tillräckligt bra för att kunna föra mitt arbete på ett 

tillfredställande sätt. 

                                                 

Instämmer                Varken/eller             Instämmer  
Helt                  inte alls 

10. Hur anser du att informationen om Trade har varit? 

 Mycket bra   Ganska bra   Varken bra eller dåligt 

Ganska dåligt  Mycket dåligt 

 

11. Anser du att det var tydligt för dig, om hur Trade skulle beröra ditt arbete? 

 Mycket tydligt    Ganska tydligt  Varken/eller 

  

 Inte särskilt tydligt  Otydligt 
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12. Hur anser du att det nya IT-verktyget har påverkat ditt arbete? 

 Mycket bra   Ganska bra   Varken bra eller dåligt

  

 Ganska dåligt  Mycket dåligt 

Förklara!…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........... 

 

13. Har du kunnat påverka förändringen på något sätt? 

 Mycket    Ganska    Varken/eller

  

 Ganska    Mycket  

 

14. Hur anser du att Er Chef/Handledare har tagit del av dina åsikter av förändringen? 

 Mycket bra   Ganska bra   Varken bra eller dåligt 

  

 Ganska dålig  Mycket dåligt 

 

15. Chefen/Handledaren har visat mig Trades fördelar på ett tillfredställande sätt. 

                                            

            Instämmer               Varken/eller   Instämmer  
            helt       inte alls
      

 

16. Jag har fått det stöd jag behövde under förändringen. 

                                            

            Instämmer               Varken/eller   Instämmer  
            helt       inte alls
   
 

17. Trade fungerar mycket bra utifrån mina behov. 

                                            

            Instämmer               Varken/eller   Instämmer  
            helt       inte alls 

18. Tycker du att Trade är lätt eller svårt att använda? 

 Mycket lätt   Ganska lätt   Varken lätt eller svårt  
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 Ganska svårt   Mycket svårt 

19. Vad skulle du själv vilja förändra på Trade för att du ska kunna jobba effektivare 

(underlätta din arbetssituation)? 

Förbättringsförslag:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

20. Hur upplever du dina kollegors inställning till Trade?  

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt  

 Ganska dåligt   Mycket dåligt 

Kommentar: ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

För er som svarat NEJ på frågan 7. 

21. Anser du att du har förstått vikten av Trade? 

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt  

 Ganska dåligt  Mycket dåligt 

 

22. Hur anser du att informationen om Trade har varit?  

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt 

 Inte speciellt bra  Inte alls bra 

 

23. Hur anser du att tillgången till Trade har varit? 

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt 

 Inte speciellt bra  Inte alls bra 

 

24. Hur anser du att ledningen har fungerat vad gäller att motivera till att använda Trade? 

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt 

 Inte speciellt bra  Inte alls bra 

 

25. Hur anser du att kommunikationen mellan dig och Er Chef/Handledare har fungerat 

gällande Trade?  

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt 

 Inte speciellt bra  Inte alls bra 
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26. Vad skulle du själv vilja förändra för att kunna börja använda Trade? 

Förändringsförslag:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Anser du att det var tydligt för dig, om hur Trade skulle beröra ditt arbete? 

 Mycket tydligt    Ganska tydligt  Varken/eller 

  

 Inte särskilt tydligt  Otydligt 

28. Hur upplever du dina kollegors inställning till Trade?  

 Mycket bra   Ganska bra  Varken bra eller dåligt  

 Ganska dåligt  Mycket dåligt 

Kommentar: 

…………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Grafer 
Grafer som skapades av enkätundersöknings svar med hjälp av korstabeller. 
 

Åldersstruktur för avroparna. Fråga 2. 
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Information om Trade till avropare. Fråga 6 
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Hur har de lärt sig? Fråga 8     
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Efter att ha lärt sig Trade, har avroparna kunnat utföra sitt arbete med Trade tillfredställande? Fråga 9 
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Vad ansågs om informationen angående Trade? Fråga 10 
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Hur tydligt framgick det hur deras arbete skulle beröras med Trade? Fråga 11 
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Hur har de kunnat påverka? Fråga 13 
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Användarvänligheten! Fråga 18 
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Hur upplevs kollegors inställning? Fråga 20 
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Tillgång till Trade! Fråga 23 
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Tydlighet om hur det berör arbete? Fråga 27 
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Bilaga 4 

korstabeller 
Korstabuleringar på svar från enkätundersökningen. 

