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Sammanfattning 
 

Vi lever i en digital värld och teknologin har blivit en fundamental del av samhället och en 

viktig del i människors liv. Digitaliseringen gör organisationer mer produktiva och 

innovativa. Den digitala tekniken skapar nya sätt att utföra arbeten på och organisationer 

använder sig av digital teknik för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Organisationer har 

påbörjat denna omvandling av organisationens och medarbetarens digitala miljö genom att 

integrera den teknik som medarbetarna använder sig av.   

 

Syftet med studien var att genom ett enskilt fall förklara hur en verksamhet utifrån ett 

användarperspektiv och organisationens förutsättningar kan utveckla sin digitala teknik i 

avsikt att stödja en inre effektivitet.  

  

Studien använde sig av både en kvantitativ och en kvalitativ analys. Den kvantitativa 

analysformen grundades i jämförelser mellan de numeriska värden som framkom i svaren 

och den kvalitativa analysen utgick från en induktiv ansats och avsåg ge en djupare 

holistisk förståelse över det som undersöks. För att beskriva den kvalitativa analysen 

användes en modell av Elo och Kyngäs. Datainsamlingen för studien har varit enkäter, 

information har också inhämtas från informanter via observation. Urvalet som användes 

var bekvämlighet- och representativt urval.  

 

Det går att konstatera från studiens resultat att det är viktigt att ta hänsyn till krav och 

förväntningar från användarna för att de ska bli nöjda med de system som de använder. 

Dessa krav och förväntningar visade sig vara ökad användarvänlighet, tillgänglighet och 

driftsäkerhet. Det finns en viss integration mellan de flesta av systemen i studerad 

organisation, men inte alla. Vilket är ett område som verksamheten skulle kunna titta 

närmre på genom att integrera alla systemen med varandra. Organisationen har en bra 

grund att stå på för att kunna arbeta mot dessa krav och förväntningar och få en ökad 

användarvänlighet, tillgänglighet och driftsäkerhet. För att lyckas behöver organisationen 

bland annat söka kunskap över organisationsgränsen, införa en digital strategi och 

involvera användaren för en mer precis bedömning av användarens krav och förvänt-

ningar.  

 

Nyckelord och begrepp: Digitalisering, strategi för digital teknik, utformning av digitala 

tjänster, den digitala arbetsplatsen, organisationsförändring och användarinvolvering. 



   
 

   
 

Summary 
 

We live in a digital world and technology has become a fundamental part of society and 

an important part of people´s lives. Digitization makes organizations more productive and 

innovative. Digital technology creates new ways of performing the work and 

organizations use digital technology to carry out their duties. Organizations have therefore 

begun the transformation into a digital workplace by integrating the technology that the 

employees use.  

 

The purpose of the study was to explain though an individual case, how a business based 

on a user perspective and the conditions of the organization can develop a digital 

workplace in order to support internal efficiency.  

 

The study used both a quantitative and a qualitative analysis, the qualitative analysis was 

based on comparisons between the numerical values found in the answers and the 

qualitative analysis was based on an inductive approach and intended to provide a deeper 

holistic understanding of what is being investigated. To describe the qualitative analysis, a 

model by Elo and Kyngäs was used. The data collection of the study has been surveys and 

information has also been obtained from informants through observation. The selection 

used was convenience and representative selection.  

 

It is clear from the study´s findings that it is important to meet the requirements and 

expectations of users to satisfy them with the system they use. These requirements and 

expectations turned out to focus on increased user friendliness, availability and reliability. 

There is some integration between most of the systems, but not all of them. This is an area 

that the business could look closer on by integrating all the systems with each other. The 

organization has a good foundation to stand on in order to work towards the user’s 

requirements and expectations to increase user friendliness, availability and reliability. To 

succeed with this the organization need to introduce a digital strategy and involve the user 

for a more accurate assessment of the user´s requirement and expectations. 

 

Keywords: Digitalization, digital technology strategy, design of digital service, digital 

workplace, organizational change and user involvement. 

