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Abstrakt  
Nya komplexa IT-system som erbjuder möjligheter för verksamheter och 

företag utvecklas runt oss hela tiden. Gränsen mellan människa och teknologi 

har blivit allt suddigare och människor identifierar sig med teknologi som 

fungerar som en resurs för dem. För att ett system ska ge så stor nytta som 

möjligt för en stor mängd människor inom olika verksamheter, behövs en 

förstahands förståelse för hur verksamheten och individerna i den fungerar. 

Detta för att sedan kunna implementera ett nytt, eller utveckla ett befintligt 

system, som passar behoven hos de som ska använda systemet. När 

traditionella arbetssätt digitaliseras för mer effektivitet i verksamheten, blir 

framgångsrik implementering otroligt viktigt för att digitaliseringen verkligen 

ska möjliggöra en resurs för anställda. Syftet med detta arbete är att få en 

förstahands förståelse av en situation och kontext där det traditionella 

arbetssättet kompletteras och delvis byts ut mot en digital version, en digital 

arbetsplats. Genom enkäter, intervjuer och workshops kunde beteendemönster 

identifieras och därmed tydliggöra användarnas attityd och relation till 

teknologi och den digitala arbetsplatsen, både individuellt och i grupp. Utifrån 

användarinformationen sammanställdes två olika ITidentiteter. 

Sammanställningen av användare och deras relation till IT bidrog till ökad 

förståelse för de anställdas inställning till den digitala arbetsplatsen, samt 

möjlig utveckling av denna för att passa olika verksamheter och anställda 

bättre.  

  

  

Nyckelord: IT-identitet, TPB, mål och motivation, CSCW, flockbeteende, 

Participatory Design, digitalisering, digital arbetsplats, e-förvaltning, offentlig 

förvaltning  

  

Abstract  
New advanced IT-systems that offer better possibilities for organisations, are 

constantly being developed around us. The line between Man and Technology 

has become more unclear, to the extent that humans can identify themselves 

with resourceful IT. If a system is going to be useful for a larger amount of 

people within organisations - A first-hand knowledge of the context is needed, 

to then be able to successfully implement, or develop a system that is suitable 

for the users’ needs. When a traditional workplace is to be digitalised for a 

more efficient way of working, implementation is very important if the system 

is to be a resource for the users. The aim of this study is therefore to get first-

hand knowledge about the context, where the traditional way of working is to 

be complemented or partially replaced by a digital version. Through surveys, 

interviews and workshops, patterns of behavior were identified and therefore 
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clarified the users’ attitude and relationship to technology- both individually 

and in groups. From the user research, two IT-identities were compiled. These 

IT-identities contributed to a better understanding of the staff attitudes towards 

the digital workplace, and possible development to suit many different 

employees and organisations.    

  

Keywords: IT-identity, TPB, goals and motivation, CSCW, herd behavior, 

Participatory Design, digitalising, digital workplace, e-government, public 

sector  
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Förord  
Vi vill tacka Oxelösunds kommun för möjliggörandet av detta arbete, det stöd 

ni gett studien och oss i utförande av den. Med det vill vi även tacka er som 

tagit tiden att delta under fallstudien och delat med er av era upplevelser.   

  

Vi tackar även vår handledare Jeff som bidragit med tydlig, säker och 

uppmuntrande handledning genom arbetets gång.   

  

Slutligen vill vi tacka våra familjer för den stöttning och inspiration ni gett oss 

under inte bara detta arbete, utan också alla de som lett fram hit.   
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1   Introduktion  
I oktober 2015 startade Sveriges regering tillsammans med rådet för 

digitalisering av det offentliga sverige, satsningen “Digitalt först” 

(regeringen.se 2015). Digitalt först sägs vara ett sätt att prioritera den digitala 

förnyelsen, tänka digitalt först (Sveriges regering 2016) och skapa en 

samverkande och innovativ offentlig förvaltning. Detta sägs i sin tur ge chans 

till digitala lösningar som tar bort viss onödig administration som därmed 

frigör mer tid och resurser i verksamheterna (regeringen.se 2016). Vidare sattes 

målet för IT-politiken i Sverige i mars 2017 av digitalförvaltningen.nu (2017) 

som “[...] att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter.” där “[...] elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra 

och robusta samt tillgodose användarnas behov”.  

  

Regeringens mål för digitaliserat arbetssätt skapar en ny sorts press på Sveriges 

offentliga förvaltningar. Detta då målen om att digitalisera förvaltningar 

innebär omfattande arbete när dessa, internt som externt, ska växla från ett 

djupt rotat traditionellt arbetssätt till ett nyare digitalt sådant. Systemen och 

tjänsterna som möjliggör denna utveckling och digitalisering finns överallt runt 

oss. Vi lever i en tid där teknologi hela tiden ändras och utvecklas och där IT-

företag med sina komplexa system kan erbjuda nya möjligheter för 

verksamheter. Interaktionen mellan människa och teknologi får därmed en allt 

mer otydlig gräns som skiljer dem åt.  Så pass att individer ser IT som en 

integrerad del av dem själva (Carter & Grover 2015).   

  

I detta uppstår frågan i vilken utsträckning informationssystem hinner anpassas 

till de som ska använda dem, innan de implementeras. För att framgångsrikt 

kunna utveckla och implementera informationssystem för förändring i 

organisationen, menar Bødker et al. (2004) att dessa system behöver ta hänsyn 

till samt ha en förstahands förståelse för hur verksamheten fungerar. Liksom 

förståelse för de kompetenser och kunskaper som verksamhetens arbetare 

besitter.  Även Hartswood et al. (2007) menar att hänsyn till kontexten är av 

högsta vikt för att ett system verkligen ska bli en resurs för arbetet och gruppen 

som använder det. Detta blir högst väsentligt när vi talar om en offentlig 

förvaltning där arbetsuppgifterna och arbetssituationen skilja sig markant från 

verksamhet till verksamhet, inom en och samma förvaltning. Den 

undersökning Bødker et al. (2004) argumenterar för och den kontext 

Hartswood et al. (2007) menar är ett måste, skulle därmed innebära omfattande 

undersökningar inom var och en av förvaltningarnas verksamheter för att 

säkerställa ett system som fungerar fullt ut för sitt ändamål.   
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Utifrån detta riktar sig forskningen i arbetet mot att bättre förstå hur och varför 

individer använder informationssystem på arbetsplatsen. Med fokus på den 

interna kommunikationen och digitala arbetsplatsen inom offentlig förvaltning. 

Tillsammans med teori och tidigare forskning kring påverkande faktorer för 

IT-användning, undersöks arbetets forskningsfråga genom en fallstudie mot 

Oxelösunds kommun och deras digitala arbetsplats Origo.   

  

I Oxelösunds kommun har de senaste åren inneburit ökad satsning på den 

digitala utvecklingen. Inte minst av allt 2015 då det gamla intranätet från 1998, 

byttes ut mot den digitala arbetsplatsen Origo, som dess systemadministratör 

beskriver som “[...] en digital arbetsplats där allt digitalt som behövs finns 

samlat och tillgänglig oavsett var de anställda jobbar eller i vilken roll [...] där 

allas idéer får utrymme och möjlighet till att inspirera andra”. På Origo delas 

bland annat information och uppdateringar inom verksamheten/arbetsgruppen 

i den specifika grupp som finns för förvaltningen. Via Origo når medarbetare 

även samt snabblänkar till lönehantering, mail, personalhandbok och bokning 

av IT-resurser.   

  

Även då den digital arbetsplatsen erbjuder en mer interaktiv typ av 

kommunikation än tidigare intranät, upplever ansvariga för den digitala 

arbetsplatsen i Oxelösunds kommun att Origo inte används fullt ut i alla 

verksamheter. Medarbetare hittar istället andra vägar för att dela och inhämta 

information och systemadministratören upplever att de som frekvent använder 

Origo i stort är samma personer. Oxelösunds kommun menar att en fungerande 

intern kommunikation skapar en god grund för positiv attityd gentemot arbetet 

och därmed goda förutsättningar för ett effektivt arbetssätt. Detta menas kunna 

uppnås just genom digitaliseringen av informationsvägar och den digitala 

arbetsplatsen i form av Origo, varav konkreta handlingsplaner behövs för 

vidare utveckling.   

  

Genom Participatory design och tillsammans med anställda i Oxelösunds 

kommun, erbjuds möjligheten att undersöka situationen. Detta i syfte att erhålla 

gemensam förståelse för hur Origo används utifrån dess kontext i 

verksamheten, samt förståelse för vad som påverkar individens åsikt och 

användande gällande informationssystem i sin arbetsvardag. Genom att 

utforska sammanflätningen mellan IT och individen på detta sätt kan vi likt 

Stein, Galliers och Markus (2013) argumenterar, skapa ytterligare förståelse 

för beteende och betydelsen av uppmärksammade mönster och identiteter i IT-

användning och implementering. Dessa kan sedan möjligen användas för att 

snabbare förstå och utveckla system och digitala arbetsplatser för en större 

mängd individer, såsom inom offentlig förvaltning.   
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 1.2 Tidigare forskning  

I detta kapitel redogörs i korthet den vetenskapliga forskning arbetets teoretiska 

ramverk bygger på. I nästa kapitel kommer forskningen som nämns här, 

presenteras ytterligare för att ge en djupare förståelse för arbetets teoretiska 

grund.   

  

Genom den teoretiska modellen Theory of planned behavior (TPB) föreslår 

Ajzen (1985; 1991) ett förhållande mellan människans avsiktliga beteendet och 

det faktiska beteendet. Avsikten består av en individs attityd till ett agerande, 

samt den subjektiva normen. Det vill säga den sociala pressen på hur individen 

tror andra personer vill att hen ska bete sig. I en situation där beteendet är helt 

viljestyrt argumenterar Ajzen och Fishbein (1973) utifrån sin teori om Theory 

of reasoned action, att avsikten räcker för att förutse ett beteende. I TPB dock 

argumenteras (Ajzen 1985, 1991) att ytterligare en faktor i modellen behövs, i 

form av personens upplevda kontroll över ett beteende. Tillsammans med 

kommande teoretiska delar verkar Theory of planned behavior som en grund 

för att förstå och tolka resultaten från kommande fallstudie.   

  

Jensen (2015) argumenterar för ett förhållande mellan olika typer av mål och 

motivation som grundläggande faktorer och vägledare i våra beslut. Mål 

argumenteras som en självklar del av i stort sett allt vi gör och motivationen 

som det som driver oss mot det specifika målet samt som ett sätt att välja 

riktning för att undvika situationer med negativa konsekvenser.   

  

När det gäller mönster i individers användning av IT menar Stein, Galliers och 

Markus (2013) att dessa inte enbart uppstår när individer delar motivation, utan 

även av den identitet individen upplever sig ha i användning av digitala 

artefakter. Författarna menar vidare att de individer som delar upplevelsen av 

att ha en viss identitet i förhållande till tekniken, också delar förhållnings- och 

tillvägagångssätt gentemot IT. På en arbetsplats kan därav olika typer av 

mönster identifieras, vilka bildar olika IT-identiteter.   

  

Forskare (Banerjee 1992; Heshan 2013; Morone & Samanidou 2008) menar 

även att gruppen, i form av exempelvis kollegor i en arbetsgrupp, har en viss 

inverkan på våra beslut och huruvida informationssystem används i arbetet 

eller inte, liksom attityden gentemot systemet. Detta i form av exempelvis 

flockbeteende (eng. herd behavior). Utifrån sin undersökning gällande 

flockbeteende i användning av teknik, menar Banerjee (1992) att beteendet kan 
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ligga bakom det sätt vi anammar och använder ny teknologi. Heshan (2013) 

menar att denna typ av beteende tyder på att människan kan bortse från sina 

egna övertygelser och kunskap för att istället imitera och följa någon annans 

beslutsprocess. Morone och Samanidou (2008) menar att det finns två olika 

typer av flockbeteende;  ett flockbeteende som följer felaktig information är 

vändningsbar, på det sätt att individer slutar följa beteendet, medan ett 

flockbeteende som vilar på korrekt information inte går att vända eller bryta.   

  

När det gäller gruppens användning av system menar forskare (Bannon & 

Schmidt 1989; Ackerman et al. 2007) att systemet ska fungera som en 

långsiktig resurs för gruppen. Teorier kring utformning av Computersupported 

cooperative work (CSCW) och vad det tänks möjliggöra för grupper är därav 

intressant för arbetet, då informationssystem på en arbetsplats får svårt att 

verka som långsiktig resurs om det inte används. Detta går hand i hand med 

teorier inom Participatory design, där användare uppmanas att aktivt delta i 

processen (Simonsen & Robertson 2012), för att få den förstahandsförståelse 

som krävs för att förstå vad som utgör principerna för ett CSCW-system i en 

specifik kontext (Hartswood et al. 2007).   

 

 

1.3 Fallstudie  

Efter att ha haft det interna intranätet Oxman mellan 1998 och 2015, valde 

kommunen att byta detta mot den digitala arbetsplatsen Origo.  En 

sammanställning kommunen gjorde av enkäter från tidigare Oxman och 

nuvarande Origo visar en svarshöjning från 277 svarade vid enkäten gällande 

Oxmans funktion och användning, genomförd år 2015. Till enkäten för Origos 

funktion och användning med sina 470 svarande år 2016, 1 år efter  

Origo började användas. Trots svarshöjningen är det fortfarande många svar 

som uteblir, vilket skapar frågan om hur utspritt systemets användning är bland 

de 75 verksamheterna och risken att alla inte nås av viktig information för 

arbetet.   

  

I Oxelösunds kommun arbetar 824 medarbetare (siffrorna hämtade 29 mars 

2017, timvikarier exkluderade) uppdelade inom 75 olika verksamheter, vilka i 

sin tur delas upp mellan fem förvaltningar; Vård och omsorg, Utbildning, 

Kommunstyrelsen, Kultur och fritid samt Miljö och samhällsbyggnad. 

Förutom Origos implementering 2015, hade kommunen under 2016 flertalet 

stora interna och externa lanseringar. Detta i form av ny extern webb och flera 

e-tjänster. Lanseringarna bidrog till skapandet av “Digitveckan 2016” som 

ämnade att presentera allt som tidigare gjorts, samt allt som var på väg att hända 

gällande kommunens digitalisering. Detta för att involvera anställda såväl som 
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medborgare i kommunens utveckling och genom olika typer av workshops få 

möjlighet att sprida kunskaper om de digitala delarna av kommunen. Veckan 

fick många besökare och deltagare samt uppmärksammades i olika medier. 

Detta har medfört att veckan även planeras för 2017, som ett sätt att  sprida 

förståelse och inspiration för digitalisering av arbetssätt och kommunen i stort.  

   

I samband med Digitveckan 2016, planerade och genomförde 

systemadministratören och IT-strategen vid kommunen en workshop med syfte 

att lyfta idéer till kommande Digitvecka 2017. Resultatet från workshopen 

“Digit 2017” pekade mot svårigheter att konkretisera faktiska handlingsplaner 

för digitaliseringen. Detta skapar ytterligare frågor från kommunen huruvida 

engagerade de kommunanställda är i digitaliseringen av arbetsplatsen och om 

detta kan vara en orsak till att system såsom Origo inte används i den 

utsträckning som efterfrågas.   

  

1.4  Problemformulering  
Med ett teoretiskt ramverk som fokuserar på människans grundliga avsikter 

och beteende, i förhållande till individuell attityd; subjektiv norm samt upplevd 

kontroll i samband med IT användning, ämnar uppsatsen undersöka den 

individuella attitydens och gruppens påverkan i användning av digitala 

informationssystem. I detta fall de kommunalt anställda vid Oxelösunds 

kommun och den digitala informationsplattformen Origo, som 

kommunledningen önskar göra till den primära informationsplattformen för 

intern kommunikation. Studien kommer baseras på kvantitativa samt 

kvalitativa metoder som möjliggör inhämtande av statistik och information 

direkt från kommunanställda. Därmed få en förståelse för hur situationen 

verkligen ser istället för att enbart se existerande argument för 

problemområdets uppkomst.   

   

Syftet med arbetet är därmed att undersöka IT-identiteten/ identiteterna på 

arbetsplatsen och vad som påverkar användarna i beslut om användning av 

informationssystem som en digitala arbetsplats. Inom vilken individen ämnar 

söka, ta till sig och dela digitalt lagrad information i gemenskap med andra.   

  

Frågeställningen undersökningen ämnar besvara är därmed: Hur påverkar 

faktorer hos individen och gruppen avsikter och beteende gällande användning 

av informationssystem på arbetsplatsen?   
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1.5 Avgränsning  

Arbetet ämnar presentera en tillförlitlig studie, där analysering och reflektion 

av resultatet utgår från det teoretiska ramverk som presenteras i kommande 

kapitel. Problemområdets bakgrund ämnar enbart belysa synen idag utifrån 

uppdragsgivarens vinkel.   

  

Problemområdet som behandlas med målgruppen, kan leda till många olika 

önskemål angående digitaliseringen av informationshantering i kommunen 

samt Origo. Uppdragsgivaren önskar i förväg information för att kunna 

utveckla Origos användning. Med det sagt kommer det här projektarbetet 

begränsas till forskning inom IT-identitetens betydelse för anammande av 

informationssystem på arbetsplatsen, vilka benämns som digitala arbetsplatser. 

För fallstudien betyder detta att undersöka medarbetarnas upplevelse av 

situationen och vad projektmedlemmarna i rollen som Interaktionsdesigners 

kan möjliggöra för att bidra till situationen utifrån undersökningsresultatet.   

2    Teori  
I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen som kort nämndes tidigare, 

presenteras som arbetets teoretiska ramverk med valda fördjupningsområden. 

Detta är grunden till hur arbetet analyseras och diskuteras. Först presenteras 

det teoretiska områden Theory of planned behavior som ligger till grund för de 

fördjupningsområden som följer. Därefter delas fördjupningsområdena upp 

mellan mål och motivation samt gruppens påverkan på individuellt handlande. 

Första fördjupningsområdet behandlar teori om mål och motivation som 

kognitions- och kommunikationsmässigt förklaras som anledningar till det 

egna handlandet. Vartefter fördjupningsområdet om gruppens påverkan 

förklaras utifrån subjektiv norm samt flockbeteende (eng. herd behavior) och 

vad dessa kan ha för inverkan på det individuella handlandet. Efter det 

presenteras även teorier inom Computer Supported Cooperative Work 

(CSCW) samt Participatory Design (PD). Kapitlet avslutas med att föra 

samman de teoretiska områdena till en tydliggörande ram för fortsatt arbete.   

 

2.1 Theory of planned behavior  

För att förklara hur Theory of Planned Behavior (TPB) kom till och hur det är 

relevant till studien förklaras även teorin Theory of Reasoned Action (TRA). 

TPB modellen behandlar förståelsen av beteendet genom attityd, subjektiv 

norm och upplevd kontroll över beteendet, som därefter analyseras och kan 

förklara avsikter och det slutliga agerandet. Teorin menar att beteendet är ett 
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resultat av den viktigaste informationen och kunskapen vi besitter i relation till 

beteendet själv. Människor kan ha mycket information som är aktuell till 

situationen, men vi kan bara använda en begränsat del av denna i varje situation 

(Ajzen 1991).  