 

1. Region * 7.Trade användare Crosstabulation

36 3 2 41
87,8% 7,3% 4,9% 100,0%

85,7% 50,0% 9,5% 59,4%

52,2% 4,3% 2,9% 59,4%
6 3 19 28

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

14,3% 50,0% 90,5% 40,6%

8,7% 4,3% 27,5% 40,6%
42 6 21 69

60,9% 8,7% 30,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

60,9% 8,7% 30,4% 100,0%

Count
% within 1. Region
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 1. Region
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 1. Region
% within 7.Trade
användare
% of Total

Stockholm

Norrland

1. Region

Total

ja
nej,men

har lärt mig nej, inte alls

7.Trade användare

Total
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2. Ålder * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

9 0 0 9
100,0% ,0% ,0% 100,0%

25,0% ,0% ,0% 22,0%

22,0% ,0% ,0% 22,0%
8 0 0 8

100,0% ,0% ,0% 100,0%

22,2% ,0% ,0% 19,5%

19,5% ,0% ,0% 19,5%
7 1 2 10

70,0% 10,0% 20,0% 100,0%

19,4% 33,3% 100,0% 24,4%

17,1% 2,4% 4,9% 24,4%
12 1 0 13

92,3% 7,7% ,0% 100,0%

33,3% 33,3% ,0% 31,7%

29,3% 2,4% ,0% 31,7%
0 1 0 1

,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% 33,3% ,0% 2,4%

,0% 2,4% ,0% 2,4%
36 3 2 41

87,8% 7,3% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

87,8% 7,3% 4,9% 100,0%
1 0 0 1

100,0% ,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% ,0% 3,6%

3,6% ,0% ,0% 3,6%
2 2 3 7

28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

33,3% 66,7% 15,8% 25,0%

7,1% 7,1% 10,7% 25,0%
0 1 6 7

,0% 14,3% 85,7% 100,0%

,0% 33,3% 31,6% 25,0%

,0% 3,6% 21,4% 25,0%
1 0 8 9

11,1% ,0% 88,9% 100,0%

16,7% ,0% 42,1% 32,1%

3,6% ,0% 28,6% 32,1%
2 0 2 4

50,0% ,0% 50,0% 100,0%

33,3% ,0% 10,5% 14,3%

7,1% ,0% 7,1% 14,3%
6 3 19 28

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 7.Trade
användare
% of Total
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3. datorvana * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 1 0 2
50,0% 50,0% ,0% 100,0%

2,8% 33,3% ,0% 4,9%

2,4% 2,4% ,0% 4,9%
7 0 0 7

100,0% ,0% ,0% 100,0%

19,4% ,0% ,0% 17,1%

17,1% ,0% ,0% 17,1%
14 2 2 18

77,8% 11,1% 11,1% 100,0%

38,9% 66,7% 100,0% 43,9%

34,1% 4,9% 4,9% 43,9%
14 0 0 14

100,0% ,0% ,0% 100,0%

38,9% ,0% ,0% 34,1%

34,1% ,0% ,0% 34,1%
36 3 2 41

87,8% 7,3% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

87,8% 7,3% 4,9% 100,0%
0 0 2 2

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 10,5% 7,1%

,0% ,0% 7,1% 7,1%
3 2 5 10

30,0% 20,0% 50,0% 100,0%

50,0% 66,7% 26,3% 35,7%

10,7% 7,1% 17,9% 35,7%
2 0 9 11

18,2% ,0% 81,8% 100,0%

33,3% ,0% 47,4% 39,3%

7,1% ,0% 32,1% 39,3%
1 1 3 5

20,0% 20,0% 60,0% 100,0%

16,7% 33,3% 15,8% 17,9%

3,6% 3,6% 10,7% 17,9%
6 3 19 28

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

Count
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% within 3. datorvana
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användare
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% within 3. datorvana
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 3. datorvana
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 3. datorvana
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 3. datorvana
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 3. datorvana
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 3. datorvana
% within 7.Trade
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% within 3. datorvana
% within 7.Trade
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% of Total
Count
% within 3. datorvana
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5. Användning av data * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

7 0 0 7

100,0% ,0% ,0% 100,0%

19,4% ,0% ,0% 17,1%

17,1% ,0% ,0% 17,1%
13 2 1 16

81,3% 12,5% 6,3% 100,0%

36,1% 66,7% 50,0% 39,0%

31,7% 4,9% 2,4% 39,0%
4 1 1 6

66,7% 16,7% 16,7% 100,0%

11,1% 33,3% 50,0% 14,6%

9,8% 2,4% 2,4% 14,6%
12 0 0 12

100,0% ,0% ,0% 100,0%

33,3% ,0% ,0% 29,3%

29,3% ,0% ,0% 29,3%
36 3 2 41

87,8% 7,3% 4,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

87,8% 7,3% 4,9% 100,0%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 5,3% 3,6%

,0% ,0% 3,6% 3,6%
2 2 3 7

28,6% 28,6% 42,9% 100,0%

33,3% 66,7% 15,8% 25,0%

7,1% 7,1% 10,7% 25,0%
1 0 3 4

25,0% ,0% 75,0% 100,0%

16,7% ,0% 15,8% 14,3%

3,6% ,0% 10,7% 14,3%
1 0 8 9

11,1% ,0% 88,9% 100,0%

16,7% ,0% 42,1% 32,1%

3,6% ,0% 28,6% 32,1%
2 1 4 7

28,6% 14,3% 57,1% 100,0%

33,3% 33,3% 21,1% 25,0%

7,1% 3,6% 14,3% 25,0%
6 3 19 28

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,4% 10,7% 67,9% 100,0%

Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 5.
Användning av data
% within 7.Trade
användare
% of Total