 

 

  



   
 

   
 

Förord 
 

Denna uppsats är skriven utifrån ett allmänt intresse för hur organisationer förhåller sig till 

transformationen att digitalisera sina verksamheter. Mer specifikt är jag intresserad av hur 

användare upplever digitala arbetssätt och digitala teknik. Intresset i frågan har växt fram 

under mina studier på Linnéuniversitetet och genom utbytesstudier på Wuhan University 

of Technology, China. 

 

Jag vill rikta ett stort TACK till den organisation där studien är utförd, AISAB. Jag vill 

också sända ett TACK till de som deltagit som respondenter i studien och som därmed 

bidragit till studiens resultat. Sist men inte minst vill jag ge ett stort TACK till min 

handledare, Dan Lehn, för engagemang och vägledning genom studiens gång. Ditt stöd 

har varit till stor hjälp för studiens planerande och genomförande.  

 

Med förhoppning om att fortsatt läsning ger läsaren ett kunskapsbidrag inom ämnet – 

Medarbetarens digitala miljö. 

 
 

/Rasmus Lindlöf 
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1 Introduktion 

 
Inledning ger läsaren en uppfattning om vad studien handlar om. Avsnittet avser skapa 

intresse kring ämnet och bidra till en ökad förståelse av problemet. Tidigare forskning 

redogör för tidigare vetenskapliga arbeten med relevans för studien och avser precisera 

problemet. Problemformulering beskriver uppsatsens praktiska och vetenskapliga 

problem. Avsnittet påvisar en kunskapslucka i vilka digitala system och aktiviteter som 

kan skapa en inre effektivitet för organisationen. Syfte och frågeställning har en direkt 

koppling till problemformuleringen. Syftet ger svar på vad som studien avser göra för att 

undersöka problemet och fylla kunskapsluckan. Frågeställningarna avser precisera 

problemet och resultatet förväntas ge ny kunskap genom allmänna slutsatser. Målgrupp tar 

upp om studiens primära intressenter, dvs till vilka studien ska ge ett kunskapsbidrag, både 

ur ett praktiskt och vetenskapligt perspektiv. 

 

1.1 Inledning 

Lundell (2011) skriver att samhället formar tekniken och tekniken samhället, samt att ny 

teknik omformerar samhället, vilket leder till att en ny typ av samhälle etableras. Vidare 

redogör Valacich och Schneider (2014) om att vi idag lever i en digital värld och att 

teknologin har blivit en fundamental del av samhället och en viktig del i människors liv. 

Detta har skapat nya sätt att arbeta och socialisera sig på. Digital teknik har skapat nya sätt 

att utföra arbetsuppgifter och användningen av tekniken ger organisationer en konkurrens-

fördel på marknaden. Pickering och Wynn (2004) menar att den digitala tekniken har 

utvecklat hur kommunikationen i organisationer har förändrats och att idag använder sig 

nästan alla organisationer av någon form av digitala verktyg för kommunikation och 

dokumenthantering. Arbetsmiljöverket skriver att digital teknik skapar nya sätt att 

utveckla arbeten på och att de flesta organisationer använder sig av digital teknik för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Digitaliseringen ämnar göra organisationer mer produktiva och 

innovativa. De skriver vidare att digitaliseringen har blivit en samhällsomvälvande process 

som påverkat förhållandena i arbetslivet (Gulliksen, Lantz & Walldius, 2015). Begreppet 

digitalisering definieras av Gulliksen (2016) som den process där omvandling av 

information transformeras till digital form, vilket innebär att informationen blir 

strukturerbar (Gulliksen, 2016). 

 

Den digitala tekniken bryter ner kommunikationshinder, förbättrar medarbetarens 

erfarenheter genom att främja effektivitet, innovation och tillväxt. Digitalisering av 

produkter och tjänster har blivit en megatrend, som förändrat värdekedjor i exempelvis 

den offentliga sektorn (Collin, 2015). 