  

Många beteenden i vårt vardagliga liv är under vår viljas kontroll, det vill säga 

att människan kan enkelt utföra dessa beteenden om hen själv vill. Theory of 

Reasoned Action (TRA) är skapad för att förutse den sortens beteenden och 

dess psykologiska variabler som leder dit. Ajzen och Fishbein (1973) 

argumenterar att människors avsiktliga beteende och det synliga beteendet har 

en stark koppling. De menar att med hjälp av personens avsikter, kan det 

faktiska beteende förutses med hög riktighet. TRA förutsätter att människor 

agerar i ett, enligt författarna, förnuftigt sätt; att de tänker på de olika faktorer 

som finns i den specifika situationen och tänker moraliskt på konsekvenserna 

av deras beteende (Ajzen 1985). TPB och TRA menar att den avsikt människan 

har att utföra eller inte utföra ett beteende, är den avgörande faktorn till 

agerandet i fråga om motivation och villighet att försöka (Ajzen 1991). 

Människor förväntas alltså agera utefter sina avsikter, men avsikterna kan 

ändras och anpassas till nya situationer, speciellt om det går långt tid mellan 

avsikten och att beteendet faktiskt sker (Ajzen 1985).  

  

För att inte bara förutse beteende men också förstå det, måste de avgörande 

faktorerna identifieras. Enligt TRA är avsikten och individens motivation 

summan av två faktorer, attityden till beteendet samt subjektiv norm. Attityden 

till beteendet är personligt för varje individ, det vill säga om användaren ser ett 

positivt eller negativt resultat av beteendet. Den subjektiva normen är den 

påverkan på beteendet som kommer från andra människor, den sociala pressen 

när en person tror att hen borde eller inte borde agera på ett visst sätt (Ajzen 

1985). Ett exempel på vad Ajzen (1985) menar med modellen (se figur 3.1), är 

att en person avser att utföra ett beteende om hen personligen värderar det till 

något positivt samt om hen tror att andra nära människor anser att hen borde 

göra det.  
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Figur 3.1: Modell av TRA, fritt från Ajzen 1985.  

  

  

I TPB ses inte avsikten som den enda avgörande faktorn i att ett agerande sker, 

utan ses istället som avsikt till att försöka utföra beteendet. Detta eftersom det 

finns faktorer som är utanför individens kontroll som kan stoppa det avsedda 

beteendet. Personens avsikter kan då endast syfta till ett försök att utföra ett 

beteende men inte nödvändigtvis det faktiska beteendet (Ajzen 1985).   

  

Modellen menar att personens attityd till ett beteende samt den subjektiva 

normen till ett beteende leder till personens avsikt till ett beteende. En individs 

attityd till ett beteende är direkt kopplat till den framträdande tron om 

beteendet: En persons antagande om ett beteende kopplas direkt till ett värderat 

resultat av det beteendet. Ett Exempel: Att börja träna mer (beteende) leder till 

att hen blir starkare och hälsosam (resultat). Så attityden till ett beteende är helt 

beroende på hur starkt tron är på att ett specifikt resultat kan ske och 

sannolikheten till det (Ajzen 1985). Subjektiva normer är en annan sorts tro 

och behandlar betydelsen av tron om vad andra tycker att hen borde eller inte 

borde göra; om flera personer, som hen vill imponera på och/eller lyder, anser 

att hen borde utföra ett specifikt beteende, uppstår en subjektiv norm som 

uppmanar hen att följa beteendet (Ajzen 1985). Den sista delen av modellens 

tre avgörande faktorer är individens upplevda kontroll över ett beteende. Det 

vill säga, den upplevda lättheten eller svårigheten att utföra ett beteende (Ajzen 

1991), se figur 3.2.  

  

Enligt TPB utförs resultatrikt beteende beroende på hur mycket kontroll 

personen tror sig ha, samt faktiskt har över de interna och externa faktorerna 

som kan komma i vägen för att utföra beteendet. Dessa faktorer kan också 

variera beroende på situation och beteende ifråga (Ajzen 1985). Den kontroll 

som personen tror sig ha kan hypotetiskt sett förutse det faktiska beteendet. Ett 



 

 

15 

 

exempel är om två personer ska lära sig att använda Office word på datorn och 

har samma avsikt till att göra det, kommer personen som har störst 

självförtroende i att faktiskt bemästra dataprogrammet också ha större chans 

att göra det, än hen som tvivlar på sin egna förmåga (Ajzen 1991).    

  

För att kunna studera och förstå beteende behöver även hänsyn tas till interna 

samt externa faktorer. Det vill säga faktorer som individer själva inte 

nödvändigtvis har kontroll över, som kan påverka om ett agerande kan ske eller 

inte. Interna faktor kan vara brist på kunskap, skicklighet eller känslor. Externa 

faktorer som är situationsbaserade kan vara tidsbrist, möjlighet eller att 

individen är beroende av andra för att kunna utföra ett önskat beteende (Ajzen 

1985).   

 

Figur 3.2:  Modell över TPB som är en förlängd version av TRA. Fritt från Ajzen 1985.  

  

2.2 Mål och motivation  

Kommunikationsforskare har upptäckt att människor i regel alltid har något typ 

av mål, ibland flera samtidigt, och syfte med vår kommunikation (Jensen 

2015). Våra mål svarar på frågan om vad och hur, medan våra syften svarar på 

frågan varför vi gör något. Jensen (2015) argumenterar därmed att mål finns i 

allt vi gör och vägleder vår kommunikation, samt kan ha olika tidsomfång 

likväl som olika abstraktionsnivåer. Ibland är målen väldigt långsiktiga och har 

då ganska abstrakt karaktär, medan andra mål är mer kortsiktiga och konkreta 

i frågan om att via handling leda till de långsiktiga målen. Målen existerar i 

form av en mental bild över ett önskat tillstånd och är alltså inget som existerar 

nu för stunden, utan något som skulle kunna uppnås. Även om vi inte tänker 
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på dem, finns de där och styr vårt handlande som en stadig punkt i mitten av 

vår kommunikation. Jensen (2015) argumenterar därför att den kommunikation 

vi för, sker avsiktligt om än undermedvetet och inte genom slumpmässigt 

handlande.   

   

Våra mål leder oss därmed mot att uppnå något, där ‘något’ talar för att det kan 

vara en mängd olika saker, varav Jensen (2015) argumenterar för att finns olika 

typer av mål:   

  

Resultatmål/produktmål  

Enligt Jensen (2015) sägs resultat eller produktmål vara det riktiga målet och 

att alla andra mål egentligen bara är sekundära. Målet står för det vi eftersträvar 

att skapa eller nå.   

  

Resursmål  

Ett resursmål är ett mål som existerar redan när vi försöker uppnå ett annat mål. 

Det är helt enkelt vägen till ett mål; om vårt huvudmål är att måla om en vägg 

är vårt resursmål att köpa färg. Efter att ha köpt färgen, som är vårt resursmål, 

kan vi uppnå vårt huvudmål vilket var att måla om väggen.   

  

Processmål  

Ett processmål är ett mål man sätter upp för hur något ska gå till, exempelvis 

sättet jag tar mig från en punkt till en annan.   

  

Prestationsmål  

Ett prestationsmål är riktat mot att prestera på en nivå som man själv känner 

sig nöjd över, eller en nivå som skulle få andra att reagera positivt över 

prestationen.  

  

Relationsmål  

Vi har relationsmål till varje individ i vår omgivning, det är målet för hur man 

vill att relationen ska se ut.   

  

Värdighetsmål/identitetsmål  

Handlar om att presentera en värdig bild av sig själv till andra, att få andra att 

se ens rätta identitet. Det vi kommunicerar är vår identitet, om denna ifrågasätts 

är det vår värdighet som skadas.   

  

Instrumentella mål  

Instrumentella mål innefattar två olika sorters mål. Det första har att göra med 

att övertyga andra om att ändra uppfattning, åsikt, attityd eller känslotillstånd. 
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Det andra att använda en individ som ett medel eller instrument för att uppnå 

ett personligt mål.   

 

Likt mål har motivation en roll i vår kommunikation, främst huruvida vi 

engagerar oss i den kommunikationssituation vi står inför (Jensen 2015).  

Inom vilken vi utan motivation ställer oss likgiltigt eller undvikande gentemot. 

Vår motivation är det som driver oss mot det specifika mål vi vill uppnå och är 

beredda att anstränga oss för att nå. På samma sätt fungerar motivationen som 

ett sätt att välja riktning för att undvika situationer med negativa konsekvenser. 

Vår motivation kan både vara direkt kopplat till vår kommunikation och 

indirekt kopplat till kommunikationen. Motivation med direkt koppling till 

kommunikation betyder att vi kommunicerar om eller med något/någon 

specifikt, medan indirekt koppling handlar om att vi behöver 

kommunikationen för att nå ett visst mål.   

  

Vidare delas motivationen upp i olika grupper. Den inre/intrinsikala 

motivationen handlar om en önskan att nå ett specifikt mål som rör individens 

egna intressen och nyfikenhet (Jensen 2015). Den yttre/extrinsikala 

motivationen gäller istället när en faktor utifrån får oss att göra något, vilket 

författaren vidare menar ofta händer i utbyte mot en belöning. Författaren 

argumenterar även för social motivation och prestationsmotivation, där den 

sociala motivationen handlar om sociala sammanhang och relationer och den 

prestationsbaserade motivationen om att prestera på en så hög nivå man kan.  

  

Mål och motivation får även en roll i individens användning av digitala 

artefakter. Utifrån sin studie kring identiteter gällande IT-användning på 

arbetet, menar Stein, Galliers och Markus (2013) att mönster i ITanvändningen 

inte bara uppstår på grund av att individer delar motivation och uppfattning. 

Utan också för att de influeras av den identitet de upplever sig ha i användning 

digitala artefakter. Individer som delar en viss typ av identitet delar också 

liknande tillvägagångssätt och förhållningssätt gentemot IT. Utifrån sin studie, 

föreslår författarna två typer av användare. Den ena gruppen ser sig som en 

medlare mellan teknologin och andra människor, system ses som något 

flexibelt och öppet och individen utforskar gärna dessa. Den andra gruppen är 

inte lika benägen att undersöka system själva, utan förlitar sig hellre på att fråga 

en kollega då detta bättre stämmer överens med dennes tro på sig själv och sin 

användning av IT. Variationen av ITidentiteter likt de ovan, menar författarna 

(Stein, Galliers & Markus 2013) skapar möjlig problematik för företag i fråga 

om att få alla att använda teknik på samma sätt. Författarna menar att företagen 

måste inte bara stå stadigt när det gäller möjlig negativ reaktion från anställda 

som inte är vana vid arbetssättet och/eller inte anser att det ligger i deras roll 
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att vara vana vid arbetssättet. Utan måste samtidigt försöka hitta sätt att 

förändra synsättet hos anställda och hur de ser sig själva i förhållande till teknik 

för att det digitala i fråga verkligen ska upplevas som en resurs av alla.  

  

2.3 Gruppens betydelse för individuellt handlande och 

beteende  

Det finns många situationer som våra beslut baseras på eller influeras av de 

beslut som tas av individerna omkring oss. Banerjee (1992) menar att beteendet 

inte bara sträcker sig till att välja restaurang baserat på popularitet eller att 

influeras av opinionsundersökningar och besluta kring sin egen röst utifrån 

detta, utan också hur vi anammar och använder ny teknologi. Att på det sätt 

rationalisera vad andra gör, tänka sig att andras handlingar speglar information 

vi inte har, och agera utefter denna information kallar Banerjee (1992) för 

flockbeteende (eng. herd behavior). Detta går ut på att en individ gör vad andra 

gör, även om den information man själv besitter säger att man borde göra något 

annat.   

  

Banerjees (1992) teori kring flockbeteende föreslår således att intentionen att 

basera sina beslut utifrån andras gör en mindre benägen att basera valet på den 

egna informationen. Den information man själv sänder ut till omvärlden blir 

därför av samma karaktär som den man försöker efterlikna. För att förklara 

beteende mer ingående föreslår Banerjee (1992) ett scenario om två okända 

restauranger: A och B. 100 individer ska välja mellan dessa två; om 99 av dessa 

100 individer på förhand bestämt sig för att välja restaurang B men en individ 

(som också är den som väljer först) bestämmer sig för att välja restaurang A, 

och efterföljande individ ignorerar sin egen magkänsla för att följa individ ett, 

kommer det rationella valet för individ tre att instinktivt vara att följa de två 

tidigare och välja A oavsett vad hens magkänsla säger. Dennes val skapar 

därför ingen ny information för nästkommande person i kön varav dennes 

situation blir exakt densamma som personen innan då det inte finns något annat 

att gå på. Oavsett vilken restaurang som egentligen är bäst kommer samtliga 

100 individer på detta sätt att välja restaurang A.   

  

Banerjee (1992) beskriver att valet från person nummer två i kön, att ignorera 

sin egen information och gå med i flocken, resulterar i en negativ spiral för 

resten av flocken. Hade hen istället valt att gå efter sin egen magkänsla i 

beslutet hade denne därmed sänt ut ny information till resten av individerna, 

vilket hade kunnat få dem att på samma sätt använda sin egen information och 

gå på sin magkänsla. På det sättet hade möjligen beslutet blivit individuellt och 
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inte baserat på föregående individ/individer. Det bör dock såsom Banerjee 

(1992) skriver, noteras att ett flockbeteende inte är ett direkt resultat från att 

observera andra utan beror, som även Dorst (2015) menar, på situation och 

kontext.  

  

Likt Banerjees (1992) studie kring flockbeteende menar Heshan (2013) att 

flockbeteende tyder på att människan har förmågan att imitera individerna 

omkring denne och det är i detta hen bortser från sina egna övertygelser och 

kunskap för att istället följa någon annans beslutsprocess. På grund av det 

menar Heshan (2013) att besluten blir ömtåliga och lätt kan vändas under eller 

efter beslutssteget och argumenterar för att teorin kring flockbeteende kan 

förklara varför anammande av ny teknologi följer liknande mönster som 

modetrender - inledande massförvärv följt av massnedläggning. Utifrån det 

menar författaren också att flockbeteende är viktigt att förstå som fenomen då 

det är starkt relaterat till huruvida länge teknik används eller inte.   

  

Vidare menar Morone och Samanidou (2008) att det finns två olika typer av 

flockbeteende; ett flockbeteende som följer felaktig information är 

vändningsbar, på det sätt att individer slutar följa beteendet, medan ett 

flockbeteende som vilar på korrekt information inte går att vända eller bryta 

upp. Författarna ser likt Heshan (2013) problematik i den nedåtgående spiralen, 

då så snart de två föregående individerna följer samma beslut kommer också 

alla efterföljande individer, oavsett den egna känslan, att följa detta. Morone 

och Samanidou (2008) argumenterar att beteenden som baseras på 

informationen i andras val möjligen resulterar i en “lock-in” med en icke-

optimal jämvikt då det imiterade beteendet kan vara mindre bra.   

  

2.4 CSCW och Participatory Design  
Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) är ett område som arbetar för 

att stödja flera individer som arbetar tillsammans med ett datasystem (Bannon 

& Schmidt 1989). Forskare inom CSCW ämnar förstå vad användare vill ha 

och behöver, för att skapa informationssystem som är användbara och 

nödvändiga för gruppen. Detta är ett aktuellt ämne då många företag har gamla 

informationssystem omkring sig som inte är användbara, inte behövs och som 

ingen därmed vill ha. Forskare inom CSCW studerar vilka typer av funktioner 

och krav som utgör ett användbart och nödvändigt system för en grupp 

användare.   

  

Cooperative Work är när flera personer arbetar tillsammans i en process på ett 

organiserat och planerat vis, såsom grupparbeten och samarbeten på en 
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arbetsplats. För att ett system ska bedömas som ett CSCW system behöver 

systemet vara användbart för den grupp som ska använda den. Med det sagt 

vad en individ finner användbart med ett system, kan vara mindre användbart 

när en grupp personer ska använda det. System som hjälper användaren nå sitt 

mål på ett mer effektivt sätt över en längre tid är därmed mycket avancerade 

att skapa. Det är när systemet används över en längre tid som det blir en resurs 

i användarens liv, vilket CSCW ämnar skapa (Ackerman et al., 2007).  

  

I utveckling av CSCW är det viktigt att försöka förstå och undersöka 

verkligheten i rätt kontext. Att identifikation och studie av användarkrav endast 

kan ske i den situation ett system ska skapas för (Hartswood et al. 2007). 

Participatory Design (PD) handlar om att direkt involvera berörda personer, 

såsom användare av ett system, i designprocessen för att få en förståelse för 

situationen ur deras vinkel och den situation artefakten används i. För att 

utveckla kontextbaserade processer och system som användarna kan ha nytta 

av (Simonsen & Robertson 2012).  

  

Den här sortens process är driven av principer snarare än regler då alla 

situationer är olika. Designers i PD ser användarna som experter på deras 

område, på samma sätt som designers är experter på sitt område (Simonsen & 

Robertson 2012). PD förlitar sig på social interaktion mellan parterna, där 

designers, användare, stakeholders och andra tänkbara involverade grupper lär 

sig, utvecklar och reflekterar visioner tillsammans. Att låta användare ta sin 

plats i processen med genuin involveringen och deltagande, utgör därmed 

grundprincipen i PD. Detta för att med större chans kunna förbättra situationen 

för användarna (Simonsen & Robertson 2012).  

2.4  Sammanfattning  

Arbetets syfte ligger i att undersöka individen och gruppens påverkan på 

beteende och beslutsfattande gällande användning av informationssystem på 

arbetsplatsen. Det teoretiska ramverket sammanställs utifrån ovan delar om 

kognitionsvetenskaplig och kommunikativ förståelse kring vad som ligger 

bakom individers beslutsfattande och beteende, samt gruppens påverkan på 

individens beslutsfattande och beteende. Se figur 3.3 för sammanställning.   

  

De olika teoretiska ingångarna ligger inom ramen för den teoretiska modellen 

theory of planned behavior där “Attityd mot beteende eller agerande” i 

modellen i detta arbete blir översatt till individens mål och motivation.  

“Subjektiv norm” översätts till gruppens inverkan på individens beteende och 

“Upplevd kontroll att utföra arbetet” berör huruvida individen upplever sig ha 

möjlighet att utföra ett beteende eller inte. På detta sätt ämnar den teoretiska 
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ramen lägga en grund för undersökning över hur individer beter sig och tar 

beslut i användning av informationssystem.   

  

  
Figur 3.3: Sammansatt modell baserad på Theory of planned behavior. Fritt från Ajzen 1985.  

  

Kombinationen av teori gällande individen och gruppen innebär en teoretisk 

grund som tar hänsyn till både de individuella faktorerna inom människans 

beteende och beslutsfattning i förhållande till IT. Liksom betydelsen av 

gruppen som en möjlig påverkan och dess förhållande till den kooperativa 

användningen av informationssystem. Genom teorier inom PD och CSCW 

erhålls förståelse av vad som gör ett informationssystem till en resurs i 

användarnas arbetsliv.  