1gg/v

2-3 ggr/v

4-5 ggr/v

6-7 ggr/v

5. Användning
av data

Total

inte alls

1gg/v

2-3 ggr/v

4-5 ggr/v

6-7 ggr/v

5. Användning
av data

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig nej, inte alls

7.Trade användare

Total
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6.info framfördes * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

4 0 4
100,0% ,0% 100,0%

100,0% ,0% 80,0%

80,0% ,0% 80,0%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 100,0% 20,0%

,0% 20,0% 20,0%
4 1 5

80,0% 20,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

80,0% 20,0% 100,0%
1 1

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
1 1

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 6.info framfördes
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 6.info framfördes
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 6.info framfördes
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 6.info framfördes
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 6.info framfördes
% within 7.Trade
användare
% of Total

via kollegor

personal möte

6.info
framfördes

Total

Skriftlliginfo6.info
framfördes

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja nej, inte alls
7.Trade användare

Total
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8. Hur man lärt sig * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

9 0 9

100,0% ,0% 100,0%

25,0% ,0% 23,1%

23,1% ,0% 23,1%
14 2 16

87,5% 12,5% 100,0%

38,9% 66,7% 41,0%

35,9% 5,1% 41,0%
13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

36,1% 33,3% 35,9%

33,3% 2,6% 35,9%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

50,0% ,0% 33,3%

33,3% ,0% 33,3%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
2 3 5

40,0% 60,0% 100,0%

33,3% 100,0% 55,6%

22,2% 33,3% 55,6%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 8. Hur
man lärt sig
% within 7.Trade
användare
% of Total

En kurs

Individuell handledning

Självlärd

8. Hur
man lärt
sig

Total

En kurs

Individuell handledning

Självlärd

8. Hur
man lärt
sig

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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9. föra arbete tillfredställande * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

2,8% ,0% 2,6%

2,6% ,0% 2,6%
3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

8,3% 33,3% 10,3%

7,7% 2,6% 10,3%
12 1 13

92,3% 7,7% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3%

30,8% 2,6% 33,3%
20 1 21

95,2% 4,8% 100,0%

55,6% 33,3% 53,8%

51,3% 2,6% 53,8%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
5 0 5

100,0% ,0% 100,0%

83,3% ,0% 55,6%

55,6% ,0% 55,6%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 7.Trade
användare
% of Total

Instämmer lite

Varken/eller

Instämmer något

Instämmer helt

9. föra arbete
tillfredställande

Total

Instämmer inte alls

Instämmer lite

Varken/eller

Instämmer något

Instämmer helt

9. föra arbete
tillfredställande

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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10. Anser om info * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

5 0 5

100,0% ,0% 100,0%

13,9% ,0% 12,8%

12,8% ,0% 12,8%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

8,3% ,0% 7,7%

7,7% ,0% 7,7%
10 2 12

83,3% 16,7% 100,0%

27,8% 66,7% 30,8%

25,6% 5,1% 30,8%
13 1 14

92,9% 7,1% 100,0%

36,1% 33,3% 35,9%

33,3% 2,6% 35,9%
5 0 5

100,0% ,0% 100,0%

13,9% ,0% 12,8%

12,8% ,0% 12,8%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

16,7% 66,7% 33,3%

11,1% 22,2% 33,3%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

50,0% ,0% 33,3%

33,3% ,0% 33,3%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

33,3% ,0% 22,2%

22,2% ,0% 22,2%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 10.
Anser om info
% within 7.Trade
användare
% of Total

mycket dåligt

ganska  dåligt

varken bra eller dåligt

Ganska Bra

Mycket bra

10.
Anser
om
info

Total

mycket dåligt

varken bra eller dåligt

Ganska Bra

Mycket bra

10.
Anser
om
info

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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11.Tydlighet om hur arbetet berörs * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

5,6% ,0% 5,1%

5,1% ,0% 5,1%
4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

11,1% ,0% 10,3%

10,3% ,0% 10,3%
7 0 7

100,0% ,0% 100,0%

19,4% ,0% 17,9%

17,9% ,0% 17,9%
13 3 16

81,3% 18,8% 100,0%

36,1% 100,0% 41,0%

33,3% 7,7% 41,0%
10 0 10

100,0% ,0% 100,0%

27,8% ,0% 25,6%

25,6% ,0% 25,6%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

16,7% 33,3% 22,2%

11,1% 11,1% 22,2%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

50,0% 33,3% 44,4%

33,3% 11,1% 44,4%
1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

16,7% 33,3% 22,2%

11,1% 11,1% 22,2%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 11.Tydlighet
om hur arbetet berörs
% within 7.Trade
användare
% of Total

otydligt

inte skärsklit tydligt

Varken/eller

Ganksa tydligt

Mycket tydligt

11.Tydlighet
om hur
arbetet
berörs

Total

inte skärsklit tydligt

Varken/eller

Ganksa tydligt

Mycket tydligt

11.Tydlighet
om hur
arbetet
berörs

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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12.Hur trade påverkat arbete * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