 

Organisationer har börjat genomföra omvandling till den digitala arbetsplatsen, genom att 

integrera den teknik som medarbetarna använder, som exempelvis e-post, sms och digitala 

verktyg. Den digitala arbetsplatsen handlar om att användaren ska vara i centrum. 

Medarbetarens roll blir viktigare än tekniken och därför blir det viktigt att skapa en 
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optimal användarupplevelse. Detta görs genom att välja verktyg som utgår utifrån 

medarbetarens behov och samtidigt engagerar och underlättar för medarbetaren (Berg och 

Gustavsson, 2015).  

 

Anledningen till val av studieobjekt grundar sig i ämnets relevans för organisationer i 

transformationen till digitalisering. Ämnesvalet är relativt nytt och väcker ett intresse att 

undersökas för att ge kunskapsbidrag till nytta för organisationer som befinner sig i denna 

transformation. Då det är medarbetaren som kommer att använda systemet så blir även 

människans roll i användandet av ett system en viktig faktor, därmed skapas nyfikenhet 

kring användarinvolvering.   

 

Det bolag och den verksamhet som studeras är Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 

(AISAB). På uppdrag av Stockholms läns landsting utför företaget ambulanssjukvård 

dygnet runt, årets alla dagar. Effektivitet, hög tillgänglighet, att verka för kortast möjliga 

väntetid för patienten och att vård ska ges på lika villkor, med respekt för patientens 

specifika behov och förväntningar, är centrala delar inom ambulanssjukvården. Företagets 

verksamhet är förlagd på sju olika ambulansstationer och ett huvudkontor. Under 2017 

hade AISAB ca 320 medarbetare som från 31 akutambulanser genomförde ca 90 000 

ambulansuppdrag (AISAB, 2018).  

 

1.2 Tidigare forskning 

Ämnet om den digitala arbetsplatsen är relativt nytt och därför inte ett väl beforskat 

område, vilket skapar ökat intresse och inspiration i att undersöka ämnet och att komma 

fram till ett kunskapsbidrag. Digitaliseringen inom arbetslivet medför en övergång av 

manuell hantering av arbetsuppgifter till datorer och är ett hett diskuterat ämne just nu.  

Digitaliseringen identifieras enligt Gray och Rumpe (2015) som en av de viktigaste 

trenderna som förändrar samhället och verksamheter. Digitalisering påverkar många 

faktorer i samhället och användandet av digital teknik skapar nya möjligheter och många 

områden kan dra nytta av digitaliseringen.  

 

Berg och Gustavsson (2015) skriver att digitala arbetsmiljöer inte är korrekt utformade 

och att detta gör att de blir komplexa att använda. Detta menar författaren beror på 

leverantörerna av systemet då de misslyckas med att utforma system som är användar-

vänliga. Detta påverkar sedan medarbetarens engagemang på ett negativt sätt.  

 

Ashwell (2017) har utfört en studie som fokuserar på transformationen till en digital 

verksamhet. Författaren beskriver att trender som sociala medier påverkat alla aspekter av 

mänsklig aktivitet. En effektiv digitalisering med fokus på informationsteknologi och 

människor ger betydande konkurrensfördelar för de organisationer som väljer att 

genomföra transformationen. Tidigare komplexa processer och uppgifter förenklas för 

individers förståelse. Många av de framgångsrika organisationerna har ett behov som 

identifierats genom digital transformation, samt att det är viktigt att engagera medarbetare 

i hela organisationen. En strategi behöver dessutom etableras för att skapa en samman-
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hängande vision över hela organisationen, för att det inte ska bli för höga kostnader och 

ineffektivitet.  

 

Tan och Kim (2015) har utfört en undersökning som identifierar och förstår sig på de olika 

faktorerna som influerar användare. De fick fram att användarens bekräftelse med deras 

förväntningar positivt påverkar deras upplevda användbarhet och tillfredställelse. 

Användarnas upplevda användbarhet och tillfredställelse påverkar deras avsikt att fortsätta 

använda digitala verktyg för kommunikation. Vidare beskriver forskarna att en avgiftsfri 

utbildning kan vara ett effektivt sätt att motivera potentiella användare att experimentera 

med nya verktyg och därigenom förbättra sin uppfattning om dess framtida bruk. 