 

 

3    Metod  
Arbetet utfördes genom en induktiv ansats, där arbetet vägledde forskningen,  

med både kvalitativa samt kvantitativa metoder då de förknippas med teori om 

PD och CSCW samt TPB som presenterades i föregående kapitel. Detta istället 

för att helt utgå ifrån en deduktiv ansats för att testa den tidigare forskningen i 

fallstudien.  

  

Kvalitativa metoder som är typiskt induktiva, användes i arbetet då 

problemområdet och forskningsfrågan är av kvalitativ karaktär. Frågan är: Hur 

påverkar faktorer hos individen och gruppen avsikter och beteende gällande 

användning av informationssystem på arbetsplatsen? Vilket utgör en fråga om 

den underliggande anledningen till ett beteende samt motivation som i sin natur 
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är unika per person (Johansson, 2011). Resultatet kunde då analyseras genom 

kategorier och mönster, för att dra en generell slutsats utifrån den data som 

samlades i den empiriska undersökningen (Johansson, 2011).   

  

Med kvalitativa data samt kvantitativa data kan resultaten mätas och jämföras 

i frågan om hur och hur mycket? Kvantitativa metoder kompletterar den 

kvalitativa data med statistiska resultat som inte talar för det bakomliggande 

beteendet, men kan ge insikt om hur IT användningen ser ut i siffror 

(Johansson, 2011).  

  

Även då forskningsfrågan är kvalitativ,  kan kvantitativa metoder ge projektet 

insikt i till vilken längd den kvalitativa datan sträcker sig och därmed också 

resultatets trovärdighet. Eftersom projektet har begränsningar, där kvalitativa 

metoder tar längre tid att utföra så kan kvantitativ mätbar data komplettera den 

kvalitativa datan för att enklare dra tillförlitliga slutsatser utifrån teorin.  

  

Fallstudien är situationsbaserad, i detta fall till Oxelösunds kommun och är 

därmed svår att generalisera. Kvantitativa studier kan dock förse gynnsam data 

för fortsatt forskning, i syfte att generalisera resultatet (Johansson, 2011), samt 

kan i kombination med tidigare forskning och teorier bidra med förståelse inom 

forskningsområdet.   

  

 

3.1 CSCW och Participatory Design  

Något som är mycket viktigt inom CSCW är att förstå och undersöka 

verkligheten i rätt kontext. Att endast i det kontext som ett system ska skapas 

för kan användarkraven identifieras och studeras (Ackerman et al., 2007).   

  

Därmed är det passande att använda PD tekniker i fallstudien där processen 

handlade om att undersöka, förstå, reflektera, utveckla och stödja gemensamt 

handlande och lärande. I arbetets fall möjliggör det en enklare förståelse mellan 

kommunens ledning och de anställda som nyttjar/är tänkt att nyttja 

informationssystemet i sitt arbete. PD vill ge användarna en röst i utvecklingen 

av design som de ska använda, utan att behöva vara en designer som förstår 

informationssystem på en professionell nivå. Istället används workshops och 

skisser för visa potentialen av system och förändringar i miljön (Simonsen & 

Robertson 2012). Användarna uppmuntras inte bara vara med på en intervju 

och svara på hur deras situation ser ut, utan faktiskt vara med, visa, skissa och 

diskutera hur situationen ser ut och borde se ut, utifrån dem som användare. 

För att lära oss hur systemet används individuellt, i grupp, i olika verksamheter 

samt hur systemansvarig anser att systemet borde fungera. För att få den 
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förståelse behöver studien ske i den kontexten designen är ämnad att användas, 

för att förstå vad användare faktiskt gör (Simonsen & Robertson 2012).  

   

PD tekniker kommer användas och uppmuntras främst i workshop, 

gruppintervjuer samt enskild intervju. Projektet sträva mot genuin involvering 

av användare, för att få en bra förstahands förståelse av, samt i, rätt kontext. I 

den här projektet utformas ingen ny design tillsammans med användarna utan 

det ligger istället fokus på ett gemensamt lärande där projektet kan ge 

deltagarna en röst för framtida utformning, eftersom de faktiskt behöver 

använda Origo som krav från kommunen. Med det sagt är det viktigt att skapa 

ett gemensamt lärande och att ha en gemensam tillit mellan projektgruppen och 

användare. För att sträva mot att skapa en grund för systemansvariga att stå på 

för att implementera Origo i kommunen verksamheter bättre.   

3.2  Datainsamling  

I detta kapitel behandlas och beskrivs de datainsamlingstekniker som använts i 

arbetet för att samla data kring gällande forskningsområde och praktiskt 

problem.   

  

Enkät  

Fallstudien påbörjades med utskick av en enkät (se Bilaga 1) till samtliga 

kommunanställda i Oxelösunds kommun. Detta för att såsom Goodwin (2009) 

argumenterar, identifiera möjliga attityder och relationer mellan användare och 

IT för en första förståelse för hur de kommunanställda ställer sig gentemot IT 

i arbetslivet.   

  

En andra enkät (se Bilaga 2) skickas ut senare i arbetet och utgick från den 

analyserade datan i första enkäten och det teoretiska ramverket. Liksom i första 

enkäten gav detta studien möjlighet att samla kvantitativ data kring de 

anställdas attityder och relationer (Goodwin, 2009). I detta fall gällde det 

attityd och relation till Origo, vilket byggde på tidigare insyn i de anställdas 

användning av IT och teknik.   

  

Dataanalys av användarlista   

Analysen av användarlistor från Origo genomfördes i förstahand för att skapa 

ett bra urval av deltagare till de fortsatt kvalitativa metoderna. Med 

dokumentanalysen kunde dock projektgruppen, som Bødker et al. (2004) 

argumenterar, även få ytterligare inblick i situationen och av vem 

informationssystemet används.  
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Dataanalys av material från Oxelösunds kommun  

I samband med Digitveckan 2016, se Fallstudie punkt 1.3, planerade och 

genomförde systemadministratören och IT-strategen vid kommunen en 

workshop med syfte att lyfta idéer till kommande Digitvecka 2017. 

Workshopen “Digit 2017” genomfördes i Mars 2017 med individer som ansågs 

tänka innovativt och arbetar med det digitala, för att tillsammans kunna 

brainstorma och komma på vad som behövs göras. Workshopen fokuserade på 

digitaliseringen i kommunen och innovativa idéer om hur digitala arbetssätt 

kan förbättras och implementeras i kommunen.   

  

Analysen av materialet från workshopen ämnade ge en inblick i hur 

informationssystem och digitaliseringen i kommunen diskuteras bland 

anställda. Webbapplikationen Real time Board (RealtimeBoard.com) användes 

för att möjliggöra kategorisering av materialet och visuell samarbete mellan 

projektmedlemmarna.   

  

Workshop  

För att få information och insikter på arbetsplatsen genomfördes en workshop 

med deltagare utifrån ovan nämnda listor för användningsfrekvens i Origo. 

Workshopen ämnade låta deltagarna måla upp sin dagliga användning av 

Origo, peka ut brister och möjliga lösningar samt sådant som de i dagsläget 

tycker är bra med Origo. Detta genom skrivande på post-its med olika färger 

beroende på moment (måla upp dagen, negativa saker, positiva saker, 

lösningar). Genom gruppaktiviteter där deltagarna tillsammans målar upp en 

vanlig dag i arbetet i förhållande till hur hen erhåller viktig information under 

arbetsdagen, tas nivån ner till ett vardaglig plan som möjliggör skapande av en 

gemensam plattform (Brandt, Binder & Sanders 2013). Detta bidrar till 

minskade kunskapsklyftor för en tryggare och mer inbjudande diskussion. 

Förflyttande av skrivna och/eller illustrerade tankar och idéer genom 

exempelvis post-its, såsom argumenterat av Wujec (2013), underlättar 

gemensam förståelse och reflektion kring de egna mentala modellerna. Även 

hur de gemensamt kan hänga ihop för att skapa en kombinerad mental modell 

som representerar alla deltagare. Vidare kan studien i gemenskap med andra, 

ta del av flera olika vinklar, utvidga vår ram och tillsammans kunde sätta ihop 

våra tolkade bilder av verkligheten till en helhet som kapslar in ämnet från flera 

olika vinklar. Detta argumenterar Nelson och Stolterman (2012) som viktigt då 

att alla individer har olika ramar utifrån vilka de tolkar och förstår verkligen. 

Likt visioner inom CSCW (Ackerman et al., 2007) ämnar resultatet från dessa 

metoder att spegla många olika människors tankar och åsikter, samt skapa mer 

informationsrik data än om individen varit ensam och målat upp samma 

process.   
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Enskilda intervjuer och gruppintervjuer  

Även intervjuer var aktuellt för att fånga de individuella aspekterna av beteendet 

bakom informationsanskaffning och användning av informationssystem. Såsom 

mål, motivation och upplevd kontroll. Denna information är intressant för att på 

ett helhetligt sätt förstå respektive verksamhet och användningen av Origo i 

respektive kontext. Detta är som Dorst (2015) argumenterar, av vikt för att 

skapa förutsättningar för ett system som är anpassat efter även dessa. Deltagare 

för enskilda intervjuer ämnade inkludera systemadministratören för Origo, samt 

individer utifrån kommande urval.   

  

Bortvalda tekniker  

Tekniker som valdes bort för denna studie innefattar observationer och andra 

intervjuformer än semi-strukturerade intervjuer. Andra intervjuformer ansågs 

för strikta eller för lösa för att både få en riktning i samtalet och samtidigt låta 

deltagaren styra riktningen. Observationer fanns som en möjlighet i början av 

studien, som ett bra sätt att få en förstahandsinsyn i de anställdas arbetsliv i en 

naturlig miljö. Detta valdes dock bort då det ansågs kräva minst en dags 

observationer per individ för att inhämta en helhetlig syn på hur och varför 

informationssystem används eller väljs bort. För att få en insyn i de anställdas 

arbetsliv och då studien sker verksamhetsövergripande och inte inriktad till en 

specifik verksamhet, ansågs andra tekniker lättare inhämta den typ av 

information som önskades. Andra tekniker såsom enkäter och kombinerade 

workshops och intervjuer upplevs hämta in likvärdig information från flera håll 

samtidigt, därav möjlighet att erhålla mer mättad data.   

3.2.1  Urval  

Inför arbetet hade uppdragsgivaren Oxelösunds kommun gett studien alla 

förutsättningar för att skapa ett betydelsefullt urval av medarbetare i syfte att 

erhålla ett mättat resultat. Målgrupperna baserades på utdrag om medarbetares 

senaste användning av kommunens interna informationssystem Origo. 

Målgrupperna som valdes ut är baserade på låg användning och hög användning 

av Origo, med syfte att samla in information från de olika typerna av användare 

för att sedan möjliggöra jämförelse och kunna se målgrupperna  i förhållande 

till varandra.  Genom  detta  ämnade projektgruppen 

uppnå ett resultat som speglar förståelse av organisationens olika typer av 

användare. Dessa deltagare delas upp i låganvändare samt höganvändare i 

uppsatsen.  

   

Extremgrupperna (eng. extreme-user approach) i form av “höganvändare” och 

“låganvändare” står, likt Likkanens (2009) definition, för grupper med 
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specifika krav och attityder kring ett specifikt ämne. Vidare skapade dessa 

former av användargrupper större chans att utmana ämnesområdet, föra 

koncepten längre än annars möjligt och föra in nya vinklar. Holmquist (2004) 

argumenterar även att detta skapar möjlighet att generera idéer som kan 

generaliseras för en större grupp individer.   

  

Mätningen hämtades tisdagen den 25 april, varav urvalet baserades på 

mätningen från den 24 april och bakåt i tiden. I enhet med kommunens krav 

gällande det egna ansvaret att se över Origo dagligen, baseras uppdelningen på 

huruvida kommunanställda använt Origo mellan 07:00 och 23:59 den 24 april 

2017, vilka då klassas som höganvändare. Medelanvändare klassas utifrån om 

de varit inne mellan 2-3 dagar från mätningen den 24 april inom samma 

tidsintervall som tidigare beskrivet. Låganvändare står för den grupp som varit 

inne mellan 3 dagar eller längre tillbaka från mätningstillfället även de inom 

samma tidsintervall där 07:00 - 23:59 syftar till arbetsdagens varaktighet.  

  

Utifrån detta valdes 6 slumpvisa individer för vardera workshop; 6 

höganvändare och 6 låganvändare. Användare ur gruppen “medel” bortsågs, i 

enhet med tidigare argument (Liikkanen 2009), utifrån att de utmanande 

åsikterna från extremgrupperna skapar möjlighet för generalisering för en 

större grupp individer.   

3.3  Genomförande  

I detta avsnitt redogörs för varje aktivitet som varit en del av arbetets fallstudie. 

De olika aktiviteterna delas in under separata rubriker för att tydligt kunna följa 

genomförande av metoderna.  

 

3.3.1 Dataanalys av användarlista   

Inför urval till de kombinerade workshops och intervjuerna, skickade 

uppdragsgivaren användarlistor för de kommunanställdas användningsstatistik 

av Origo. Förutom urvalet vilket beskrivs ovan, användes listorna till att 

genomföra en dataanalys av vilka som varit aktiva när på Origo och hur många. 

I enhet med urvalet grupperades användarna utifrån mätningen från den 24 

april och bakåt i tiden. I samklang med visionen av Origo som en digital 

arbetsplats baserades grupp 1 (höganvändare) på huruvida individer varit inne 

under mätningsdagen, grupp 2 (medeanvändare) baserades på om man som 

anställd varit inne mellan 2-3 dagar från mätningsdagen. Slutligen mättes 

grupp 3 (låganvändare) om anställda varit inne mellan 3 dagar och längre 

tillbaka från mätningstillfället.  
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Utifrån detta kunde en bild av användande målas upp utifrån grupperingarna, 

samt gav möjlighet att mer i detalj undersöka vilka verksamheter som tycktes 

dominera de olika kategorierna. Detta för att få en första förståelse om 

användning är begränsad till enskilda verksamheter eller mer spritt mellan 

kommunens olika verksamheter. Utifrån regler inom hantering av 

personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) finns inte 

användarlistan visuellt med i uppsatsen eller som bilaga.  

3.3.2 Enkät 1: IT-användning  

För första enkäten skapades specifika frågor kring IT användning i hemmet och 

på arbetet för att få så raka svar som möjligt om användarna. Goodwin (2009) 

argumenterar detta som en god idé för att få tydliga och mätbara svar som rör 

det område som undersöks och når ut till de individer som berörs. Enkäten 

gjordes kort och koncist och började med generella frågor om ITanvändning 

utanför arbetsplatsen, som följdes av frågor om IT-användning på 

arbetsplatsen. Se bilaga 1 för enkäten “IT-användning”. Enkäten gjordes för att 

få en grundläggande förståelse för hur anställda ser på teknik i förhållande till 

sig själva. Med det få en första inblick i vad Stein, Galliers och Markus (2013) 

argumenterar för som användarnas möjliga IT-identiteter. Med det kom även 

en fråga angående vilka IT-system, applikationer och plattformar som används 

under arbetsdagen. Följt av frågor om specifik användning av intranätet Origo. 

Enkäten innehåller både kvalitativa frågor som besvarades skriftligt, samt 

kvantitativa frågor där deltagarna fick svara genom svarsalternativ eller skalor. 

Skalorna utformades från 1-10, med undantaget från frågan “Hur viktigt är 

Origo för ditt arbete?” där skalan av misstag endast gick från 1-8.  

  

Enkäten gjordes kort för att minska risken att de kommunanställda fann 

enkäten för lång för att genomföra på arbetstid. På så sätt ökade chansen att få 

fler svarande. Genom att göra språket direkt och enkelt, bjöds alla in till att 

svara oavsett tidigare kunskap om teknologi, en icke-förståelse för dessa frågor 

kunde även ge indikation på att personen ifråga inte är van vid teknologin 

snarare än som orsak för att enkäten var skriven med svår teknisk terminologi.   

  

Enkäten skapades genom Googles webbverktyg för enkäter och skickades 

därefter ut i form av en länk tillsammans med en kort beskrivning kring 

projektet i sig och vad enkäten handlade om. Utskicket skedde via 

uppdragsgivaren som mailade denna till samtliga kommunanställda med 

uppmaning till svarande. På så sätt ansågs enkäten nå ut hela Oxelösunds 

kommun som arbetsplats på ett effektivt och lättillgängligt sätt. Enkäten 

skickades ut den 25 april 2017 och avslutades den 4 maj 2017. Totalt deltog 

222 individer av de cirka 824 anställda (siffrorna hämtade 29 mars 2017, 
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timvikarier exkluderade) vid Oxelösunds kommun. Statistiskt sett har enkäten 

därmed fångat in svar från cirka 27% av de anställda.   

 

3.3.3 Dataanalys av workshop från Oxelösunds kommun  

För att på ett effektivt sätt analysera informationen och få en bild av vad 

workshopen kommit fram till, användes affinitetsdiagram. Genom 

affinitetsdiagram kunde data analyseras och sorteras ytterligare (Arvola, 2014). 

Workshopen hade under sitt tillfälle, då den genomfördes av 

systemadministratören och IT-strategen i kommunen, resulterat i post-it lappar 

med nyckelord som var sorterade i 12 olika teman: Enheter till alla; 

kommunikation; digital strateg; Utbildning medborgare; WiFi; Digitalisering 

viktigt; system; support; utbilda anställda; kund- undersöka behov; 

medarbetare- undersöka behov; utrustning till anställda. Liknande idéer under 

dessa teman, delades in i en ny tematisering med, som sagt, liknande idéer samt 

hur de relaterade till varandra.   

  

Post-it lapparna sorterades därmed in i en hierarkisk tematisering med rubriker 

samt underrubriker av information relevant till studien. Idéer som rör 

medborgare har sorterats bort då arbetet rör den interna kommunikationen som 

inte innefattar kommunikation mot eller med kommunens medborgare.  

  

3.3.4 Enkät 2: Min relation till Origo  

“Min relation till Origo” skapades på samma sätt som arbetets tidigare enkät, 

“IT-användning”. Ett antal kvantitativa samt några kvalitativa frågor ställdes 

med hjälp av Googles webbverktyg för enkäter. Frågorna i enkäten baserades 

på analys av tidigare enkät och analys av workshopen “Digit 2017”, i 

förhållande till teorin. Detta möjliggjorde mer ingående frågor om specifika 

områden som tycktes intressanta för studien. Frågorna behandlade först 

generell information om de anställda, såsom ålder samt vilken verksamhet de 

tillhörde. Projektgruppen kunde även ta upp frågor som behandlade 

individernas personliga attityder till systemet, eventuella interna och externa 

faktorer. Exempelvis brist på kunskap, i form av en fråga om hur anställda fått 

kunskap om hur Origo används. Även frågor om vad som motiverar deltagarna 

till att använda Origo inkluderades, för att få mer information rörande mål och 

motivation i den personliga attityden. Liksom frågor rörande kollegors 

eventuella påverkan på användning av informationssystemet. För fullständig 

enkät se bilaga 2.    