8,3% ,0% 7,7%

7,7% ,0% 7,7%
15 2 17

88,2% 11,8% 100,0%

41,7% 66,7% 43,6%

38,5% 5,1% 43,6%
8 1 9

88,9% 11,1% 100,0%

22,2% 33,3% 23,1%

20,5% 2,6% 23,1%
10 0 10

100,0% ,0% 100,0%

27,8% ,0% 25,6%

25,6% ,0% 25,6%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
2 2 4

50,0% 50,0% 100,0%

33,3% 66,7% 44,4%

22,2% 22,2% 44,4%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

50,0% ,0% 33,3%

33,3% ,0% 33,3%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 12.Hur trade
påverkat arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total

ganska dåligt

varken bra eller dåligt

ganska bra

mycket bra

12.Hur trade
påverkat
arbete

Total

mycket dåligt

varken bra eller dåligt

ganska bra

mycket bra

12.Hur trade
påverkat
arbete

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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13. påverkat förändringen * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

9 2 11

81,8% 18,2% 100,0%

25,0% 66,7% 28,2%

23,1% 5,1% 28,2%
6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

16,7% 33,3% 17,9%

15,4% 2,6% 17,9%
9 0 9

100,0% ,0% 100,0%

25,0% ,0% 23,1%

23,1% ,0% 23,1%
7 0 7

100,0% ,0% 100,0%

19,4% ,0% 17,9%

17,9% ,0% 17,9%
5 0 5

100,0% ,0% 100,0%

13,9% ,0% 12,8%

12,8% ,0% 12,8%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

16,7% 33,3% 22,2%

11,1% 11,1% 22,2%
1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

16,7% 66,7% 33,3%

11,1% 22,2% 33,3%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

33,3% ,0% 22,2%

22,2% ,0% 22,2%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 13. påverkat
förändringen
% within 7.Trade
användare
% of Total

inte alls

intespeciellt

varken eller

ganska

mycket

13. påverkat
förändringen

Total

inte alls

intespeciellt

varken eller

ganska

mycket

13. påverkat
förändringen

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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15. har fördelar visats * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

5 0 5

100,0% ,0% 100,0%

13,9% ,0% 12,8%

12,8% ,0% 12,8%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

8,3% ,0% 7,7%

7,7% ,0% 7,7%
10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

27,8% 33,3% 28,2%

25,6% 2,6% 28,2%
9 1 10

90,0% 10,0% 100,0%

25,0% 33,3% 25,6%

23,1% 2,6% 25,6%
9 1 10

90,0% 10,0% 100,0%

25,0% 33,3% 25,6%

23,1% 2,6% 25,6%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 2 2

,0% 100,0% 100,0%

,0% 66,7% 22,2%

,0% 22,2% 22,2%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

50,0% ,0% 33,3%

33,3% ,0% 33,3%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

33,3% ,0% 22,2%

22,2% ,0% 22,2%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 15. har
fördelar visats
% within 7.Trade
användare
% of Total

instämmer inte alls

instämmer lite

varken/eller

instämmer något

instmmer helt

15. har
fördelar
visats

Total

instämmer inte alls

instämmer lite

varken/eller

instämmer något

instmmer helt

15. har
fördelar
visats

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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17. fungerar utifrån behov * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

5,6% ,0% 5,1%

5,1% ,0% 5,1%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

5,6% ,0% 5,1%

5,1% ,0% 5,1%
8 2 10

80,0% 20,0% 100,0%

22,2% 66,7% 25,6%

20,5% 5,1% 25,6%
12 1 13

92,3% 7,7% 100,0%

33,3% 33,3% 33,3%

30,8% 2,6% 33,3%
12 0 12

100,0% ,0% 100,0%

33,3% ,0% 30,8%

30,8% ,0% 30,8%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 3 3

,0% 100,0% 100,0%

,0% 100,0% 33,3%

,0% 33,3% 33,3%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

66,7% ,0% 44,4%

44,4% ,0% 44,4%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 17. fungerar
utifrån behov
% within 7.Trade
användare
% of Total

instämmer inte alls

instämmer lite

varken/eller

instämmer något

instämmer helt

17. fungerar
utifrån behov

Total

instämmer inte alls

instämmer lite

varken/eller

instämmer helt

17. fungerar
utifrån behov

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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18. svårt lätt att använda * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