Videobaserade demonstrationer från medarbetare kan vara ett annat effektivt alternativ att 

lära ut till nya användare att få utökad kunskap om verktyget. 

 

Stacie (2008) beskriver att det är viktigt att kunna hantera förväntningar på rätt sätt och att 

det är sammankopplat med användarnöjdhet och användningen av mjukvaran. Studien 

identifierar tre generella strategier och ett flertal taktiker som kan användas vid 

mjukvaruutveckling för att reducera risken att arbeta mot användarens förväntningar. De 

redogör vidare för att det är viktigt att involvera användare och att låta dem delta i 

utvecklingsprocessen har en positiv påverkan på slutprodukten. Förutom användar-

engagemanget visar studien också att ledarskap och förtroende är kritiska komponenter för 

att kunna hantera användarnas förväntningar. Studien konstaterade att användare med 

högre förväntningar på systemet var mindre nöjda än de med lägre förväntningar. 

Författaren konstaterar att det är viktigt att hantera användarnas förvätningar och ta fram 

kraven från användarna i ett tidigt skede. Misslyckande av att möta användarnas 

förväntningar kan påverka organisationens framgång (Stacie, 2008). 

1.3 Problemformulering 

Medarbetare i arbetslivet står inför omfattande förändringsvågor. Att anpassa ny teknik är 

en kritisk faktor för framgång, för att möjliggöra förmågor som samarbete och innovation. 

Dagens företag behöver vara beredda på att snabbt kunna anpassa sig till omvärldens 

förändringar. Detta medför att det inte längre är möjligt för företag att detaljplanera sin 

verksamhet i det långa perspektivet (Berg och Gustavsson, 2016). Även den ökade 

konkurrensen gör att företag måste hitta nya, unika och bra sätt för kunder att interagera 

med företaget, dess produkter och tjänster. För offentliga organisationer gäller samma 

principer som för säljande verksamheter (Berg och Gustavsson, 2016).  

 

Berg och Gustavsson menar vidare att för att möta dessa utmaningar krävs stora 

förändringar i hur företag möter sina kunder. Det handlar om hur verksamheten bedrivs 

och hur företaget organiserar sig med hjälp av digital teknik. Det handlar om att förändra 

processer, organisation, verksamhet- och affärsmodell i avsikt att möta kunderna på en 

digital arena i samtliga kontaktvägar. Men författarna menar att det inte enbart handlar om 

att investera i själva tekniken. Det handlar lika mycket om att förstå hur kunder och 

medarbetare använder digital teknik i förhållande till deras krav, förväntningar, beteenden 

och attityder. Även den organisation som är föremål för denna studie upplever denna 
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samhällsförändring och att krav från användare på tekniken ökar. Problemet är att 

organisationen inte vet vilka problem, krav och förväntningar som medarbetare upplever 

och har på företagets nuvarande digitala teknik.  

 

Detta väcker funderingar på vilka krav och förväntningar medarbetare har på digital 

teknik, hur dessa krav och förväntningar korrelerar med nuvarande teknik samt vad som 

egentligen krävs för att bemöta dessa krav. 

 

1.4  Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att genom ett enskilt fall förklara hur en verksamhet utifrån ett 

användarperspektiv och organisationens förutsättningar kan utveckla sin digitala teknik i 

avsikt att stödja en inre effektivitet.  

 

Frågeställning 1:  

Vilka krav och förväntningar finns på digital teknik ur ett användarperspektiv? 

 

Frågeställning 2:  

Hur korrelerar krav och förväntningar från användare med nuvarande digital 

teknik? 

 

Frågeställning: 3 

Vilka förändringar krävs för att möta identifierade krav och förväntningar? 