  

Enkäten skickades denna gång ut av projektgruppen själv, till samma 

mailgrupp och därmed samma antal personer som den tidigare enkäten. 
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Enkäten nådde på så sätt återigen hela Oxelösunds kommun på ett effektivt och 

tillgängligt sätt. Enkäten skickades ut 5 Maj 2017 och avslutades 15 Maj 2017. 

Av 824 medarbetare (siffrorna hämtade 29 mars 2017, timvikarier 

exkluderade) deltog 129 vilket utgör ungefär 15% av kommunens anställda.   

  

3.3.5 Intervju med systemadministratör  

En enskild intervju genomfördes med kommunen systemadministratör för 

Origo. De vill säga, den enda anställda som ansvarar för Origo. Vid tillfället 

informerades deltagaren att allt hen delgav under intervjun presenteras 

anonymt i arbetet, men att situationen samtidigt omöjliggör fullständig 

konfidentiellt då enbart hen arbetar som systemadministratör i Oxelösunds 

kommun. Detta förstod och godkännde hen, liksom godkände direktcitering i 

arbetet från intervjun. Anledningen till detta ligger i att ge starkare validitet till 

intervjun och kunna sätta intervjun i sin kontext och i förhållande till 

systemadministratörens roll i kommunen. Därav kunna erhålla en bättre 

förståelse av Origo utifrån systemadministratörens vinkel.  

  

Intervjun behandlade frågor om workshopen Digit 2017, om den upplevda 

inställningen för Origo och hur hen önskade att användningen skulle se ut. Även 

frågor rörande hur det digitaliserade arbetssättet i helhet ser ut i kommunen, 

lades till. Se fullständig lista av intervjufrågor för systemadministratören i 

bilaga 3.  

  

3.3.6 Gruppintervju  

Tillfället gjordes tillsammans med två låganvändare av Origo. Innan 

intervjutillfället informerades deltagarna om studien, att de inte behövde svara 

på frågor de inte ville och kunde avbryta när de ville. Här ställdes även 

förfrågan om ljudupptagning, för att dokumentera tillfället för senare 

bearbetning. Deltagarna informerades även om att ljudupptagningen inte skulle 

spelas upp för någon utanför projektgruppen. Deltagarna blev försäkrade om 

konfidentialitet, men att citat gärna togs med i arbetet om det gick bra vilket de 

fick godkänna innan liksom under inspelning.  

  

Intervjufrågorna baserades på den tidigare forskningen och det teoretiska 

ramverket för att förhålla undersökningen relevant till studien. Frågorna 

handlade om individens, samt arbetsgruppens relation till teknik och Origo som 

digital arbetsplats. Fullständig sammanställning av intervjufrågorna finns i 

bilaga 4. Frågorna ställdes på ett semistrukturerat sätt med möjlighet till 

följdfrågor, varav intervjun kunde ta olika riktningar beroende på deltagarnas 
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kunskap och svar. Intervjuerna hölls dock inom ramen av studien för att få ett 

relevant resultat.   

  

3.3.7 Workshop med efterföljande intervju  

Aktiviteterna startade med förklaring kring varför undersökningen 

genomfördes, varje deltagares rätt att när som helst avbryta aktiviteten, dennes 

anonymitet i arbetet, huruvida eventuell citatanvändning i arbetet ansågs 

bekvämt och om det var ok med ljudupptagning under aktiviteten. 

Ljudupptagning var den primära dokumenteringen, med skriftlig 

dokumentering som ett komplement för observationer under aktivitetens gång.  

  

Tillfället utfördes med två höganvändare. Workshopen inleddes med en övning 

där olikfärgade post-its användes för att brainstorma inom specifika områden. 

Övningen började med blå post-its där deltagarna ombads brainstorma kring 

hur de använder Origo och till vad. De fick sedan dela med sig vad de skrivit 

ner. Därefter var det gröna post-its och deltagarna fick istället fokusera på de 

aspekter som de ansåg som särskilt bra med Origo inom de områden de skrivit 

på sina blå lappar. Dessa delades även de. Näst sista färgen var rosa varav 

deltagarna fick fundera kring de mindre bra sakerna med Origo, varefter dessa 

delades med resten av gruppen. Slutligen var det gula post-its på vilka 

deltagarna fick brainstorma kring lösningar till de mindre bra saker eller 

problem de identifierat på sina rosa lappar. Dessa delade dem med sig av och 

efter en kort diskussion övergick övningen till den kompletterande intervjun.  

  

I gruppintervjun deltog samma 2 individer som vid workshopen. Båda 

tillfällena av gruppintervjuer förhöll sig efter de frågor som projektgruppen 

sammanställt utifrån forskningsområde, det teoretiska ramverket, det praktiska 

problemet samt tidigare insamlad data. Intervjun var semistrukturerad där 

följdfrågor samt diskussioner mellan deltagarna uppmuntrades. 

Sammanställning av intervjufrågorna kan ses i bilaga 4 och är samma som vid 

gruppintervjun med låganvändare.   

 

3.4 Analystekniker  

I detta kapitel redogörs för de tekniker och tillvägagångssätt som används för 

att analysera fallstudiens insamlade data.   

  

Enkäter   

Eftersom enkäterna gjordes i Googles enkätverktyg, var det naturligt att 

använda Googles statistiska verktyg för att få fram statistiskt mätbar data. 

Diagram och tabeller med de högsta resultaten ansågs som de viktigaste 
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mönster. De kvalitativa skriftliga svaren färgkodades, för att enklare kunna 

kategorisera liknande svar. Vartefter de största klustren av lika svara kunde 

identifieras.   

  

Dataanalys av användarlista   

I användarlistorna fanns varje anställd i Oxelösunds kommun på varsin rad, 

med information om namn, arbetsplats och senast användning av Origo. 

Utifrån detta färgkodades raderna utefter den gruppering som gjorts i urvalet, 

för att lättare urskilja mönster och kluster. Höganvändare markerades med 

grönt, medelanvändare med blått och låganvändare med rött.   

  

Dataanalys av workshop från Oxelösunds kommun  

Med analysmetoden affinitetsdiagram, som tidigare förklarats, kan nya 

tematiseringar av relevant data skapas. Liknande data sorteras in i rubriker i en 

hierarkisk ordning.    

  

Kombinerad mini-workshop och intervjuer   

Tillfället spelades in, efter godkännande av deltagarna, för ordagrann 

transkribering. Informationen sammanfattades sedan och sorterades efter de 

teman som kom fram som viktigast för studien. Detta inkluderar även skrivna 

stödord under tillfällena som inte skulle översättas väl på inspelningen som 

kroppsspråk och demonstreringar. Transkriberingen är även källan till citat.    

  

Enskild intervju med systemadministratören  

Vid tillfället användes ljudupptagning efter godkännande av deltagare, för 

bokstavstrogen transkribering. Här inkluderades även skriftliga stödord från 

tillfället. Informationen samlades och sorterades utefter det som är mest 

relevant för studien. Den sammanfattade informationen var det som deltagaren 

lade mest vikt på. Information från transkriberingen används även som grund 

för citat.   

   

3.5 Tillförlitlighet  

I linje med Nyberg och Tidströms (2012) argument kring källor har de källor 

som används i studien valts kritiskt för att uppnå ett tillförlitligt arbete. Artiklar 

har tagits från vetenskapliga databaser genom Linnéuniversitet och samtliga 

böcker har använts som pålitliga källor i tidigare universitetsstudier. Källorna 

har valts utifrån hur de kompletterar varandra inom respektive del av det 

teoretiska ramverket. Detta för att uppnå en bredd i hur området anses av olika 

individer genom studie och forskning. Därmed skapas en bas som kapslar in 
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området från flera olika vinklar likväl som bekräftar information mellan 

varandra, såsom argumenterat av Nyberg och Tidström (2012).   

För ytterligare stärkning i arbetet utgörs fallstudien av både kvantitativa samt 

kvalitativa metoder. Detta möjliggör triangulering som undersöker liknande 

eller samma fråga ur olika perspektiv, varav det resultat som stämmer överens 

från både kvantitativa samt kvalitativa studier skapar större tillförlitlighet i 

resultatets överensstämmelse med den faktiska situationen. Arbetets resultat 

baseras på fallstudien som genomfördes i samarbete med Oxelösunds 

kommun, i förhållande till den teoretiska grund som ramar in arbetet. Förutom 

praktisk information rörande Oxelösunds kommun, bidrar forskningsresultatet 

till ett svar på arbetets forskningsfråga som i förhållande till de teoretiska 

ramverket och tidigare studie möjliggör jämförelse och diskussion utanför 

fallstudiens ramar.   

  

Genom studiens gång har dokumentation först noggrant genom skriftlig 

information, ljudupptagning, post-its och fotografier. Resultatet från dessa 

tillfällen finns tillgängliga i arbetet samt i bilagorna. Inför datainsamlingen 

gjordes valet att fokusera på extremgrupperna i form av låg- respektive 

höganvändare av informationssystemet Origo. Detta skapade den tydliga 

uppdelningen mellan de olika IT-identiteterna arbetet fokuserar sig mot. Det 

finns dock inte information som är specifikt riktat till medelanvändarna, som 

även de deltog genom enkätundersökningarna. Detta utifrån beslut kring 

användning av extremgrupper som Liikkanen (2009) och Holmquist (2004) 

förespråkar möjliggör idéer som kan generaliseras för en större grupp 

individer. Citat från datainsamligarna kom ifrån alla deltagare och användes 

för att förtydliga resultatet och stärka IT-identiteterna.   

  

Studien utan vidare tvetydighet i resultatet, tar endast på ytan av något som 

skulle kunna forskas vidare kring, både vetenskapligt samt praktiskt för 

Oxelösunds kommun.  

  

3.6 Etiska överväganden  

Studien som arbetet vilar på är helt beroende av målgruppens deltagande för 

ett resultat som stämmer överens med den kontext och situation som undersöks. 

Tillit är viktigt för god gemensamt lärande mellan de olika grupper som möts 

i arbete, såsom designers, medarbetare och uppdragsgivare. I linje med 

Johanssons (2011) argument kring forskningsetik, var alla deltagare väl 

informerade om arbetets och aktivitetens syfte innan aktivitetens start. Detta 
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menar författaren är viktigt för att skapa ett förtroende och en bekvämlighet 

hos deltagare gentemot facilitatorn.   

  

Inbjudan till fallstudiens aktiviteter skedde via chefer till respektive individ 

utifrån urvalet om deras användning av Origo, där deltagarna uppmuntrades att 

närvara vid aktiviteten som låg inom respektive individs arbetstid. Deltagande 

var dock frivilligt vilket även förtydligades i den inbjudan som skickas ut till 

respektive individ (se bilaga 5 för inbjudan). Inbjudan till aktiviteterna sågs 

som en chans att dämpa det tvång som tillvägagångssättet för att säkra 

deltagare vid aktiviteterna eventuellt medfört. Vid respektive aktivitet beskrevs 

studiens syfte igen, att deltagande i studien var helt frivillig (för att förtydliga 

att även om inbjudan kom via en uppmanande chef, var deltagande frivilligt i 

grunden) samt information om vad för typ av aktivitet som skulle genomföras 

och varför. Även vår roll som interaktionsdesigners och deltagarnas förväntade 

roll i studien. Med detta låg förhoppningarna att kunna motverka de eventuella 

negativa känslorna från deltagare och därmed få fler att känna sig bekväma att 

delta. Det var även viktigt att påpeka att att ingen utanför tillfället kommer att 

höra eller se det transkriberade resultatet förrän efter sammanställning. Vid 

tillfället valdes även att förtydliga att uppdragsgivarna, chefer och andra 

stakeholder endast får tillgång till en sammanställning utan namn av resultatet 

med anledning av att minska risken för att citat spåras tillbaka till individen 

(Johansson, 2011). Dock kan det diskuteras över hur anonyma deltagarna blir 

i sammanställningen då inbjudan gick igenom cheferna och det var få olika 

deltagarna som närvarade. Speciellt vid den enskilda intervjun som var med 

systemadministratören för Origo. Det är endast en individ som arbetar 

systemadministratör för Origo, därmed fick projektgruppen muntligt, 

ljudinspelat godkännande att bortse från principen i arbetet kring konfidalitet. 

Därmed kunna koppla systemadministratören direkt till svaren i studien då hen 

utgör en viktig stakeholder i frågan om kommunens intranät. Anledningen till 

detta ligger i att ge starkare validitet till intervjun och kunna sätta intervjun i 

sin kontext och i förhållande till systemadministratörens roll i kommunen. 

Därav kunna erhålla en bättre förståelse av Origo utifrån 

systemadministratörens syn. Hen själv ansåg detta viktigt och gick in vid 

tillfället med inställningen om att det inte var en anonym intervju, utan ett 

tillfälle att själv informera om Origo.   

  

Även inför enkäterna fick deltagarna en introduktion för att förklara och 

förtydliga studien, det frivilliga deltagandet, hur enkätens svar skulle hanteras 

och av vilka. Deltagarna informerades även om att enkäterna genomfördes utan 

att kräva att deltagarna registrerade några personuppgifter. I övriga metoder, 

såsom workshop och intervjuer, visste dock både arbetsgruppen och 
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uppdragsgivaren om vilka individer som deltog vid vilken aktivitet. Då detta 

tillsammans med att antalet fysiska deltagare var få, vilket därmed större risk 

för att citat spåras tillbaka till deltagarna, väljer vi att inte hantera några 

personuppgifter i arbetet i linje med Personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). Vi 

väntar oss även att deltagarnas konfidentialitet respekteras och inte bryts i 

eventuellt framtida arbete.   

  

Vid respektive aktivitet, såsom workshop och intervju, informerades 

deltagarna igen om studien och arbetets syfte, vilka som skulle hantera den 

information som kom in och deltagarnas rättigheter i arbete. Såsom rätten att 

när som helst avbryta aktiviteten eller att neka till medverkande utan att behöva 

förklara varför. Vid aktiviteten ställdes även frågan om arbetsgruppen fick 

använda ljudupptagning för att dokumentera aktiviteten och det deltagarna sa. 

Efter att deltagarna utan ljudupptagning muntligt godkänt användning av 

ljudupptagning, sattes ljudupptagning igång och frågan ställdes igen, såsom 

argumenterat i CODEX (2016), där deltagarna återigen fick godkänna eller 

neka samtycke att delta samt till ljudupptagning av aktiviteten.  

 

4  Empiri  
I detta avsnitt redogörs resultatet för de aktiviteter som genomförts under 

arbetets fallstudie. Resultatet för var och en av aktiviteterna delas upp under 

respektive aktivitets rubrik för att tydligt kunna följa resultat inom en specifik 

aktivitet.   

4.1 Dataanalys av användarlista  

Utifrån dataanalysen av användarstatistik från 1076 användare, kan vi se att 

utifrån mätningsdagen den 24 april 2017 mellan 07:00 till 23:59 är det cirka 

46% som brukat systemet under dagen, 28% inom 2-3 arbetsdagar från 

mätningstillfället och 26% har inte använt Origo på 3 dagar eller mer. 

Verksamhetsmässigt talar dataanalysen för en jämn fördelning över 

verksamheterna gällande användningen av Origo, bland låganvändare tycks 

förvaltningen Vård och omsorg dominera något.   

  

I detta resultat kan viss felmarginal förekomma i och med att användarlistan 

inte tydliggör individens fullständiga anställningsform och huruvida denna 

arbetar skift, är sjukskriven eller inte arbetar kvar. Jämfört med 

uppdragsgivarens tidigare siffra om 824 anställda får dataanalysen en 

felmarginal på drygt 252 individer som eventuellt inte arbetar kvar eller är 

anställda på visstid, vilka med störst sannolikhet faller inom kategorin som inte 

brukat Origo under längre tid. Sjukskrivna och skiftarbetare lämnas som en 
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felmarginal som inte går att undersöka utan att gå in och undersöka varje 

enskild individs anställningsform.   

  

4.2 Enkät 1: IT-användning  

Nedan sammanfattas de resultat som kommit in under enkätundersökningen 

kring kommunanställdas IT-vanor och användning av informationssystemet 

Origo. En fullständig presentation av varje fråga samt diagram finns i bilaga 6. 

Enkäten skickades ut den 25 april 2017 och avslutades den 4 maj 2017. Totalt 

deltog 222 stycken individer av de cirka 824 anställda (siffrorna hämtade 29 

mars 2017, timvikarier exkluderade) vid Oxelösunds kommun. Statistiskt sett 

har enkäten därmed fångat in svar från cirka 27% av de anställda.   

  

Majoriteten av deltagarna uppger att de använder smarttelefon samt dator på 

sin fritid. Majoriteten uppger även att de använder enheterna ofta till hela tiden. 

På arbetsplatsen använder 91,9% av deltagarna istället dator som den främst 

digitala enheten. Majoriteten på 42,1% använder datorn hela tiden i sitt arbetet.  

  

Främsta systemet som används för arbetet (utöver browsers, windows, mail, 

office paketet och liknande), är Origo med 109 svarande, treserva med 55 

svarande (speciellt system för omsorg) och hr-portalen med 37 svarande 

(personaladministration samt lönehantering) vilken hittas genom Origo. 

Majoriteten på 41,6% av deltagarna uppger att resurserna används flitigt i 

arbetet. 50,7% och därmed majoriteten av deltagarna använder Origo varje dag. 

Måndagar följt av fredagar är de mest besökta dagarna, med 68,4% respektive 

48% närvaro. 54% av svarande uppger att de inte använder Origo mer än max 

10 minuter åt gången, medan 36% uppger att de använder Origo mellan 10 och 

30 minuter åt gången.  

  

Origo uppges främst användas för att “se information från kollegor och det 

senaste som gäller på arbetsplatsen”, söka efter information samt dela med sig 

av information. Anställda kan med Origo hålla sig uppdaterade på vad som 

pågår internt i kommunen, få den hjälp och de svar som krävs i arbetsrollen 

och vissa även “[...] för att visa vad som händer på våra äldreboenden”. Medan 

andra endast menar att Origo är en “startsida” och att “vi ska det” (syftar till att 

använda Origo). 23,5% av svarande uppger att Origo som informationssystem 

är viktigt för deras arbete, medan 6,8% uppger att det inte är viktigt alls.   
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4.3 Dataanalys av workshop från Oxelösunds kommun  

Den ursprungliga Workshopen Digit 2017 resulterades i 12 tematiseringar. 

Dessa har tolkats till nya tematiseringar genom att sortera upp datan för att 

möta arbetets ramar. Detta har gjorts i ett affinitetsdiagram, se figur 4.10.   

  
Figur 4.10: Affinitetsdiagram baserat på Digit 2017  

  

Deltagarna vid workshopen anser att för att digitalisera Oxelösunds kommun 

behöver anställda få en bättre förståelse för varför digitaliseringen är viktig. De 

vill ta del, samt förstå hur och varför beslut tas runt digitaliseringen och vad 

som förväntas av dem som kommunanställda i och med detta. De föreslår att 

anställa personer för att specifikt arbeta med digitaliseringen på heltid. Vilka 

kan hålla koll på de resurser som behövs och vad som krävs från personalen 

för att genomföra aktiviteter. Deltagarna såg även möjlighet att skapa någon 

form av hjälp och support till de kommunanställda. Större bild på 

affinitetsdiagrammet finns i bilaga 7.  