11,1% ,0% 10,3%

10,3% ,0% 10,3%
3 2 5

60,0% 40,0% 100,0%

8,3% 66,7% 12,8%

7,7% 5,1% 12,8%
21 1 22

95,5% 4,5% 100,0%

58,3% 33,3% 56,4%

53,8% 2,6% 56,4%
8 0 8

100,0% ,0% 100,0%

22,2% ,0% 20,5%

20,5% ,0% 20,5%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 2 2

,0% 100,0% 100,0%

,0% 66,7% 22,2%

,0% 22,2% 22,2%
0 1 1

,0% 100,0% 100,0%

,0% 33,3% 11,1%

,0% 11,1% 11,1%
1 0 1

100,0% ,0% 100,0%

16,7% ,0% 11,1%

11,1% ,0% 11,1%
2 0 2

100,0% ,0% 100,0%

33,3% ,0% 22,2%

22,2% ,0% 22,2%
3 0 3

100,0% ,0% 100,0%

50,0% ,0% 33,3%

33,3% ,0% 33,3%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 18. svårt
lätt att använda
% within 7.Trade
användare
% of Total

ganska svårt

Varken lätt eller svårt

ganska lätt

mycket lätt

18. svårt
lätt att
använda

Total

mycket svårt

ganska svårt

Varken lätt eller svårt

ganska lätt

mycket lätt

18. svårt
lätt att
använda

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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20. kollegors inställning * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

8 0 8

100,0% ,0% 100,0%

22,2% ,0% 20,5%

20,5% ,0% 20,5%
10 1 11

90,9% 9,1% 100,0%

27,8% 33,3% 28,2%

25,6% 2,6% 28,2%
14 2 16

87,5% 12,5% 100,0%

38,9% 66,7% 41,0%

35,9% 5,1% 41,0%
4 0 4

100,0% ,0% 100,0%

11,1% ,0% 10,3%

10,3% ,0% 10,3%
36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

92,3% 7,7% 100,0%
0 2 2

,0% 100,0% 100,0%

,0% 66,7% 22,2%

,0% 22,2% 22,2%
1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

16,7% 33,3% 22,2%

11,1% 11,1% 22,2%
5 0 5

100,0% ,0% 100,0%

83,3% ,0% 55,6%

55,6% ,0% 55,6%
6 3 9

66,7% 33,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

66,7% 33,3% 100,0%

Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 20.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total

ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

ganska bra

mycket bra

20. kollegors
inställning

Total

mycket dåligt

Varken bra eller dåligt

ganska bra

20. kollegors
inställning

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

ja
nej,men

har lärt mig

7.Trade användare

Total
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21. förstått vikten av trade * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
5 5

100,0% 100,0%

26,3% 26,3%

26,3% 26,3%
7 7

100,0% 100,0%

36,8% 36,8%

36,8% 36,8%
4 4

100,0% 100,0%

21,1% 21,1%

21,1% 21,1%
3 3

100,0% 100,0%

15,8% 15,8%

15,8% 15,8%
19 19

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 21. förstått
vikten av trade
% within 7.Trade
användare
% of Total

ganska bra

mycket bra

21. förstått
vikten av
trade

Total

mycket dåligt

ganska dåligt

varke bra eller dåligt

ganska bra

21. förstått
vikten av
trade

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

nej, inte alls

7.Trade
användare

Total
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23. tillgång till trade * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
2 2

100,0% 100,0%

10,5% 10,5%

10,5% 10,5%
7 7

100,0% 100,0%

36,8% 36,8%

36,8% 36,8%
10 10

100,0% 100,0%

52,6% 52,6%

52,6% 52,6%
19 19

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 23.
tillgång till trade
% within 7.Trade
användare
% of Total

varken bra eller dåligt

ganska bra

23. tillgång
till trade

Total

inte alls bra

 inte speciellt bra

varken bra eller dåligt

23. tillgång
till trade

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

nej, inte alls

7.Trade
användare

Total
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24. ledningens motivation * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
5 5

100,0% 100,0%

26,3% 26,3%

26,3% 26,3%
6 6

100,0% 100,0%

31,6% 31,6%

31,6% 31,6%
7 7

100,0% 100,0%

36,8% 36,8%

36,8% 36,8%
1 1

100,0% 100,0%

5,3% 5,3%

5,3% 5,3%
19 19

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 24.
ledningens motivation
% within 7.Trade
användare
% of Total

varken bra eller dåligt

mycket bra

24. ledningens
motivation

Total

inte alls bra

inte speciellt bra

varken bra eller dåligt

ganska bra

24. ledningens
motivation

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

nej, inte alls

7.Trade
användare

Total
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25. kommunikation från chef/handledare * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
3 3