 

1.5 Målgrupp 

Studien kan allmänt användas av de som vill förbättra sina digitala tjänster och specifikt 

av den som är intresserad och söker ökad kunskap inom ämnet. Primär målgrupp är den 

organisation som utgjort studieobjekt. Studien vänder sig även till andra organisationer, 

både inom offentlig verksamhet och privat näringsliv. Avsikten är att bidra till kunskap 

om användares krav och förväntningar för utveckling av digitala tjänster. Detta gäller för 

intern utveckling för studerad organisation såväl som för andra organisationer, bland annat 

utifrån det faktum att det ofta är det privata näringslivet som levererar olika digitala 

tjänster till det offentliga. Vidare har studien ambitionen att utgöra ett forskningsbidrag för 

ökad kunskap och förståelse. Därmed vänder sig studien även till andra forskare, studenter 

och yrkesverksamma inom forskningsområdet som önskar ta del av resultatet. 
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1.6 Disposition  

 

Tabell 1. Disposition (författarens framställan) 

 

KAPITEL 1 – INTRODUKTION 

 

I det inledande kapitlet beskrivs uppsatsens ämnesval, tidigare forskning, problem-

formulering, syfte och frågeställning och målgrupp.  

 

KAPITEL 2 – TEORI 

 

Detta kapitel beskriver och motiverar studiens teoretiska bidrag utifrån relevant 

forskning för ämnet. I kapitlet redogörs mer specifikt för digitalisering, strategi för 

digital teknik, utformning av digitala tjänster, den digitala arbetsplatsen, 

organisationsförändring och användarinvolvering. De olika begreppen har också 

använts som nyckelord vid sökning av tidigare forskning och relevant litteratur. 

 

KAPITEL 3 – METOD 

 

I metodkapitlet beskrivs och motiveras studiens vetenskapliga ansats, dess 

datainsamlingsmetod, urval och genomförande. Avslutningsvis i detta avsnitt beskrivs 

den analysmodell som använts för bearbetning av resultatet samt studiens tillförlitlighet 

och etiska övervägande. 

 

KAPITEL 4 – RESULTAT 

 

Detta kapitel redogör för materialet och resultatet av datainsamlingen utifrån varje 

enskild fråga.  

 

KAPITEL 5 – ANALYS/DISKUSSION 

 

I kapitlet analyseras och diskuteras det empiriska resultatet utifrån studiens 

frågeställningar, tidigare forskning och teori i avsikt att finna förklaringar på problemet. 

Vidare diskuteras val av metod och olika aspekter på genomförandet.  

 

KAPPITEL 6 – AVSLUTNING 

 

I det avslutande kapitlet summeras studien utifrån syfte och frågeställningar. Vidare ges 

förslag till fortsatt forskning utifrån studiens ämne, tidigare forskning, genomförande 

och resultat. 
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2. Teori 
 

Detta kapitel beskriver och motiverar studiens teoretiska bidrag utifrån relevant forskning 

för ämnet. I kapitlet redogörs mer specifikt för digitalisering, strategi för digital teknik, 

utformning av digitala tjänster, den digitala arbetsplatsen, organisationsförändring och 

användarinvolvering. 

 

2.1 Digitalisering 

Digitalisering gör att informationen blir strukturerbar, sökbar och tillgänglig genom 

digitala kanaler. Digitalisering förändrar verksamheter, teknikanvändningen och affärs-

mässiga förutsättningar som uppkommer från tekniken. Att införa en förändring kan ändra 

organisationer från grunden (Gulliksen, 2016). 

 
Digitaliseringen skapar förändring i verksamheter och de behöver anpassa sig för den 

digitala tekniken i organisationen. Samhället håller på att förändra förutsättningarna för 

hur verksamheter skapar värde för kund. Kunder kan idag snabbt och enkelt påverka 

varandras attityder och beteende genom den teknik som finns tillgänglig. Den digitala 

arbetsplatsen innefattar inte bara de tekniska verktyg och tjänster som främjar nya 

arbetssätt, den handlar även om den mänskliga aspekten. Dessa två delar behöver förenas 

på ett sätt som skapar en attraktiv arbetsplats och som möjliggör att medarbetarna kan 

arbeta utan avbrott och stress. För att lyckas med digitalisering behöver verksamheten 

förstå hur mänskliga aspekter förändras på grund av den snabba tekniska utvecklingen. 