  

4.4 Enkät 2: Min relation till Origo  

Nedan sammanställs de resultat som kommit in under enkätundersökningen 

kring kommunanställdas relation till Origo. En fullständig redovisning av varje 

fråga samt tillhörande diagram finns i bilaga 8. Enkäten skickades ut den 5:e 

maj 2017 och avslutades den 15:e maj 2017. Totalt deltog 129 stycken 
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individer av de cirka 824 anställda vid Oxelösunds kommun. Detta motsvarar 

ungefär 16% av de anställda.  

  

Majoriteten på sammanlagt 74,4% av deltagarna, är mellan åldrarna 30-60 år 

och arbetar på heltid. När Origo används är det för att ta del av, samt dela med 

sig information. Det handlar om att hålla sig uppdaterad om vad som är relevant 

till sin arbetsroll. Exempelvis ta del av protokoll, mallar, rutiner, processer, 

blanketter, arbetsordrar, nyheter, samt kommunicera i arbetsgrupperna som de 

själva organiserat i Origo. Dock menar 94,6% av deltagarna att de främst tar 

del av viktig information genom muntlig kommunikation, följt av mailkontakt 

på 87,6%. De förmedlar även själva viktig information främst med muntlig 

kommunikation följt av mail.   

  

När det kommer till hur Origo ska användas är det blandat mellan de anställda, 

där de flesta anser själva att de förstår Origo ganska bra. 23,6% har lärt sig 

Origo genom utbildning, men 36,2% har fått kunskap om Origo genom att 

själva undersöka systemet. Uppstår det problem anses 67,7% av deltagarna att 

det är bäst att fråga en kollega om hjälp.  

  

Den främsta motivationen till att Origo används är att ta del av information, 

såsom mötesprotokoll och personalhandboken. Eftersom kommunen har gjort 

Origo till den primära kanalen för information, ligger det i varje anställds egna 

ansvar att ta del av den. Detta kan då delas in ytterligare där det finns anställda 

som använder Origo för att underlätta arbetet, använder grupper för 

kommunikation samt tycker det är roligt och enkelt att se vad som händer i 

verksamheterna. I motsats till det finns det anställda som använder Origo för 

att det är tvång från arbetsplatsen att göra det, eller inte använder det alls. Ett 

citat från ett av svaren lyser att “[...] jag använder det inte då jag inte tycker att 

vi är i behov av ett Facebook för jobbet”.  

  

Av deltagarna menar 46,5% att de oftast hittar den kunskap de letar efter på 

Origo. Informanterna uppger en spridd variation i hur enkelt de upplever att 

Origo är att använda, majoriteten på 69,1% ligger dock i den positiva halvan 

av tabellen. Därmed tycks deltagarna främst uppleva intranätet medel-enkelt 

till enkelt.   

  

Vid fråga om huruvida Origo passade in i deras arbetsroll var det främsta svaret 

lite osäkert: Att det passar ibland, att de inte riktigt vet, starka ja samt starka 

nej framkom också. En deltagare uttryckte:  
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”Origo passar till viss del men i ärlighetens namn försöker Origo 

lite för mycket om ni förstår mig. Det är en samling av många 

‘goda tankar’ men ‘hemskt genomförande’ genom att tjänsten 

försöker vara en helhetslösning för många tjänster som i 

dagsläget funkar bättre (ett exempel är dokumentdelning som är 

förhistoriskt och redan trasigt i jämförelse med google eller 

microsofts alternativ).”  

  

Inom kommunens arbetsgrupper används Origo främst för att dela information 

som alla behöver ta del av. Såsom mötesanteckningar och arbetsträffar. Av 

deltagarna svarade 37,5% att deras arbetsgrupper inte använder Origo för 

intern kommunikation. Strax efter det kommer de arbetsgrupper som använder 

Origo för intern kommunikation på 32% och de som gör det ibland på 27,3%. 

Läggs de sistnämnda grupperna tillsammans tyder informationen på att att fler 

arbetsgrupper använder Origo än inte.   

  

Av deltagarna svarade 48% att deras kollegor använder Origo, såsom 

kommunen kräver. I frågan om vad deras kollegor använder Origo för, svarade 

de flesta att de inte visste, men att de  antog att det var för samma sak som dem 

själva.   

  

Deltagarna uttryckte att det inte påverkade dem om kollegor använde Origo 

eller inte. Att det är upp till var och en att hitta den informationen de söker. 

dock nämnde deltagarna även att Origo fungerar bättre ju fler som använder 

intranätet för information samt kommunikation.   

  

För att beskriva Origo med en mening tog svaren två distinkta håll: Vissa ser  

Origo som “Hjärtat av kommunikationen” medan andra uppger det att vara mer 

av “En krångligare version av facebook” som de inte vet varför de ska använda 

eller lära sig.   

  

4.5 Intervju med systemadministratör  

Nedan redogörs för den enskilda intervjun med Origos systemadministratör. 

Intervjun återberättas inte i sin helhet utan har sammanställts utifrån 

tematiseringar som framkommit under intervjuns gång.   

  

Digit 2016  

Digit var en digitaliseringsvecka som genomfördes för första gången 2016. 

Veckan genomfördes av kommunens systemadministratör samt IT-strateg och 

ämnade att lyfta kommunens hittills genomförda och kommande digitalisering. 
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Liksom årets stora lanseringar såsom ny extern webb och olika e-tjänster. 

Systemadministratören beskriver det som “[...] jätte paraply, en fallskärm 

nästan, bara för att man ska samla [...] och visa att vi faktiskt är med”. 

Kommunen i övrigt bjöds in för att delta vilket bland annat resulterade i tv-spel 

på äldreboenden och olika workshops för digitalt lärande. Mottaganden av 

veckan beskriver systemadministratören som en succé som det “skrevs om i 

både tidningar, radio och sociala medier”.   

  

I mars 2017 genomfördes en workshop för vidareutvecklingen av Digit 2016 

inför digitveckan 2017. Workshopen planerades och genomfördes av ansvariga 

för Digit 2016. De som samlades vad folk som ansågs tänka innovativt och 

arbetar med det digitala. Resultatet blev dock inte som ansvariga för 

workshopen hoppats, nya ideer till digitveckan, utan idéerna och tankarna 

kretsade kring större och mer allmänna frågor.   

  

Deltagande och inställning vid digitaliseringaktiviteter  

När det gäller deltagande och inställning beskriver systemadministratören det 

som “[...] ganska så svagt med tanke på behovet” och att det i praktiken finns 

många individer som skulle kunna komma loss och prioritera digitaliseringen. 

Tid tycks alltid användas som argument, motargumentet menar 

systemadministratören blir “Om vi inte investerar i det här nu så kommer det 

gå åt helvete”. Oförmågan att koppla det digitala till sin verksamhet och sitt 

dagliga arbete ses också som en anledning till lågt deltagande. Såsom att 

förskollärare inte tänker att det digitala faktiskt är en del av även deras arbete i 

och med att de dokumenterar digitalt.   

  

Vissa verksamheter menar systemadministratören har ett bättre deltagande, där 

föräldrar exempelvis informeras om förskolans aktiviteter under dagarna via 

facebook. Men att det är många som inte förstår att det digitala i stort är en del 

av ens arbetsvardag och gäller alla. Det finns skillnader, menar 

systemadministratören, mellan individer som arbetar framför datorn och inte. 

Men att dessa skillnader inte borde finnas utan är en integrerad del av 

arbetsvardagen, “[...] där är vi inte men där skulle vi behöva vara”.   

  

Origo  

Inför lanseringen av Origo valde systemadministratören att gå direkt via 

medarbetare och satsa på “rykten vid fikaborden”, istället för att direktiven om 

användning skulle komma från chefen. Systemadministratören beskriver hur 

hen arbetade med detta ensam och därför kände sig begränsad i mängden arbete 

som kunde utföras av en person för att få störst genomslag. Detta ansågs dock 
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räcka då användningstvånget ändå sågs finnas i och med att Origo är den fasta 

startsidan för webbläsare i samtliga kommunala datorer.  

Informationen spreds via ambassadörer och klistermärken märka “Snart möts 

vi” på toalettspeglar. Slutligen anordnades en lanseringsfest där samtliga 

kommunanställda bjöds in. Systemadministratören beskriver hur många hade 

förväntan att det skulle bli bättre då det förra systemet var “katastrofalt och så 

gammalt och fult”.   

  

Riktlinjer för Origo  

Inför Origo fram till nu har det inte funnits eller skapats några specifika 

riktlinjer för användning av Origo. Detta för att systemadministratören ansåg 

att den digitala arbetsplatsen skulle spegla det beteende som efterfrågades och 

de riktlinjer som finns för den fysiska arbetsplatsen. “Det är samma regler som 

gäller för alla”. Riktlinjerna ansågs kunna hämma nytänket med systemet och 

ses för strikt. De generella riktlinjer i personalhandboken som är tänkta att även 

gälla Origo, gäller bland annat reglerna om att inte lägga upp kränkande eller 

rasistiska inlägg, kommunikationriktlinjer såsom svarstid för mail och telefon, 

samt att inte lägga upp sekretesshandlingar som alltid ska vara i 

verksamhetssystem. “Vi har ju allt sedan tidigare så det finns ingen anledning 

att arbeta fram ett nytt dokument” menar systemadministratören.   

  

Origo som en digital arbetsplats  

När det gäller Origo som en digital arbetsplats och förståelsen mellan 

sammanhanget till den fysiska arbetsplatsen, menar systemadministratören att 

det är många som har kommit in naturligt och är ganska aktiva och menar på 

att “[...] ‘hur skulle vi göra utan det här, vad gjorde vi innan?’ ”. Samtidigt ser 

hen att många distanserar sig från behovet att använda Origo, och att en 

oengagerad ledning möjligen bidrar till synsättet. Anställda fastnar i “sin lilla 

arbetsbubbla”. Tillsammans med viss teknikmognad anses detta bidra till en 

stor klyfta om användare och icke-användare.   

  

Vidare menar systemadministratören att det känns som att digitaliseringen av 

arbetsplatsen har bidragit till verksamhetsövergripande kommunikation på ett 

annat sätt än tidigare. Samtidigt menar hen dock att det inte är något som 

egentligen kan sättas i sten och gäller för hela kommunen, då det är för få som 

delat åsikter kring det.  

  

Arbetseffektivisering och minskad arbetsbelastning  

I de grupper som använder Origo för internkommunikation kan 

systemadministratören se att massmailen i princip har slutat skickats ut till 
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arbetsgruppen. Istället sköts allt inom gruppen på Origo, vilket bidrar till 

effektivisering av den interna kommunikationen.   

  

Origokurser  

Kurser för Origo håller systemadministratören i 3 gånger per halvår och riktar 

sig främst till nyanställda. Övriga anställda är även dem välkomna, och hen 

menar att det egentligen kan vara vem som helst som dyker upp. Kursen tar en 

timme under vilken stora delar av Origos funktion presenteras samt att 

deltagare i slutet av kursen får välja att ta med sig en häfte hem med generell 

info motsvarande vad de precis gjort (se bilaga 9). Häftet finns även på Origo. 

Motsättningar gällande att lägga till och använda profilbild på Origo, är 

förekommande under kurstillfället. Användningen av profilbild förklarar 

systemadministratören är ett ledningsbeslut och menar “[...] har ett stort värde”.   

  

Fortsatt arbete för att öka Origos användning   

I dagsläget använder systemadministratören inlägg på Origo och kommentarer 

på dessa, för att hålla koll på variationen av aktiva individer. Något hen tycker 

sig ha upplevt att det blir mer och mer. Detta menar systemadministratören 

tolkas som att det ändå finns ett “vi” inom kommunen. I dagsläget är det en 

väldigt liten grupp individer som har till uppgift att arbeta med Origo, varav 

den största satsningen som hinns med i dagsläget är att försöka vara så synlig 

och till hjälp så mycket som möjligt. Systemadministratören försöker 

exempelvis vara med på möten med grupper som yttrar svårigheter att använda 

Origo, och kan där trycka på de aspekter och fördelar av Origo som kanske är 

särskilt viktiga och till särskild nytta för dem. Samtidigt tror 

systemadministratören att det kommer att spridas ju mer det arbetas med och 

desto mer de som arbetar med Origo kan vara delaktiga och skjutsa igång 

ställen av Origo som kanske ingen annan uppmärksammat.  

Det ses även viktigt att fortsätta marknadsföra Origo i alla tänkbara 

sammanhang.   

  

4.6 Gruppintervju  

Vid tillfället med låganvändare kunde inte intervjun följa de förplanerade 

frågorna då de inte var lika relevanta för att få information. Detta då deltagarna 

inte använde Origo under sin arbetsdag. Intervjun anpassades istället för att 

kunna få med de delar av workshopen som var intressanta för undersökningen, 

såsom positiv och negativ syn på användning samt eventuella lösningar på de 

problem med systemet som deltagarna kunde identifiera under intervjun. 

Tillfället tog reda på varför det var så, samt hur det borde vara annorlunda med 
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stöd från de förplanerade frågorna. Det skapade ett gemensamt lärande där 

projektgruppen kunde hjälpa deltagarna med kunskap om Origo.   

  

Ett citat från mitten av intervjun lyder ”Vad är Origo till för egentligen?”. Detta 

summerar tillfället väl då ingen av deltagarna hade fått en kurs eller någon sorts 

introduktion till hur Origo används. En deltagare var anställd vid lanseringen 

av Origo och den andra deltagaren anställdes efter Origo lanserats. Deltagarna 

menar att när du inte arbetar på kontor eller med en dator så är systemet inte 

tillräckligt tillgängligt, genom exempelvis telefonen. Även frågan om 

sekretessbelagt arbete kom upp då många förespråkar Origo som en plattform 

där information inom verksamheten ska visas för resten av förvaltningen. 

Origo skjuts därför bort som olämplig för den sortens arbete.   

  

Deltagarnas arbetsgrupper använder inte heller Origo särskilt mycket och 

därmed tas Origo aldrig upp i gruppdiskussioner eller gemensamma 

funderingar över hur det kan användas. Detta gör det svårt att veta vem som 

har sett information som skickats ut och skapar osäkerhet då användare som 

vill ge viktig information till andra verksamheter, behöver veta om 

informationen kommer fram. Eftersom de inte upplevde sig göra detta ansågs 

mail och utskrivna papper inte bara mer tillgängligt utan också mycket säkrare.      

  

Båda deltagarna ansåg sig tekniskt intresserade men uppfattade ändå Origo 

som krångligt, otillgängligt och olämpligt för deras arbetsroll. Genom intervjun 

diskuterades Origo som system, där båda deltagarna ansåg att det var dåligt att 

de inte fått bättre information om Origo. Speciellt om det ska användas så flitigt 

som en resurs i arbetet, där de kan missa viktig information. Informanterna 

ansåg sig dock kunna använda Origo för att kunna eliminera mail och sms, för 

enklare privat kommunikation i arbetsgruppen om det var möjligt att få mer 

utbildning i hur samt om det Origo var mer tillgängligt på andra sätt än via 

dator. Deltagarna gav exempel på en mobilapplikation som i så fall skulle var 

enklare att logga in på än via webbläsaren i sin smarttelefon, och som erbjuder 

notiser om något behöver uppmärksammas i Origo.  

4.7 Workshop med efterföljande intervju  

I workshopen med sina olika kategorier (se figur 4.23) beskrevs Origo överlag 

som frekvent använt och att “[...] jag öppnar det när jag kommer till jobbet och 

stänger det när jag går hem” samt att “[...] jag kan tänka mig att det inte är 

många timmar under en arbetsdag som jag inte är inne på Origo”. Positiva 

egenskaper med Origo var många och det beskrivs huvudsakligen utifrån 

möjligheten att kommunicera med andra och hur profilbilder samt möjligheten 

att se vad andra skriver möjliggör att få “ett ansikte på folk och känner igen 
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dem fast att man aldrig har träffats [...] och också när man ser inläggen att man 

kan få en bild av vad det är för person och vad den jobbar med”.   

  

Samtidigt menade deltagarna att detta också bidrog till viss problematik i fråga 

om vad som delades, att det inte tycktes som de aktiva individerna varierade 

utan i stort sett var samma. Detta upplevde deltagarna kunna ändras i form av 

obligatorisk användarutbildning och att ta tillvara på de resurser som finns i 

kommunen. Vilka då kan vara stöd i hur, exempelvis nyheter presenteras. I och 

med detta använda arbetsplatser med hög Origoanvändning som gott exempel 

och motivation, genom exempelvis film som snabbt och enkelt kan 

marknadsföra användningsområden användare inte tidigare tänkt på. Eller 

nyttja aktiva resurser inom kommunen för att sprida ut arbetsuppgifterna om 

att underhålla Origo och dess nyhetsflöde. Deltagarna uttryckte att workshopen 

möjliggjorde insikt i att olika verksamheter använder Origo på olika sätt, varav 

kommunen borde se närmare på hur detta kan nyttjas i verksamheterna som 

stort. Detta för att hjälpa till och motivera de som inte använder Origo till att 

använda det. Se Bilaga 10 för post-it lapparna från workshop tillfället.   

 
Figur 4.23:Resultat från workshop tillfället  
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Vid den kompletterande intervjun uttryckte deltagarna att de inte är rädda för 

ny teknik men att de generellt inte är speciellt intresserade av det. System och 

programvaror ska fungera enkelt och logiskt. Med Origo har de främst lärt sig 

programmet själva, även om det ibland är skönt att få någon som visar vad som 

ska göras. Kollegor ses som en primär källa för att lösa problem som uppstår, 

om kollegan sedan inte har svaren vänder sig användaren till hjälpgruppen som 

finns tillgänglig på Origo.  

   

Deltagarna menade att Origo fungerar bra i fråga om att kommunicera med 

olika verksamheter och sin egen arbetsgrupp i privata grupper som är skapade 

i Origo. De menade även att i princip alla i vardera deltagares arbetsgrupp 

använder Origo, men att det fanns de som inte uppskattade förändringen som 

Origo innebär när det gäller internkommunikationen. Även då inte alla i 

arbetsgruppen använder Origo, menade deltagarna att de själva inte blir 

påverkade utan ansåg att eftersom att anställda har en skyldighet att använda 

Origo dagligen så bör de göra det. Samtidigt menade de att om fler skulle 

använda Origo skulle det allmänna nyhetsflödet bli mer intressant, vilket de i 

dagsläget menar att de använder minst, och mer eller mindre bara kollar av 

någon minut på rasten.   

  

Deltagarna delade även med sig av hur Origo visserligen gjort arbetet lättare 

på många sätt, men inte bidragit till minskad arbetsbelastning. Anledningen 

menar dem är att Origo bidrar till en ny sorts stress i form av alltid ha sin 

digitala arbetsplats i fickan. Att det ibland är lite för lätt att även på lediga dagar 

gå in och titta vad som hänt. Faktumet att det är något tekniskt och att tekniken 

ibland inte fungerar som det ska, upplever de även som osäkert och stressigt 

eftersom Origo ändå ska vara den primära informationskällan. Vid tekniska 

problem och systemet slutar fungera, menar de att de står där utan att kunna 

använda delar av sin arbetsplats.   