100,0% 100,0%

15,8% 15,8%

15,8% 15,8%
8 8

100,0% 100,0%

42,1% 42,1%

42,1% 42,1%
7 7

100,0% 100,0%

36,8% 36,8%

36,8% 36,8%
1 1

100,0% 100,0%

5,3% 5,3%

5,3% 5,3%
19 19

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 25.
kommunikation från
chef/handledare
% within 7.Trade
användare
% of Total

ganska bra

mycket bra

25. kommunikation
från chef/handledare

Total

inte alls bra

inte speciellt bra

varken bra eller dåligt

ganska bra

25. kommunikation
från chef/handledare

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

nej, inte alls

7.Trade
användare

Total
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27. tydligt hur det berör arbete * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
4 4

100,0% 100,0%

21,1% 21,1%

21,1% 21,1%
8 8

100,0% 100,0%

42,1% 42,1%

42,1% 42,1%
6 6

100,0% 100,0%

31,6% 31,6%

31,6% 31,6%
1 1

100,0% 100,0%

5,3% 5,3%

5,3% 5,3%
19 19

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 27. tydligt
hur det berör arbete
% within 7.Trade
användare
% of Total

mycket tydligt27. tydligt
hur det
berör arbete

Total

otydligt

inte särskillt tydligt

varken/eller

ganska tydligt

27. tydligt
hur det
berör arbete

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

nej, inte alls

7.Trade
användare

Total
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28. kollegors inställning * 7.Trade användare * 1. Region Crosstabulation

1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
1 1

100,0% 100,0%

50,0% 50,0%

50,0% 50,0%
2 2

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%
2 2

100,0% 100,0%

10,5% 10,5%

10,5% 10,5%
6 6

100,0% 100,0%

31,6% 31,6%

31,6% 31,6%
9 9

100,0% 100,0%

47,4% 47,4%

47,4% 47,4%
2 2

100,0% 100,0%

10,5% 10,5%

10,5% 10,5%
19 19

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

100,0% 100,0%

Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total
Count
% within 28.
kollegors inställning
% within 7.Trade
användare
% of Total

varken bra eller dåligt

ganska bra

28. kollegors
inställning

Total

mycket dåligt

ganska dåligt

varken bra eller dåligt

ganska bra

28. kollegors
inställning

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

nej, inte alls

7.Trade
användare

Total
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Kompletterande korstabeller 
 
Vi har här nedan valt att korsa svaren från hur respondenterna har lärt sig Trade som grund 
samt från vilken region svaren kommer ifrån. Dessa två har korsats med flera olika andra svar 
på olika sätt. Dessa är support, ålder och föra arbete tillfredställande. 

 
 

 
 
 
 
 

16. Support * 8. Hur man lärt sig * 1. Region 

1 0 4 5
20,0% ,0% 80,0% 100,0%

11,1% ,0% 28,6% 12,8%

2,6% ,0% 10,3% 12,8%
0 2 1 3

,0% 66,7% 33,3% 100,0%

,0% 12,5% 7,1% 7,7%

,0% 5,1% 2,6% 7,7%
1 1 4 6

16,7% 16,7% 66,7% 100,0%

11,1% 6,3% 28,6% 15,4%

2,6% 2,6% 10,3% 15,4%
4 8 3 15

26,7% 53,3% 20,0% 100,0%

44,4% 50,0% 21,4% 38,5%

10,3% 20,5% 7,7% 38,5%
3 5 2 10

30,0% 50,0% 20,0% 100,0%

33,3% 31,3% 14,3% 25,6%

7,7% 12,8% 5,1% 25,6%
9 16 14 39

23,1% 41,0% 35,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 41,0% 35,9% 100,0%
0 1 3 4

,0% 25,0% 75,0% 100,0%

,0% 100,0% 60,0% 44,4%

,0% 11,1% 33,3% 44,4%
1 0 1 2

50,0% ,0% 50,0% 100,0%

33,3% ,0% 20,0% 22,2%

11,1% ,0% 11,1% 22,2%
2 0 0 2

100,0% ,0% ,0% 100,0%

66,7% ,0% ,0% 22,2%

22,2% ,0% ,0% 22,2%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 20,0% 11,1%

,0% ,0% 11,1% 11,1%
3 1 5 9

33,3% 11,1% 55,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

33,3% 11,1% 55,6% 100,0%

Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 16. support
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total

instämmer inte alls

instämmer lite

varken/eller

instämmer något

instämmer helt

16.
support 

Total

instämmer inte alls

varken/eller

instämmer något

instämmer helt

16.
support 

Total

1. Region

Stockholm

Norrland

En kurs
Individuell 

handledning Självlärd

8. Hur man lärt sig

Total
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i n s tä m m e r  
h l t

in s tä m m e
n å g o t

v a rk e n /e llin s tä m m e r  
l i t

in s tä m m e r  
i t a l l s 

1 6 .  s u p p o r t

8  

6  

4  

2  

0  

A n
t a l 

S jä lv lä r
d

In d iv id u e ll  
h d l d i

E n  
k

8 .  H u r  m a n  lä r t  

1 .  R e g io n  S t o c k h o lm

 

in s t ä m m e r  h e l tin s t ä m m e r  n å g o tv a r k e n / e l l e r in s t ä m m e r  in t e  a lls  
1 6 .  s u p p o r t