Det blir viktigt för verksamheter att förstå hur medarbetarnas digitala och fysiska 

arbetsmiljö är utformad (Berg och Gustavsson, 2015). 

 

Collin (2015) beskriver att digitaliseringen innebär förändring för verksamheter och 

påverkar synen på arbetslivet och arbetsplatsen. I samspel med utvecklingen av IKT-

tjänster (Information- och kommunikationsteknik) växer det fram nya sätt att arbeta. 

Förändringen av nya arbetssätt skyndas på av teknikutvecklingen och innebär en utmaning 

för IT-avdelningar som skall möjliggöra en digital arbetsplats och på ett säkert sätt ge 

verksamheten rätt förutsättningar. Även ledarskapet är i förändring och sätter fokus på 

innovation, nya affärsprocesser och samarbeten i olika värdeskapande nätverk. 

Organisationer oavsett storlek blir allt mer digitaliserade och organiserade. Digitalisering 

transformerar affärsmodeller i alla olika industrier eftersom informationsteknologi (IT) 

blir att mer inbäddat i produkter och tjänster. Digitaliseringen förbättrar produktionen, 

leveransprocessen av varor och tjänster, snabbare beslutsfattande samt kunskapen om hur 

produkter ska produceras (Collin, 2015). 

 

Tillämpningen av informations- och kommunikationsteknik är ett koncept som bemötts av 

varierande synsätt. Från exempelvis tekniska applikationer till nya styrelseformer och 

organisatoriska strukturer som möjliggjorts av tekniken. Det presenterar andra potentiella 

möjligheter att införa digitala plattformar (Ruutu, Casey & Kotovira, 2017). 
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2.2 Strategi för digital teknik 

Under de senaste åren har organisationer genomfört initiativ för att utforska ny digital 

teknologi och kunna utnyttja de fördelarna som tillkommer. Detta involverar att förändra 

verksamhetens aktiviteter vilket påverkar produkter, processer och organisationsstrukturer. 

Organisationer behöver etablera en god praxis för att lyckas med detta. En viktig faktor är 

att formulera en digital transformationsstrategi för implementation av den digitala 

tekniken inom en organisation. De potentiella fördelarna för organisationer är mångfaldiga 

vilket inkluderar ökad produktivitet, innovation i värdeskapande samt nya former av 

interaktion med kunder och medarbetare (Matt, 2015). 

 

Utnyttjandet och integrationen av digital teknik påverkar ofta stora delar av företagen 

genom förändring av produkter, affärsprocesser, försäljningskanaler och leveranskedjor. 

Som ett resultat kan hela affärsmodeller komma att omformas eller ersättas. På grund av 

detta breda omfång och de vidsträckta följderna försöker digitala transformationsstrategier 

att samordna och prioritera digital transformation. Digitala transformationsstrategier 

strävar efter olika mål ur ett affärsmässigt perspektiv och fokus på dessa strategier ligger 

på omvandling av produkter, processer och organisatoriska aspekter på grund av ny teknik 

(Matt, 2015).  

 

Digitala verksamheter fokuserar på integreringen av digital teknologi för att transformera 

deras sätt att arbeta på. Mindre digitala verksamheter fokuserar mer på att lösa specifika 

problem i verksamheten med hjälp av digital teknik. Det behövs en klar strategi för att 

kunna omvandla till en digital verksamhet och skapa en konkurrenskraftighet (Kane, 

Palmer & Phillips, 2015).  

 

Sunil och Henry (2010) skriver att IT är kritiskt för att avgöra en verksamhets framgång 

och att IT skapar nya produkter och tjänster, förbättrar produktiviteten, lönsamheten, 

kunders nöjdhet och organisationens förmågor. Verksamheter behöver etablera en digital 

verksamhetsstrategi och sedan förmedla den till alla medarbetare i organisationen. En 

sådan strategi behöver synkronisera digitala tillgångar och IT infrastruktur tillsammans 

med verksamhetens strategi.  