5  Analys  
I detta kapitel analyseras ovan resultat utifrån det teoretiska ramverk som 

presenteras i kapitel 2. Då arbetet utgått från två extremgrupper separeras 

analysen för vardera grupp under kommande teman. Efter sista temat om 

upplevd kontroll analyseras även studiens låga deltagande. Analysen avslutas 

med två IT-identiteter, som på ett överskådligt sätt summerar 

extremanvändarnas bakomliggande beteende och attityd gentemot användning 

av informationssystemet Origo.   
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5.1 Mål och motivation  

Resultatet analyseras utifrån teori om TPB som behandlar attityden mot 

beteende eller agerande, i form av inre faktorer såsom personlig attityd i form 

av mål och motivation.   

5.1.1  Höganvändare  

Genom de många positiva egenskaper höganvändaren ser med systemet, såsom 

underlättad intern kommunikation och större koll på andra verksamheter, gör 

att de interna faktorerna Ajzen (1985) diskuterar utifrån TPB, i form av 

kunskap, skicklighet och känslor, är positivt inställda gentemot Origo. De 

positiva känslorna gör att Origo bli ett form av resursmål (Jensen 2015) när det 

gäller att kommunicera, dela och inhämta information inom sina arbetsgrupper, 

verksamheten liksom i verksamhetsöverskridande kommunikation samt 

privata konversationer. Då höganvändaren har kunskapen och förstår tanken 

med Origo som ett fritt system att använda såsom de anställda ser det fungera 

bäst. Med andra ord, ett system där individen med sin kunskap själv kan stå för 

processmålet, som Jensen (2015) argumenterar, då individen utifrån sin 

situation själv kan bestämma hur Origo används på bästa sätt.  

  

Höganvändare har en stark motivation att använda Origo som det primära 

interna kommunikationssystemet och utforskar därför Origo dagligen. 

Motivationen för användning tycks här vara av det inre slaget, som diskuterat 

av Jensen (2015). Individens inre motivation drivs av nyfikenhet kring Origo 

och att det är roligt och enkelt att se vad som händer i verksamheterna. Den 

egna rollen kommer in i fråga om vad som krävs för att arbetet ska kunna 

genomföras. Exempelvis huruvida individen arbetar med dokument eller dylik 

som inte går att nå på andra ställen än Origo och därmed är tvungen att använda 

systemet som en primär källa för att kunna genomföra sitt arbete.   

5.1.2  Låganvändare  

Till skillnad från höganvändare tycks låganvändare hindras av de interna 

faktorerna Ajzen (1985) diskuterar utifrån TPB, snarare än att de bidrar till det 

bättre. Den personliga attityden bland låganvändare är generellt osäker och de 

trycker undan systemet  med  ”Vad är Origo till för egentligen?” eller  

“[...] jag använder det inte då jag inte tycker att vi är i behov av ett Facebook 

för jobbet”. Kommentarerna vittnar om att låganvändare inte har en positiv 

attityd gentemot systemet. Detta kan komma ur kunskapsbrist i användning av 

Origo och därmed brist på skicklighet i utförandet av beteendet. Det vill säga, 

hur Origo fungerar. Enkelt sätt kan detta ses som oengagemang och ovilja att 

använda systemet. Dock i förhållande till de interna faktorerna såsom 
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upplevelsen av att kunskapen inte räcker till, kan det lika väl handla om 

likgiltighet och undvikande vilket Jensen (2015) diskuterar som direkta orsaker 

av bristande motivation, i det här fallet gentemot systemet. Vilka kommer av 

att individerna inte har tillräckligt med information för att kunna visualisera 

möjliga användningsområden och eventuella önskvärda situationer. Detta 

skapar osäkerhet och oförmåga till konkret handlande, såsom argumenterat av 

Jensen (2015).   

  

Den kunskap som höganvändare och ansvariga för digitaliseringen har för den 

digitala arbetsplatsen, finns inte tillgänglig för andra användare som delar 

kunskapen. Uttrycken om oförståelse från anställda tyder på en kunskapsbrist, 

vilket innebär att användare inte kan se något mål och därmed inte heller 

motiveras att använda informationssystemet (Jensen 2015). För låganvändare, 

ses istället användande av Origo nästan enbart drivas av social motivation i 

form av tvång och de förstår inte syftet med Origo på arbetsplatsen. De ser 

enbart det allmänna nyhetsflödet på första sidan och därmed blir Origo som 

något i stil med Facebook och sociala medier.  

5.2  Gruppens påverkan på beteende och handlande  

Resultatet analyserar utifrån teori om TPB som behandlar subjektiv norm, i 

form av gruppens påverkan på beteende såsom social press och flockbeteende.  

5.2.1  Höganvändare  

De som är mest positiva mot systemet är också de som utnyttjar systemet mest 

och som brukar systemet såsom det anses ska användas, sett utifrån visionen 

för Origos funktion i kommunen. För höganvändare uppnår Origo kriterier för 

CSCW-system, i fråga om vad Bannon och Schmidt (1989) diskuterar som en 

hållbar resurs för gruppen och deras arbetsvardag. Användarna påvisar en 

trygghet i sin kunskap om att Origo kommer vara en långvarig resurs; att det 

sätt de använder Origo på bidrar till det positiva och är något som är möjligt att 

uppnå. Även om höganvändarna är säkra i sin användning och Origos funktion 

i arbetsvardagen, har gruppen större betydelse än vad deltagarna i studien tycks 

tro. Trots att studiens deltagare menar att de inte bryr sig allt för mycket om 

vad andra tycker eller gör, påverkar andras användning även den egna 

användningen och attityden gentemot den. Här i fråga om att förstärka 

beteendet.   

  

Under föregående del diskuterades hur höganvändaren i sin användning av 

Origo drivs av vad Jensen (2015) benämner som inre motivation. Samtidigt 

visar studien att gruppen här kommer in som en drivande faktor till vad Jensen 

(2015) diskuterar som yttre motivation. Arbetsgruppen kommer in som en yttre 
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motivation i form av förväntningarna att Origo ska vara det primära interna 

kommunikationssystemet, varav individen tar del av Origo för att exempelvis 

inte missa viktig information som kommuniceras där. Höganvändaren 

använder systemet, inte bara utifrån den egna motivationens skull, men också 

för att inte missa sådant som kommuniceras via Origo.   

  

Den information höganvändarna och de höganvändande grupperna sänder ut i 

och med detta, såsom argumenterat av Banerjee (1992), presenterar därav 

Origo som nödvändigt för arbetet. Utifrån detta uppstår ett flockbeteende, som 

argumenterat av Heshan (2013) samt Morone och Samanidou (2008). 

Beteendet, hos höganvändare och höganvändande grupper, att använda Origo 

och förespråka det som något gynnsamt skapar en subjektiv norm som säger 

att individen borde använda Origo. Både för sin egen skull men också för att 

det hjälper arbetsgruppen i stort. Ju fler som ansluter sig till höganvändarna 

och de höganvändande grupperna, desto starkare flock och därmed också en 

starkare god spiral. Detta beteende menar Morone och Samanidou (2008) är 

svårare att bryta än beslut som är tagna utan att väga in hela situationen och 

dess kontext, vilket är ett beteende de menar skulle resultera i en negativ spiral. 

I kommunens fall kan den negativa spiralen översättas till användarna som 

nekar användning, på grund av otillräcklig kunskap kring hur Origo anpassas 

till det egna arbetet och dess nytta för individen samt gruppen.  

5.2.2  Låganvändare  

Bland låganvändare finns olika anledningar till att systemet bedöms som 

olämpligt eller oanvändbart för arbetet. De främsta gäller hanteringen av 

uppgifter i arbete om sekretessbelagda uppgifter, samt en extern fråga om 

tillgänglighet när användare inte har tillgång till dator i sitt arbete. Båda bidrar 

till att användare inte ser Origo som en resurs. Detta synsätt accepteras och 

används i arbetsgruppen, varav anställdas oförmåga att se Origo som 

användbart stärks. Till skillnad från höganvändares positivt stärkande 

flockbeteende, uppstår det ett negativt sådant bland låganvändare. Den 

subjektiva norm som uppstår bland låganvändare skapar ett flockbeteende, 

såsom argumenterat av Morone och Samanidou (2008), som sänder ut 

information till andra individer att de inte behöver lära sig Origo då detta ändå 

inte kommer att användas.   

  

De tidigare diskuterade externa faktorerna vilka argumenteras av Ajzen (1985), 

såsom kunskapsbrist och tid, håller användare från att bruka Origo och bristen 

på diskussion kring användning bland kollegor bidrar till att alla 

kommunikativa vägar i Origo helt bortses från. Beteendet, i synnerhet 

flockbeteendet i arbetsgrupperna, uppmuntras när chefer inom verksamheterna 
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inte visar något intresse för systemet eller vägleder arbetsgrupperna i 

användningen av Origo. Poängen kring den digitala arbetsplatsen ses därför 

otydlig och istället uttrycks motivationen kring eventuell användning av Origo 

som vad Jensen (2015) diskuterar som ett yttre tvång; om medarbetarna 

använder systemet är det inte för att det hjälper arbetet i sig  utan för att 

kommunen har bestämt det.   

  

5.3  Upplevd kontroll och situation  

Här analyseras externa samt interna faktorer som uppmärksammades i 

resultatet och som kopplas till de delar av situationen som anställda inte har 

kontroll över.   

5.3.1  Höganvändare  

För att Origo ska vara en verklig resurs för gruppen behöver alla eller 

merparten av arbetsgruppen använda Origo. Det betyder att höganvändare utan 

att veta om det, kan bli påverkade av att andra inte tar del av eller delar 

information i systemet. Dessa externa faktorerna, såsom argumenterat av Ajzen 

(1985), är något som kan påverka beteendet hos andra användare; om 

majoriteten i en arbetsgrupp inte använder Origo är det en liten chans att viktig 

information når dem genom systemet. Detta leder även till att den upplevda 

kontrollen minskar, i och med att användaren är beroende av andra i vissa 

aspekter av systemet. Ju fler användare som är aktiva dock, ökar den interna 

motivationen Jensen (2015) argumenterar för, i fråga om nyfikenhet. Det vill 

säga, ju fler användare som är aktiva och kan dela med sig av, samt engagera 

sig i Origos allmänna nyhetsflöde, desto fler upplever ökad gemenskap och 

nytta av Origo.   

  

Även då gruppen i form av en yttre faktor därav får en stor betydelse för 

huruvida systemet används eller inte menar höganvändare att de inte blir 

påverkade av andra i sin egen användning av Origo. Samtidigt vittnar 

kommentarer kring att det är tråkigt att alltid samma individer postar nyheter, 

att användare ändå upplever viss reflektion över att andra inte använder 

systemet. Detta blir än mer tydligt när höganvändare menar på att inte är annat 

än en förhoppning om att alla som bör ser det som postas i arbetsgruppen och 

därav tar till sig den information som sänds ut. Detta uppges vara så för att 

Origo är sagt att vara det primära systemet för intern kommunikation. Utifrån 

gruppens påverkan som en sådan yttre faktor Ajzen (1985) diskuterar, vilket är 

något en enskild individ inte har särskilt stor kontroll över, påverkas 

höganvändaren i sin inställning till systemet. Detta i form av att bli frustrerad 

över att andra inte använder systemet så som hen själv gör. Höganvändaren har 
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dock valt att anpassa sig efter sin uppdragsgivares uppmaning att Origo ska 

vara det primära interna kommunikationssättet och väljer att följa denna yttre 

faktor oavsett frustrationen av att andra inte använder systemet. Till skillnad 

från låganvändarna i föregående avsnitt uppstår dock inget större yttre tvång; 

istället brukar höganvändaren systemet med en känsla av att det ger positiva 

resultat i arbetet, även om det är kommunen som beslutat att systemet ska 

användas.   

5.3.2  Låganvändare  

Med låganvändare pekar de genomgående mönstren mot ett hinder till det 

avsiktliga beteendet i form av en kombination av omotivation och oförmågan 

att skapa mål kring användningen. Vilka i linje med TPB kan ses som resultat 

av låganvändares oförmåga att se syftet med Origo, en subjektiv norm som 

menar att det inte är nödvändigt att använda Origo och känslan av ett yttre 

tvång utan tydlig mening gentemot att använda Origo. Kunskap såsom Ajzen 

(1985) argumenterar, är som tidigare nämnt en intern faktor som har stor 

påverkan på den upplevda kontrollen för användare. Så pass att även om 

användaren hade avsikten till att använda Origo, skulle brist på kunskap kunna 

förhindra beteendet. Utifrån Origos inofficiella vision handlar det här om att 

anpassa Origo till sin arbetsplats och sin arbetsgrupp, vilket många inte ser som 

ett alternativ utan har redan bestämt sig att Origo inte passar dem.   

  

Låganvändare visar likt tidigare diskuterat utifrån Ajzens (1985) argument, 

även på externa faktorer som tid och möjlighet; ser användaren ingen anledning 

till att använda Origo, ser de istället ett system som tar bort värdefull tid från 

annat arbetet. I fråga om tid blir det ytterligare problematiskt när individerna 

inte har tillgång till dator. Även om individen försöker nå Origo via sin telefon, 

blir det krångligt och avancerat då systemet inte stödjer full 

smarttelefonanvändning i form av exempelvis en app. Utan enbart erbjuder 

inloggning via webbläsaren, vilken inte möjliggör notifikation vid mottagande 

av meddelande eller händelse i användarens grupper. Även om Origo har ett 

mobilanpassat gränssnitt är det i grund och botten ett informationssystem gjort 

för att användas genom dator. Användning i en smarttelefon, om detta är 

individens primära redskap, blir därmed för komplicerat för att individen ska 

uppleva att tiden det tar från arbetet för att logga in är värt i förhållande till den 

eventuella nyttan.  

  

Påverkan på den upplevda kontrollen gällande utförande av beteendet gentemot 

användning av informationssystemet, blir utifrån de olika verksamheternas 

förutsättningar därmed en kombination av Ajzens (1985) interna och externa 

faktorer. I den vänstra vågskålen läggs faktorer såsom nytta för arbetet och 
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gemenskap vilka utifrån höganvändarnas perspektiv väger tungt, i den högra 

läggs tid, möjlighet och kunskap kring användningen vilka är huvudsakliga 

faktorer som låganvändare väger in. I höganvändarens situation väger den 

vänstra skålen tyngre, då de ser och förstår att Origo ger positiv nytta till 

arbetet. För låganvändaren som inte har samma förståelse eller kunskap, väger 

dock den högre skålen tyngre och låganvändaren ser främst att användningen 

tar bort värdefull tid från det faktiska arbetet.    

5.4  Lågt deltagande  

Enkäterna valdes att hållas öppna i lite mer än en vecka vardera, med ett kort 

uppehåll mellan de båda, och inbjudan till workshops skickades ut 2 veckor 

innan aktiviteterna skulle äga rum. En av enkäterna skickades ut av 

uppdragsgivaren och en av projektgruppen. Inbjudan till workshops skickades 

via uppdragsgivaren till chefer som sedan vidarebefordrade informationen till 

de utvalda medarbetarna. Det låga antalet svarande på enkäterna, låga antalet 

deltagare samt uteblivna svar gällande deltagande i workshopsen, förhåller sig 

till systemadministratörens åsikt om att individer inte tycks prioritera frågor 

rörande digitaliseringen. Systemadministratören diskuterade i sin intervjun hur 

många deltagare tackar nej med argumentet att de inte har tid, vilket diskuteras 

som Ajzen (1985) som en extern faktor som kan påverka det önskade 

beteendet.  Oavsett vilken av användargrupperna det gäller, kan det låga 

deltagandet tyda på individer överlag har svårigheter med att förstå hur 

digitaliseringen och Origos vision, kopplas till det egna arbetet och hur man 

därmed ska prioritera det eller inte. Fungerar det sätt de arbetar på, oavsett om 

personen är höganvändare eller låganvändare, förloras delar av motivationen i 

och med att de inte förstår den stora bilden av digitaliseringen. Därmed inte 

heller skapar några mål för att hjälpa till och utveckla arbetssättet. Istället 

fortsätter individer arbeta såsom de anser fungerar i dagsläget.   

 

5.5  Sammanställning: IT-identiteter  

I sammanställning av mönster och den teoretiska analysen av höganvändare 

samt låganvändare i Origo, kunde två distinkta grupper rörande 

informationsanskaffning på den digitala arbetsplatsen redovisas. Så kallade IT-

identiteter (Stein, Galliers & Markus 2013). För att tydliggöra beteenden 

bakom användande av informationssystem i kommunen sammanställs 

identiteterna nedan. Likt Stein, Galliers och Markus (2013) argumenterar 

möjliggör en sammanställning av de olika identiteterna förståelse och 

förutsättningar för fortsatt arbete. I detta arbete utifrån Oxelösunds kommuns 

extremanvändare.   
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5.5.1  IT-identiteten “Höganvändare”   

Origo med en mening: “Hjärtat av kommunikation och enkelt att använda”.  

  

Höganvändaren är en individ som inte är teknikrädd men samtidigt inte 

speciellt intresserad av teknik överlag; det ska fungera och vara intuitivt att 

använda. De gillar att själva undersöka system, men drar sig inte heller för att 

få hjälp av en kollega som kan visa, eller visa någon annan i den sitsen. Vid 

problem tas frågan i första hand med kollegor, antingen muntligt eller via 

Origo. Höganvändaren ingår i grupper som använder Origo flitigt, om inte, 

strävar höganvändaren för att uppnå en positiv attityd mot Origo som resurs i 

arbetsgruppen.   

  

Även då vissa i arbetsgruppen inte använder Origo lika mycket blir 

höganvändaren inte påverkad, men har samtidigt intresse av att så många som 

möjligt använder systemet och vill vara involverad för att hjälpa till med att 

motivera andra. Höganvändare förstår att det finns en skyldighet att använda 

Origo för att hålla sig uppdaterad och anser att fler borde bli utbildade för att 

kunna använda det som de själva gör. Förutom utbildning menar 

höganvändaren att aktiviteten bland de anställda på Origo underlättas om fler 

ambassadörer deltar och pushar användare till att uppdatera och använda 

Origo. Höganvändaren ser den stora bilden och hur den interna 

kommunikationen samt arbetet överlag underlättas när allt finns på ett och 

samma ställe.  

  

Arbetsbelastningen är inget höganvändaren upplever har förbättrats, istället 

kommer den digitala arbetsplatsen med risker om teknikstress och att vara för 

tillgängligt. Användarna använder grupper i Origo före mail för att 

kommunicera med sina medarbetare likväl som verksamhetsöverskridande. 

Detta för att kunna kommunicera i flera olika grupper och ändå ha allt samlat  

på ett och samma ställe utan att anstränga sig för att sortera den inkommande 

informationen. Något som efterfrågas av höganvändaren är tydligare 

information om vem som kan se det som skrivs innan inlägget postas.   

  

Det allmänna flödet används inte fullt lika mycket, men det finns ett visst 

intresse för att kolla nyheter. Höganvändaren anser att det allmänna flödet 

skulle bli mycket bättre om fler använder Origo och uppdaterade flödet. 