3 ,0 

2 ,5 

2 ,0 

1 ,5 

1 ,0 

0 ,5 

0 ,0 

A n
t a l 

S jä lv lä r d  In d iv id u e l l  h a n d le d n in g
E n  k u r s  8 .  H u r  m a n  lä r t s ig

1 .  R e g i o n  N o r r la n d  

 



  Alexander Carracedo 
  Karina Sierra 

 110

 
 

9. Föra arbete tillfredställande * 8. Hur man lärt sig * 1. Region 

0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 7,1% 2,6%

,0% ,0% 2,6% 2,6%
1 3 0 4

25,0% 75,0% ,0% 100,0%

11,1% 18,8% ,0% 10,3%

2,6% 7,7% ,0% 10,3%
3 6 4 13

23,1% 46,2% 30,8% 100,0%

33,3% 37,5% 28,6% 33,3%

7,7% 15,4% 10,3% 33,3%
5 7 9 21

23,8% 33,3% 42,9% 100,0%

55,6% 43,8% 64,3% 53,8%

12,8% 17,9% 23,1% 53,8%
9 16 14 39

23,1% 41,0% 35,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

23,1% 41,0% 35,9% 100,0%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 20,0% 11,1%

,0% ,0% 11,1% 11,1%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 20,0% 11,1%

,0% ,0% 11,1% 11,1%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 20,0% 11,1%

,0% ,0% 11,1% 11,1%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 20,0% 11,1%

,0% ,0% 11,1% 11,1%
3 1 1 5

60,0% 20,0% 20,0% 100,0%

100,0% 100,0% 20,0% 55,6%

33,3% 11,1% 11,1% 55,6%
3 1 5 9

33,3% 11,1% 55,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

33,3% 11,1% 55,6% 100,0%

Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total
Count
% within 9. föra arbete
tillfredställande
% within 8. Hur man
lärt sig
% of Total

Instämmer lite

Varken/eller

Instämmer något

Instämmer helt

9. föra arbete
tillfredställande

Total

Instämmer inte alls

Instämmer lite

Varken/eller

Instämmer något

Instämmer helt

9. föra arbete
tillfredställande

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

En kurs
Individuell

handledning Självlärd 

8. Hur man lärt sig

Total
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In s tä m m er  h e ltIn s t ä m m er  n å g o tV ar k e n /e lle r In s tä m m er  l ite 
9 . fö ra  a rb e te  t il lf re d s tä lla n d e

1 0 

8 

6 

4 

2 

0 

C o
u n
t

S jä lv lä r d In d iv id u e ll  h a n d le d n in g
E n  k u rs 8 .  H u r m a n  lä r t 
i

1 . R e g io n = S to c k h o lm

  

Instämmer heltInstämmer
något

Varken/ellerInstämmer liteInstämmer inte
alls

9. föra arbete tillfredställande

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Co
un

t

Självlärd
Individuell handledning
En kurs

8. Hur man lärt sig

1. Region=Norrland
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2. Ålder * 8. Hur man lärt sig * 1. Region 

2 5 2 9
22,2% 55,6% 22,2% 100,0% 
22,2% 31,3% 14,3% 23,1% 

5,1% 12,8% 5,1% 23,1% 
2 1 5 8

25,0% 12,5% 62,5% 100,0% 
22,2% 6,3% 35,7% 20,5% 

5,1% 2,6% 12,8% 20,5% 
2 4 2 8

25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
22,2% 25,0% 14,3% 20,5% 

5,1% 10,3% 5,1% 20,5% 
3 5 5 13 

23,1% 38,5% 38,5% 100,0% 
33,3% 31,3% 35,7% 33,3% 

7,7% 12,8% 12,8% 33,3% 
0 1 0 1

,0% 100,0% ,0% 100,0% 
,0% 6,3% ,0% 2,6% 
,0% 2,6% ,0% 2,6% 

9 16 14 39 
23,1% 41,0% 35,9% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
23,1% 41,0% 35,9% 100,0% 

0 0 1 1
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
,0% ,0% 20,0% 11,1% 
,0% ,0% 11,1% 11,1% 

2 0 2 4
50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
66,7% ,0% 40,0% 44,4% 
22,2% ,0% 22,2% 44,4% 

0 0 1 1
,0% ,0% 100,0% 100,0% 
,0% ,0% 20,0% 11,1% 
,0% ,0% 11,1% 11,1% 

0 1 0 1
,0% 100,0% ,0% 100,0% 
,0% 100,0% ,0% 11,1% 
,0% 11,1% ,0% 11,1% 

1 0 1 2
50,0% ,0% 50,0% 100,0% 
33,3% ,0% 20,0% 22,2% 
11,1% ,0% 11,1% 22,2% 

3 1 5 9
33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
33,3% 11,1% 55,6% 100,0% 

Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total
Count 
% within 2. Ålder
% within 8. Hur
man lärt sig
% of Total

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

2.
Ålder

Total

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

2.
Ålder

Total

1. Region
Stockholm

Norrland

En kurs
Individuell

handledning Självlärd

8. Hur man lärt sig

Total
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60+50-5940-4930-3920-29

2. Ålder

5

4

3

2

1

0

Co
un

t

Självlärd
Individuell handledning
En kurs

8. Hur man lärt sig

1. Region=Stockholm

 

60+50-5940-4930-3920-29

2. Ålder

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Co
un

t

Självlärd
Individuell handledning
En kurs

8. Hur man lärt sig

1. Region=Norrland
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2. Ålder * 9. föra arbete tillfredställande * 8. Hur man lärt sig

0 0 2 2
,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 25,0% 16,7%

,0% ,0% 16,7% 16,7%
0 1 3 4

,0% 25,0% 75,0% 100,0%

,0% 33,3% 37,5% 33,3%

,0% 8,3% 25,0% 33,3%
0 0 2 2

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 25,0% 16,7%

,0% ,0% 16,7% 16,7%
1 2 0 3

33,3% 66,7% ,0% 100,0%

100,0% 66,7% ,0% 25,0%

8,3% 16,7% ,0% 25,0%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 12,5% 8,3%

,0% ,0% 8,3% 8,3%
1 3 8 12

8,3% 25,0% 66,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,3% 25,0% 66,7% 100,0%
0 3 2 5

,0% 60,0% 40,0% 100,0%

,0% 50,0% 25,0% 29,4%

,0% 17,6% 11,8% 29,4%
0 0 1 1

,0% ,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 12,5% 5,9%

,0% ,0% 5,9% 5,9%
1 0 3 4

25,0% ,0% 75,0% 100,0%

33,3% ,0% 37,5% 23,5%

5,9% ,0% 17,6% 23,5%
2 2 2 6

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

66,7% 33,3% 25,0% 35,3%

11,8% 11,8% 11,8% 35,3%
0 1 0 1

,0% 100,0% ,0% 100,0%

,0% 16,7% ,0% 5,9%

,0% 5,9% ,0% 5,9%
3 6 8 17

17,6% 35,3% 47,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,6% 35,3% 47,1% 100,0%
0 0 0 1 2 3

,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0%

,0% ,0% ,0% 20,0% 20,0% 15,8%

,0% ,0% ,0% 5,3% 10,5% 15,8%
1 0 0 3 3 7

14,3% ,0% ,0% 42,9% 42,9% 100,0%

100,0% ,0% ,0% 60,0% 30,0% 36,8%

5,3% ,0% ,0% 15,8% 15,8% 36,8%
0 1 1 0 1 3

,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0%

,0% 50,0% 100,0% ,0% 10,0% 15,8%

,0% 5,3% 5,3% ,0% 5,3% 15,8%
0 0 0 1 4 5

,0% ,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0%

,0% ,0% ,0% 20,0% 40,0% 26,3%

,0% ,0% ,0% 5,3% 21,1% 26,3%
0 1 0 0 0 1

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0%

,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 5,3%

,0% 5,3% ,0% ,0% ,0% 5,3%
1 2 1 5 10 19

5,3% 10,5% 5,3% 26,3% 52,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5,3% 10,5% 5,3% 26,3% 52,6% 100,0%

Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total
Count
% within 2. Ålder
% within 9. föra arbete
tillfredställande 
% of Total

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

2.
Ålder 

Total 

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

2.
Ålder

Total 

20-29 

30-39

40-49

50-59

60+

2.
Ålder 

Total 

8. Hur man lärt sig
En kurs

Individuell handledning 

Självlärd 

Instämmer
inte alls

Instämmer
lite Varken/eller

Instämmer 
något

Instämmer
helt 

9. föra arbete tillfredställande

Total
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60+50-5940-4930-3920-29

2. Ålder

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Co
un

t

Instämmer helt
Instämmer något
Varken/eller

9. föra arbete
tillfredställande

8. Hur man lärt sig=En kurs

 

60+50-5940-4930-3920-29

2. Ålder

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Co
un

t

Instämmer helt
Instämmer något
Varken/eller

9. föra arbete
tillfredställande

8. Hur man lärt sig=Individuell handledning

 

60+50-5940-49 30-39 20-29 
2. Ålder 

4 

3 

2 

1 

0 

Co
unt Instämmer helt Instämmer något Varken/eller Instämmer lite Instämmer inte alls 

9. föra arbete 
tillfredställande 

8. Hur man lärt sig=Självlärd 

 
 