Liksom att kommunen ser till att uppdatera nyheterna i flödet mer regelbundet 

än i dagsläget. Detta menar höganvändaren kan underlättas om resurser som 

finns inom kommunen tas tillvara på och att arbetsstyrkan för gruppen som 

hanterar Origo utökas. Exempelvis låta Informationsnätverket som planerar de 

externa nyheterna, även planera de interna nyheterna vecka för vecka. På så 
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sätt speglas den externa webben i den interna och anställda behöver inte läsa 

om kommunrelaterade nyheter i tidningen.   

  

5.5.2  IT-identiteten “Låganvändare”  

Origo med en mening: “Vad är Origo till för egentligen?”  

  

Låganvändaren är likt höganvändaren inte rädd för teknik. Däremot arbetar inte 

alltid låganvändaren vid en dator vilket innebär att Origo i sin form som ett 

webbbaserat system inte alltid är tillgängligt för användarna. Att gå in via sin 

smarttelefon och behöva logga in via webbläsaren i telefonen för att nå Origo 

känns som en för krånglig väg för att göras regelbundet. Origo skjuts därav åt 

sidan som något som inte är lämpligt i låganvändarens arbete och används i 

regel enbart för att nå andra sidor, såsom HR-portalen vilken finns länkad via 

Origo.   

  

Låganvändaren har ingen utbildning i Origo och inte tillräckligt med kunskap 

om vad Origo har för plats i hens arbete och ses därför inte som något viktigt.  

Istället uppfattas Origo i stort som något som mest liknar en komplicerad 

version av sociala medier, såsom Facebook. Låganvändarens arbete innebär 

också ibland sådant som inte har en plats på Origo, såsom sekretessbelagda 

uppgifter, vilket arbetet i stort kretsar kring. Låganvändaren känner ändå en 

viss nyfikenhet när hen tar del av information om Origos möjligheter och skulle 

behöva mer motivation och ledsagning när det gäller att koppla Origo till det 

egna arbetet. Utan detta lämnar låganvändaren hellre Origo, än ger sig i kast 

med att försöka använda det, på samma sätt som resten av hens arbetsgrupp 

hanterar Origo.  

  

Som låganvändare upplevs Origo som svårt att ta till sig, där individen känner 

sig osäker på sådana saker som “Hur många ser inlägg man delar på 

Origo?[...]” och huruvida individen kommunikationen är ämnad mot, verkligen 

ser det som skrivs. Liksom höganvändaren finns en viss osäkerhet på vem som 

ser vad av det som skrivs. Användaren upplever därav det som säkrare att 

använda mail och papper.   

  

Arbetsgruppens relation till Origo bidrar till en norm att inte behöva bry sig om 

systemet och att det är onödigt i deras arbetsroll. Detta flockbeteende påverkar 

då den låganvändande individen som redan innan gruppens åsikt inte ser något 

mål med Origo som ett informationssystem och digital arbetsplats. 

Låganvändaren behöver en starkare ledning med intresse för den digitala 

arbetsplatsen, mer riktlinjer kring användning samt få hjälp med att förstå hur 
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Origo kan användas i hens verksamhet. Bristen på en engagerad ledning, 

riktlinjer och i den marknadsföring som riktar sig mot verksamheterna idag, 

gör att låganvändaren inte motiveras till att använda Origo och förstå dess 

potentiella värde i förhållande till arbetsvardagen.   

 

6  Diskussion  
Studien visar att de anställda vid Oxelösunds kommun i drivs utifrån de 

teoretiska områdena inom TPB, där mål och motivation påverkar den egna 

attityden till beteendet, gruppens förmåga som social norm och verksamhets 

bestämmelser samt beslut som upplevs ligga utom användarnas räckhåll. 

Grupperna om hög- och låganvändare delas därmed i stort upp av de som faller 

inom kategorin för förståelse av att använda Origo, samt de som inte ser hur 

Origo kan vara en resurs i arbetet.   

  

6.1  IT-identiteter, skillnader och likheter  

Utifrån studien kan vi se att låganvändande individer ofta tillhör grupper där 

det datorbaserade informationssystemet inte tycks tillgänglig för dem, antingen 

på grund av dess form av att vara mest anpassat till datorn eller för att arbetet i 

verksamheten gör det svårt att veta hur ett så pass öppet system som Origo kan 

anpassas till den egna verksamheten. Med bristande kunskap kring anpassning 

till den egna verksamheten får användare därmed svårt att förstå målet med den 

digitala arbetsplatsen. Användare bildar därmed inte egna uppfattningar kring 

systemet. Istället tycks de med lätthet följa det beteende och de val 

arbetsgruppen sänder ut och väljer att agerar utefter detta, såsom argumenterat 

av Banerjee (1992). Denna grupp har svårt att ta till sig Origo som det generellt 

marknadsförs i dagsläget. Mer konkret information om mål och 

tillvägagångssätt behövs för att öka motivationen. Deltagarna i denna grupp 

visar på att de inte är rädda för att undersöka ny teknik, men ser inte hur sådant 

som liknar sociala medier kan hjälpa deras arbete.  

  

Åt andra hållet finns hödanvändarna som ser ett tydligt syfte med 

användningen. Större delen av höganvändarens arbetsgrupp använder systemet 

för den interna kommunikationen, så pass att användarna är säkra på att fler 

kommer använda systemet vartefter tiden går. Informationssystemet ses som 

hjärtat i kommunikationen för att underlätta arbetet och sortera den 

inkommande informationen. Höganvändare som använder Origo frekvent 

uttrycker även idéer för att göra Origo bättre, såsom att arbeta tillsammans och 

utnyttja variationen av kompetenser för att verkligen nyttja Origo fullt ut till 

flera individers fördel. Till skillnad från låganvändarna tilltalas alltså 
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höganvändarna av den marknadsföring som sker och faller inom ramen för att 

använda Origo så som det föreslås. På så sätt innehar dem även nyfikenheten 

att utforska systemet och ser möjligheterna med att skräddarsy sin digitala 

arbetsplats, samt förståelsen för vad en digital arbetsplats är.   

  

Det finns likheter mellan de olika användarna; engagemanget och viljan finns 

för att få digitaliseringen 2017 att fungera och utvecklas, men de har svårt att 

konkret säga hur ett digitalt arbetssätt ska införas eller vad det på djupet innebär 

för dem. Tillsammans med analysen i föregående kapitel visar det svaga 

deltagandet i studien på genomgående bristande förståelse vad Origo och 

digitaliseringen egentligen betyder för de anställda inom Oxelösunds kommun 

som en gemensam verksamhet. Skillnaden mellan grupperna blir därmed i 

vissa aspekter inte lika stora som i andra, trots att de baserats på 

extremanvändare i studien.   

  

I förhållande till andra studier, såsom Stein, Galliers och Markus (2013) kan vi 

se att höganvändare i stort matchar ett av deras förslag för primära 

ITidentiteter. Detta då höganvändare liksom det ena av de primära 

ITidentiteterna, ser sig själv som en medlare mellan systemet och användare, 

på det sätt att de vill motivera andra till användning då de själva förstått att det 

är ett hjälpmedel som blir bättre med fler användare. Låganvändare däremot 

skiljer sig något från författarnas teori och tar efter vissa av höganvändarens 

karaktärsdrag, i fråga om att låganvändare i studien påvisar att även de är 

villiga att utforska systemet. Istället för osäkerhet gentemot själva 

användningen, upplevs systemet helt enkelt inte vara utformat för deras behov 

och i vissa fall krångligt då det datorbaserade systemet kräver mer av 

användaren vid användning i telefon än exempelvis appar. I författarnas studie 

påvisar de svårigheter för företag att anpassa sig till de båda grupperna. Detta 

pekar även resultatet i denna studie mot, då kommunens satsning mot 

användning av Origo i dagsläget inte kunnat nå och anpassas till de olika 

grupperna kommunens anställda utgör med sina IT-identiteter. De 

huvudsakliga faktorerna, inom ramarna för detta arbete, har i grund och botten 

kunnat identifieras som problem med anpassning av informationsmaterial, brist 

på ledning och systemets tillgänglighet i de olika verksamheterna.   

  

6.2  Generalisering  

Detta arbete och studie i sig kan inte enskild leda till en generalisering för hur 

företag och organisationer bör gå tillväga för att på ett lyckat och effektivt sätt 

anpassa och implementerar eventuella informationssystem. Inte heller påvisa 

hur mottagandet eventuellt kan komma att se ut bland de anställda. Likt tidigare 
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nämnt i arbetet skiljer sig system från varandra, liksom de individer som kan 

tänkas använda dessa. Varje situation bör därmed betraktas som något unikt 

och meningsfullt att undersöka, för att säkerställa god implementering för 

förmåga att förstå och använda systemet. Dock kan denna studie liksom 

liknande, såsom av Stein, Galliers och Markus (2013) visa på just vikten av att 

förstå situationen det tänkta systemet ska implementeras i, samt bidra till en 

förståelse hur system kan ses så olika bland ett och samma företags anställda. 

Därmed förstå att situationen är viktig att undersöka för att säkerställa ett 

tillvägagångssätt för hur systemet bäst implementeras och anpassas för att möta 

de eventuellt olika IT-identiteterna som ryms inom företaget eller 

organisationens gränser. Istället för att se alla användare/anställda/medarbetare 

som av en och samma sort och riskera att införa ett system som slutligen inte 

accepteras.   

  

6.3  Vikten av situationsanpassning  

Arbetets fallstudie och uppdragsgivare är en av Sveriges mindre kommuner, 

men resultatet kan ändå visa på vikten av situationsanpassning i 

digitaliseringen av arbetssätt och arbetsvardag. Kommunen, om än liten, består 

ändå av 75 olika verksamheter som rymmer 100 olika yrken och 824 anställda. 

Med verksamheter som sträcker sig mellan allt från miljö- och samhälle till 

barnomsorg, behöver ett anpassningsbart system som ska vara möjligt att 

använda för alla också marknadsföras gentemot respektive verksamhet. Detta 

för att tydliggöra på vilket sätt informationssystemet kan fungera för just den 

verksamheten och agera som den digitala arbetsplats kommunen eftersträvar. 

Likt Dorsts (2015) argument behöver system vara utformat efter rätt kontext 

för att säkerställa god implementering. Med andra ord behöver systemet 

anpassas till kommunens situation och dess användare i olika verksamheter.   

  

Informationen kring Origo inför lanseringen berättade systemadministratören, 

gått genom medarbetarna hellre än cheferna. Detta kan vara en av orsakerna 

till att det i dagsläget bland de låganvändande individerna och grupperna inte 

finns någon egentlig motivation; att ha kommunens krav att använda Origo för 

intern kommunikation, samtidigt som varken arbetsgruppen eller chefen lägger 

vikt i användningen, bidrar till den tvetydiga kommunikation Jensen (2015) 

argumenterar. Det försvårar förståelsen för hur de bör gå tillväga för att sätta 

upp mål. Med andra ord blir det svårt för individen att förstå varför och hur de 

bör förhålla sig till systemet i sin arbetsvardag. Trots nyfikenhet och inre 

motivation att utforska Origo, står det inte är klart för låganvändare att det 

digitala förväntas vara en del av det dagliga arbetet.   
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Bristen på riktlinjer kommer även in som en faktor hos låganvändarna, då det 

fria arbetssätt som uppmuntras inte nödvändigtvis passar alla olika individer. 

Att bara introducera några varianter av arbetssätt för användare med olika 

arbetssätt och uppgifter, kan göra det svårt för de tänkta användarna att skapa 

en egen bild av hur den digitala arbetsplatsen ska fungera. Särskilt om de sätt 

som introduceras inte passar deras verksamhet. De få introducerade 

arbetssätten gör det svårt för användaren att sätta upp användningsmål Jensen 

(2015) argumenterar för, i fråga om hur individen kan göra arbetet mer 

effektivt för sig själv och sin arbetsgrupp. I denna brist på riktlinjer kan inte 

osäkra användare finna stöd i skriven text kring syftet med Origo och hur det 

passar ens egen verksamhet. Att istället peka dem mot riktlinjer för traditionell 

intern kommunikation gör det istället svårt för användare att omvandla 

riktlinjerna i en digital mening och hur de är tänkta att fungerar i den digitala 

delen av arbetsplatsen. Bristen på inspiration till hur den önskvärda bilden, 

Jensen (2015) menar att individer utgår från vid målskapande, bidrar istället 

till osäkerhet och oförmåga att skapa mål kring användningen av Origo. 

Användarna kan helt enkelt inte sätta sig in i hur Origo ska fungera för en själv, 

sitt arbete och sin arbetsgrupp.   

  

6.4  IT-stress  

En digital arbetsplats skapar även en ny sorts stress. Arbetet finns alltid i fickan 

och det kan blir svårt att släppa ansvaret efter avslutad arbetsdag. Vid 

involvering av teknik finns det även alltid en risk att det inte fungerar som det 

ska och exempelvis går sönder, vilket även det skapar stress i arbetet. Då Origo 

menas vara den huvudsakliga källan till information gällande arbetet kan det 

finnas osäkerhet gentemot användning, i fråga om system helt plötsligt slutar 

fungera och användarna då inte kommer åt eventuella nödvändiga dokument 

och grupper på Origo. Sådana risker bidrar till uttryck om tryggheten i att hellre 

hålla sig till utskrivna papper och muntlig kommunikation, då det bedöms som 

säkrare sätt att få informationen dit den ska. Att gå tillbaka till ett mer 

traditionellt arbetssystem som används under väldigt lång tid, kan ses som 

tryggare än att dyka in i ny teknik. Även om informationssystem förespråkas 

som enklare i fråga om snabb kommunikation och att hålla ordning, kan ett 

traditionellt arbetssätt kännas säkrare. Krav om att användare går bort från detta 

kan skapa negativa känslor hos användare som inte förstår Origos användning, 

varav dessa mer eller mindre kan uppleva sig tvingade till användning av 

systemet. Användare som då inte använder systemet utan tar andra vägar, 

upplever att de gör något de inte borde samtidigt som de försöker rättfärdiga 

att de inte kan göra på andra sätt. Detta skapar en allt djupare negativ spiral i 

fråga om attityd gentemot användning av systemet.   
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6.5  CSCW  

Att få origo att uppnå den grad av CSCW-system som kommunen idag 

efterfrågar är inte ett mål som kan uppnås snabbt av endast en individ anställd 

på halvtid, utan är ett stort projekt som kräver tid och resurser. Med det sagt är 

begränsningar såsom budget och tid något som måste tas hänsyn till  när vi 

talar om stora projekt som dessa. På samma sätt som tidigare material från 

kommunen användes för att lägga delar av grunden i denna studie, är det viktigt 

att se de kompetenser och resurser som redan existerar och finns tillgängliga 

inom kommunen. Liksom att lyssna på användarnas idéer då dessa bör ses som 

experter inom sina respektive verksamheter. Tekniker inom Participatory 

design kan därmed komma till hjälp, då användarna får vara med och utforma 

Origo och hur den digitala arbetsplatsen ska fungera utifrån respektive kontext, 

tillsammans med de som är kunniga inom Origo och IT i kommunen.  

   

6.6  Brytande av beteende  

Bara för att ett system inte används såsom planerat, finns det ingen anledning 

att inte försöka att utveckla användningen och fortsätta sikta mot den vision 

som sattes vid implementeringen av systemet. Morone och Samanidou (2008) 

samt Heshan (2013) menar att ett beteende som baseras på informationen i 

andras val och tillvägagångssätt är lättare att bryta om dessa vilar på felaktig 

information. I det här fallet att Origo som en intern kommunikationsväg inte är 

användbar. Skulle höganvändare och låganvändande grupper istället 

tillgodoses den kunskap som behövs för att bevisa motsatsen, kunskap i hur de 

kan göra Origo till en resurs i sitt arbete, kan beteendet om att inte använda 

Origo eventuellt brytas.   

  

Det eventuella resultatet utifrån förbättrad kunskap kring användningsområden 

ligger även i linje med Jensens (2015) teorier, där kunskap lägger en god grund 

för att kunna skapa mål för fortsatt kommunikativt arbete. Kunskapen bidrar 

även till en ökad förmåga att motivera andra i sin omgivning och därmed 

påverka arbetsgruppen på ett positivt sätt, såsom argumenterat av Jensen 

(2015). Likt Morone och Samanidou (2008) vidare menar, bidrar den positiva 

informationen och förstärkningen kring användning, till en positiv spiral som 

blir mer hållbar ju fler deltagare som delar denna och därmed svårare att bryta. 

Med den moderna teknikutvecklingen kommer också troligen individer och 

deras förhållningssätt att förändras med tiden, varav Origo bör tillåtas vara det 

anpassningsbara system som det förespråkas som. Vissa behöver bara lite mer 

stöd i sin användning. Kommunens första satsning bör vara att undersöka 

tillvägagångssätt för att nå ut till flera verksamheter med information om hur 
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just de kan använda Origo, samt tydligare riktlinjer och starkare officiell vision 

för Origos plats i arbetsvardagen. Detta för att Origo ska ses som nyttigt istället 

för “en krångligare version av Facebook” för arbetet.    

6.7  Metodreflektion  
I forskningsplanen till arbetet var det önskvärt att fokusera på PD tekniker  

under fallstudiens workshops. Utefter arbetets gång visade tidsbegränsningen 

att det inte var lämpligt att lägga störst vikt på att få information från 

workshops. Detta eftersom att det verkade vara svårt att få tillräckligt med 

deltagare till specifika tillfällen under en längre tid. Urvalet av 

kommunanställda som bjöds in att delta i workshops, arbetar alla inom olika 

verksamheter i kommunen och befann sig därmed på olika platser. Det visade 

sig svårt för många att ta sig ifrån arbetet och ordna med vikarie inom några 

veckor. I vissa fall uteblev svar helt. Det låga antalet deltagare och de uteblivna 

svaren kan liksom tidigare diskuterat vittna om viss oförmåga att förstå hur 

ämnet rör en själv och det egna arbetet. Vi ändrade därmed upplägget; de som 

skulle varit med på workshopen var för få, att vi ändra båda tillfällena till två 

gruppintervjuer med moment från den planerade workshopen. Genom att 

fortfarande inkludera delar av PD tekniker, kunde vi tillsammans med 

deltagarna gå igenom Origo, visa eventuella problem och prata om lösningar 

tillsammans. Att lägga till moment som att använda postits för att uttrycka sina 

tankar uppmuntrar, som Wujec (2013) argumenterar, deltagarna att gemensamt 

komplettera varandras idéer. Enbart en av de två inplanerade aktiviteterna blev 

en gruppintervju och workshop, den andra gruppintervjun förblev en intervju 

med diskussion då en av deltagarna var så pass sen att tillfället började innan 

hen var på plats. Den inledande workshopdelen med post-its om Origo 

genomfördes därför inte.  

  

Utan de större workshop tillfällena visade sig analysen av kommunens egna 

Workshop “Digit 2017” extra hjälpsam. Projektet behövde då inte börja från 

noll utan kunde utforska och ta del av de aktiviteter som redan genomförts i 

situationen. Genom denna analys kunde vi snabbt få ett mer mättat resultat på 

attityder om teknik och önskemål för digitaliseringen. Sånt som vi annars hade 

önskat få genom workshops för en rikare förståelse.   

  

Vid gruppintervjun med låganvändarna insåg vi snabbt att de semistrukturerade 

frågorna som var förberedda inte passade dem alls. De använde inte Origo, 

ansåg inte att de passade deras arbete och hade därför inga direkta åsikter eller 

tankar om systemet. Därmed behövde tillfället hanteras annorlunda och vi 

valde att använda de förberedda frågorna som underlag för att istället skapa en 

konversation och ett gemensamt lärande. Deltagarna informerade oss om deras 
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situation, hur de fick information och kommunicerade med andra. Samtidigt 

som de inte hade kunskap om Origo och därför frågade oss om vad det var till 

för.   

  

Med origos användarlistor kunde vi identifiera att många av de som använt 

Origo långt tillbaka i tiden från mätningstillfället arbetade inom vården. Genom 

enkäten kunde vi sedan komplettera detta i form av information att ett av de 

vanligaste programmen som används inom kommunen, efter Origo, visade sig 

vara ett program specifikt för vård och omsorg. Ett verksamhetssystem i vilket 

användarna har möjlighet att dokumentera sekretessbelagda uppgifter. 

Användning av Origo inom vård och omsorg betyder alltså inte nödvändigtvis 

att det är brist på engagemang mot den digitala arbetsplatsen. Utan snarare att 

det redan finns ett system som används för att behandla vissa av arbetets mer 

restriktiva delar. Något som vi förmodligen inte hade fått veta genom 

workshops eller intervjuer då vård och omsorgspersonalen var de som generellt 

hade svårt att delta i studien. Genom efterföljande metoder kunde vi dock ändå 

se att de som arbetar inom verksamhetssystem såsom vård och omsorg, inte ser 

en riktig plats för Origo i sitt dagliga arbete då sådant som tas i 

verksamhetssystemet inte kan diskuteras där på grund av sekretess.   

  

I dataanalysen valde vi att se huruvida användning var fokuserad till enskilda 

verksamheter eller inte, medan vi i urvalet till workshops valde att göra detta 

utifrån de fullständiga urvalsgrupperna om hög- och låganvändning. Detta för 

att i nästa steg inte begränsa undersökningen till IT-identiteter direkt kopplade 

till enskilda verksamheter. I efterföljande intervjuer kunde vi istället välja att 

gå vidare med exempel på arbetssätt som är verksamhetsöverskridande. Vilka 

utmärkt sig genom både dataanalysen och workshops; som att arbeta ute, utan 

dator eller med sekretessbelagd information.   

  

Då arbetet först ämnade använda främst workshops för att samla information 

när projektet började, blev ändringen snabb med att använda enkäter då 

workshopsen visade sig svåra att få deltagare till trots god framförhållning. 

Därmed blev enkät 2 något snabbt gjort. Enkäten gav oss värdefull data för 

analysen, men som kunnat vara ännu bättre om den inte blivit utformad så 

snabbt. Innehållet i enkäten är fortfarande korrek och förhåller sig till dittills 

insamlad data samt det teoretiska ramverket. Vissa sätt som frågorna och 

skalorna uttrycktes på hade gynnats av att bearbetas mer för att göra den lättare 

för deltagarna och för att öka validiteten i enkätens svar. Exempelvis fick 

skalorna som gick från “inte alls” till “hela tiden” ett vagt och otydligt uttryck 

då frågorna ämnade undersöka huruvida deltagarna använde något dagligen, 
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inte 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan såsom kan tolkas utifrån skalan (se 

bilaga 3 för enkät 2).   

7  Slutsats  
Frågeställningen arbetet ämnar besvara lyder; Hur påverkar faktorer hos 

individen och gruppen avsikter och beteende gällande användning av 

informationssystem på arbetsplatsen?   

  

Studien i arbetet visar att det utifrån de teoretiska områdena inom TPB finns 

vissa distinkta faktorer som påverkar individer gällande användning av 

informationssystem. Dessa avser både inre faktorer som har betydelse för 

individens attityd gentemot beteendet, såsom mål och motivation. Vilka 

kommer ur den kunskap och förståelse individen besitter kring det som ska 

utföras eller användas. Liksom yttre faktorer såsom gruppens påverkan och 

upplevd kontroll. Studien visade dels på bristande kunskap och förståelse som 

anledningar till bristande motivation och oförmåga att skapa mål kring 

användning av informationssystem. Även då många medarbetare kände sig 

säkra i sin användning visade studien tecken på att individer utan liten egen 

kunskap kring ett system, kommer påverkas mer av gruppen i det egna 

beslutsfattandet än individen själv upplever. Det vill säga, om arbetsgruppen 

inte brukar systemet kommer inte heller individen göra det. Detta då samverkan 

i systemet inte existerar, varav det som sänds ut till andra användare är att 

systemet inte har något syfte i den interna kommunikationen eller det 

vardagliga arbetet. Ökar inte individens kunskap och förståelse för användning 

i detta läge och det inte finns några uppenbara anledningar till att använda 

systemet, kommer individen inte själv att sätta upp några mål med sin 

kommunikation via systemet och därmed inte känna sig motiverad till att 

använda det. Mål, motivation och gruppen bildar därmed tre tydliga faktorer 

till individers avsikter och beteende gällande användning av 

informationssystem på arbetsplatsen.   

   

7.1  Förslag till fortsatt forskning  

Som redan diskuterats i kapitel 6, är arbetet med Origo och dess användning 

ett stort projekt som behöver en strategi och plan för att hållas igång. 

Uppdragsgivaren vill se en hel kommun nyttja ett informationsysstem och har 

även detta som arbetskrav. Studien ämnade därav undersöka hur användare 

ställde sig mot detta i form av attityd och beteende. Studien kapslade in 
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identifiering av möjliga IT-identiteter bland kommunens anställda, utifrån 

urval om extremanvändare och hur dessa fungerar i förhållande till Origo. Det 

skulle därför vara intressant att undersöka hur långt dessa IT-identiteter 

sträcker sig inom medelanvändarna, vilken utgör Origos största 

användargrupp.    

  

Som fortsatt forskning skulle det vara bra att identifiera fler IT-identiteter samt 

testa dessa mot de olika verksamheterna för högre kvalitet på studien. Att 

resultatet skilde sig något mot Stein, Galliers & Markus (2013) studie, gör det 

än mer intressant att testa det ytterligare för att se om författarnas primära IT-

identiteter fortfarande skulle skilja sig mot de i denna studie.   

  

För lyckad implementering av informationssystem i företag och organisationer, 

behöver vi förstå det bakomliggande beteendet gällande användning av sådana 

system liksom IT-identiteterna. I detta fall hur generell denna studie med IT-

identiteter är i förhållande till kommunens verksamheter, andra kommuner och 

organisationer liksom andra liknande studier. Digitaliseringen är aktuell i EU 

och Sverige, varav en studie om implementering av informationssystem utifrån 

identifierade kompetenser och IT-identiteter kunna skapa förståelse för vad 

som utgör lyckad implementering av nya informationssystem inom offentlig 

förvaltning, såsom i Oxelösunds kommun och eventuellt andra kommuner.   
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Bilaga 2: Enkät “Min relation till Origo”  
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Bilaga 3: Systemadmin intervjufrågor  

Digit 2017  

- Vem genomförde Digit 2017?   

- Deltog du i denna workshop? Vad var din roll?  

- Vad var din generella känsla kring inställningen hos de som deltog? 

Om du inte deltog själv, så den känsla du fick förmedlad från de som 

var med.   

- (Följdfråga: Varför tror du det?)  

- Vad (för information) tog du främst med dig från workshopen?   

  

- Vi har hört talas om att ni genomför något som kallas för Digitveckan, 

vad är detta och varför håller man denna?   

- Har det hjälpt?  

  

Origo  
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- Finns det några tydliga riktlinjer för hur och varför Origo bör användas?  

- Hur arbetar ni med användningen av Origo i dagsläget?  

- Hur brukar dina Origogenomgångar se ut? Hur pratar du om Origo (vad 

blir belyst) vilka är de vanligaste frågorna?   

- Vi hade ju tidigare mailkontakt gällande svar på enkätutskick från 

Oxman och Origo där svarsantalet skiljer på ungefär 193 individer 

mellan Oxmans 277 och Origos 470 , vad tror du skillnaden i antal svar 

beror på?   

- Vad hade ni för vision för Origo innan det sattes i bruk?  

- (Vad är syftet?)  

- Har dessa uppfyllts eller inte?   

- Vad ser du för vision för Origo i dagsläget?   

- Vill du förändra/förbättra något?  

- Pratar man något om varför Origo är bra att använda, annat än att man 

kan söka och hitta information? Pratar man om Origos betydelse för 

Organisationen?  

  

Digitaliseringen  

- Då ni tidigare pratat om Origo som en digital arbetsplats, fanns det 

några tankar kring dess betydelse för Digitaliseringen av arbetet i 

kommunen när det började användas?  

- Sveriges regering har satt en vision om att digitalisering av 

arbetsplatser leder till minskad arbetsbelastning och mer effektivt 

arbete. Hur ser du på detta? Är Origo ett av sätten att uppnå detta och 

hur fungerar det i så fall i förhållande till visionen? Vad är bra och vad 

skulle kunna bli bättre?   

- Varför ser du att digitaliseringen är viktigt?  

- Upplever du att minskad arbetsbelastning i verksamheterna?  

- Upplever du att arbetet blir mer effektivt i verksamheterna?   

- Varför/varför inte tror du att det är så?  

  

Bilaga 4: Gruppintervju frågor  

- Hur skulle ni beskriva er själva när det gäller hantering av teknik? 

Känner ni er säkra och är den som gärna utforskar system, eller vill ni 

att någon visar er och ogärna klickar omkring själva?  

  

- Om det uppstår problem när ni använder Origo, hur löser ni dem och 

varför löser ni dem just så?   
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- Hade ni några personliga förväntningar på Origo när det skulle startas 

igång?   

  

- Fanns det några förväntningar i arbetsgruppen?  

  

- Hur upplever ni att de eventuella förväntningarna uppfyllts eller inte?   

  

- Hur är relationen till Origo i era arbetsgrupper, vad är den generella 

åsikten kring Origo?  

  

- Påverkar dessa åsikter er något i er egen inställning?   

  

- Om ni reflekterar kring meningen att digitalisering av arbetsplatser 

leder till minskad arbetsbelastning och mer effektivt arbete, hur ser ni 

på det i relation till ert eget arbete och Origo som en digital arbetsplats? 

Vad är bra och vad skulle kunna bli bättre?   

- Upplever ni att ni får minskad arbetsbelastning?  

- Upplever ni att arbetet blir mer effektivt?   

- Finns det något som ni ser som skulle kunna göras för att det faktiskt 

skulle se ut så?   

 -    

Bilaga 5: Inbjudan till planerade workshopsen  

  

Inbjudan till workshop  

Process och momentgranskning  

   

Vi som håller i workshopen är Emma Wasseng och Alicia Nilsson, vi studerar 

tredje året till interaktionsdesigners på Linnéuniversitetet och gör detta som del 

av vårt examensarbete med Oxelösunds kommun som uppdragsgivare. 

Tillfället är för att genomföra en inledande workshop med ett urval av 

kommunanställda för att lära oss om er och er arbetsplats i förhållande till IT-

användning och IT som en resurs. Ur detta skapa en möjlighet till innovativa 

idéer för hur IT kan användas i framtiden.   

   

Syftet med workshopen är att tillsammans med er få en tydligare bild och 

förståelse av hur processer med IT-användning ser ut i ert arbetsliv. Ni som 

kommunanställda är experter på ert område och ert arbete i förhållande till IT 
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och informationssystem såsom Origo. Vi vill därför samla kunskap och se 

området ur ert perspektiv och med era ögon. På så sätt förstå hur vi kan utveckla 

förhållanden mellan verksamhetsanställda och den IT som används idag.   

   

Workshopen tar plats i Oxelösunds kommunhus, rum .... och kommer ta ca 1 

timme. Under tillfället bjuder vi på fika och frukt. Varje deltagare får även med 

sig en egen powerbank från aktiviteten, som tack för deltagande.    

  

Under tillfället kommer vi att ta oss igenom fyra huvudmoment;   

● Illustrera hur ni använder IT som resurs i ert arbetsliv  

● Positiva egenskaper med systemet  

● Granska hur IT används på er arbetsplats och vad ni ser som mindre 

bra  

● Fantisera kring möjliga lösningar till de mindre bra områdena  

  

Vi hoppas detta gav er lite information om workshopen och vi ser fram emot 

att samarbeta med er!  

  

    

Bilaga 6: Fullständigt resultat från enkät 1: IT-användning  

Vilken/vilka av följande enheter använder du till vardags utanför ditt 

arbete?  

   

  

Hur ofta använder du den/dem?  

0 = Aldrig, 10 = Hela tiden  
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Vilken/vilka av följande enheter använder du på din arbetsplats?  

  
  

  

Hur ofta använder du dessa enheter som resurs för ditt arbete?  

0 = Aldrig, 10 = Hela tiden  

  
  

  

Vilka system (applikationer/program, platform etc.) använder du på din 

arbetsplats?  
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Frågan var en textfråga och som kategoriserats till de tre mest använda 

systemen. Främsta systemet som används för arbetet (utöver browsers, 

windows, mail, office paketet och liknande), är Origo med 109 svarande, 

treserva med 55 svarande (speciellt system för omsorg) och hr-portalen med 

37 svarande (personaladministration samt lönehantering) vilken hittas genom 

Origo.   

  

Hur ofta använder du dessa resurser i ditt arbete?  

0 = Aldrig, 10 = Hela tiden  

  
  

  

  

Hur ofta använder du Origo?  
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Brukar du använda Origo på specifika dagar, om ja, vilka?  

   

  

  

Hur länge brukar du använda Origo varje gång?  

  
  

  

  

Av vilken anledning använder du Origo?  

Frågan var en textfråga och svaren summerades till de huvudsakligen 

förekomna. Origo uppges främst användas för att “se information från kollegor 

och det senaste som gäller på arbetsplatsen”, söka efter information samt dela 

med sig av information.   

  

Anställda kan alltså med Origo hålla sig uppdaterade på vad som pågår internt 

i kommunen, få den hjälp och de svar som krävs i arbetsrollen och vissa även 
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“[...] för att visa vad som händer på våra äldreboenden”. Medan andra endast 

menar att Origo är en “startsida” och att “vi ska det” (syftar till att använda 

Origo).    

  

Hur viktigt är Origo för ditt arbete?  

0 = Inte alls, 8 = Jätteviktigt  
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Bilaga 7: Affinitetsdiagram  

  

  

Bilaga 8: Fullständigt resultat från enkät 2: Min relation till Origo  

Vilken verksamhet tillhör du?  
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Vad är din ålder?  

  
  

Hur arbetar du?  
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Hur tar du del av viktig information från dina medarbetare?  

  

  
  

  

Hur delar du viktig information till dina medarbetare?  
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Hur säker känner du dig på hur Origo kan användas?  

0 = Inte säker alls, 10 = Helt säker  

  
  

  

Hur har du fått kunskap om hur Origo används?  
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Hur gör du om du fastnar eller stöter på problem i Origo?  

  
  

  

Vad motiverar dig till att använda Origo?  

Den främsta motivationen till att Origo används är att ta del av information, 

såsom mötesprotokoll och personalhandboken. Eftersom kommunen har gjort 

Origo till den primära kanalen för information, ligger det i varje anställds egna 

ansvar att ta del av den. Detta kan då delas in ytterligare där det finns anställda 

som använder Origo för att underlätta arbetet, använder grupper för 

kommunikation samt tycker det är roligt och enkelt att se vad som händer i 

verksamheterna. På andra sidan kommer det in anställda som använder Origo 

för att det är tvång från arbetsplatsen att göra det. Eller inte alls: Ett citat från 

svaren menar att “[...] jag använder det inte då jag inte tycker att vi är i behov 

av ett Facebook för jobbet”.  

  

Vad brukar du främst göra på Origo?  

När Origo används är det för att ta del av och dela med sig information. Det 

handlar om att hålla sig uppdaterad om vad som är relevant till sin arbetsroll. 

Exempelvis ta del av protokoll, mallar, rutiner, processer, blanketter, 

arbetsordrar och nyheter, samt kommunicera i arbetsgrupperna som de själva 

organiserat i Origo.  

  

Vad anser du om informationen som finns på Origo?  

0 = Jag hittar aldrig det jag är ute efter, 10 = Jag hittar alltid det jag behöver  
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Hur upplever du att Origo är att använda?  

0 = Det går inte att använda, 10 = Jätteenkelt  

  
  

Upplever du att dina arbetsuppgifter har betydelse för hur du kan, vill 

eller behöver använda Origo? Dvs. huruvida Origo passar att användas i 

ditt arbete.   

Vid fråga om huruvida Origo passade in i deras arbetsroll var det främsta svaret 

lite osäkert. Individerna uttryckte att Origo kanske passade in ibland, men även 

att det inte passade in alls i deras arbetsroll. En deltagare uttryckte:  

  

”Origo passar till viss del men i ärlighetens namn försöker Origo lite 

för mycket om ni förstår mig. Det är en samling av många ‘goda tankar’ 

men ‘hemskt genomförande’ genom att tjänsten försöker vara en 

helhetslösning för många tjänster som i dagsläget funkar bättre (ett 

exempel är dokumentdelning som är förhistoriskt och redan trasigt i 

jämförelse med google eller microsofts alternativ).”  

  

Använder din arbetsgrupp Origo för intern kommunikation?  
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Om ja eller ibland på föregående - När/till vad använder din arbetsgrupp 

Origo för intern kommunikation?  

Arbetsgrupperna använder Origo främst för att dela information som alla 

behöver ta del av. Såsom mötesanteckningar och arbetsträffar.   

  

Använder dina närmsta kollegor Origo?  

  
  

Om ja eller ibland på föregående - När/till vad använder din arbetsgrupp 

Origo för intern kommunikation?  
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I frågan om vad deras kollegor använder Origo för, svarade de flesta att de inte 

visste men antog att det var för samma sak som dem själva.   

  

Hur påverkar dina kollegors användande/icke-användande av Origo dig i 

ditt arbete?  

Här svarande deltagarna att mestadels att detta var upp till var och en, vilket 

kan ges exempel på med svaret “inget! för det är upp till var och en att söka 

information om det man behöver”. Dock uttrycktes även att Origo fungerar 

bättre om fler använder det och tar del av informationen och kommunikationen 

däri.   

  

Påverkar dina kollegors användande/icke-användande, din syn på Origo? 

T.ex. om vissa inte använder Origo ser du intranätet som mindre viktig 

då? Om ja, varför?  

Synen på Origo ändras inte heller beroende på om andra använder det eller inte, 

förutom att vissa anser att systemet blir bättre ju fler som använder det.   

  

Beskriv hur du ser på Origo med en mening  

Här går svaren åt två håll; vissa ser Origo som “Hjärtat av kommunikationen” 

medan andra uppger det att vara mer av “En krångligare version av facebook” 

som de inte vet varför de ska använda eller lära sig.   
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Bilaga 9: Origo  
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Bilaga 10: WS resultat  

  

 

  

  

  