 

2.3 Utformning av digitala tjänster 

Att utveckla en digital tjänst kan vara komplext. För att en digital tjänst ska lyckas 

behöver den tillgodose förutsättningar, behov och uppfylla de förväntningar som 

användaren har. Den digitala tjänsten som utvecklas behöver kunna fungera i 

organisationen som skall använda den. När tjänsten utvecklas behöver användarna bli 

involverade och aktivt delta i utvecklingsprocessen. Detta för att de har fokus på att 

tillgodose sina egna behov och inte har insikt om tekniska begränsningar. Om användaren 

inte skulle delta i utformningen kommer antaganden att göras istället som inte valideras 

förrän i den färdiga tjänsten (Berg och Gustavsson, 2015). 
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2.4 Den digitala arbetsplatsen  

Den digitala arbetsplatsen handlar om att skapa en helhet av alla de verktyg och 

applikationer man behöver för sitt arbete, och leverera dessa på ett konsekvent, användbart 

och produktivt sätt till sina medarbetare. Den arbetsmiljö, med dess problem och 

möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets 

stödsystem och verktyg digitaliseras. Med begreppet digital arbetsmiljö menas alla de 

kognitiva arbetsförhållanden, där människor interagerar med eller är beroende av digitala 

system. Det är viktigt att avgränsa den digitala arbetsmiljön till att avse samspelet mellan 

arbetstagare och digitala verktyg som används vid utförande av arbetsuppgifter. Även det 

ergonomiska samspelet mellan människan och maskinens hårdvara, tangentbord och 

skärmar läggs in i begreppet (Berg och Gustavsson (2015). 

 

Berg och Gustavsson (2015) skriver vidare att de finns en hel del problem med dagens 

arbetsmiljöer, detta kan vara exempelvis att det finns för många verktyg som används som 

inte hänger ihop. Arbetsmiljön upplevs som komplex, osammanhängande och inte nog 

flexibel samt att systemen är svåra och långsamma. Detta leder till ett ineffektivt och 

långsam produktivitet samt stress och sjukdom. Digitalisering av arbetet är att öka 

produktionen, innovation och kvaliteten i det som utförs. Paradoxalt är den digitala 

arbetsmiljön inte tillräckligt inbjudande eller kapacitethöjande på ett sätt som behövs för 

denna möjlighet. Arbetsmiljön tas inte på allvar när det handlar om hur den fungerar för 

enskilda medarbetare (Berg & Gustavsson, 2015). 

 

Både mänskliga och fysiska resurser kan bli mer flexibla för att kunna reagera på 

dynamiska arbetsmiljöer. Ökad användning av IKT har haft en direkt inverkan på 

affärsprocesser och därigenom bredden och balansen i de aktiviteter som 

kontorsutrymmen behöver stödja. IKT har också varit avgörande för att underlätta 

personalens flexibilitet. Detta har lett till en utveckling av en ny strategi för hantering av 

arbetsplatser, hur den utformas och hur den används. Utmaningen blir för företag att få en 

förståelse hur arbetsmiljöer kan på bästa möjliga sätt utvecklas i förändringen av processer 

(Gibson, 2003).  

2.5 Organisationsförändring  

Organisationer kan ses som människor som har en interaktion med varandra i någon form 

av strukturerat eller organiserat sätt, för att uppnå ett definierat syfte eller mål. 

Interaktionen behöver någon form av ledning för att ge form och riktlinjer för deras 

aktiviteter. Verksamheter blir allt mer osäkra då hastigheten av förändring ökas och 

framtiden blir allt mer oförutsägbar. Framtiden för organisationer kommer vara nästan helt 

informationsbaserade. Att investera i teknologi ses som en drivkraft för produktivitet och 

förändrar det nuvarande arbetssättet, samt skapar nya jobb. Ett bra exempel är 

kommunikationsteknologin, där exempelvis intranät har skapat nya möjligheter för 

organisationer. Teknologin som organisationer använder påverkar organisationens 

struktur, kunskap och färdigheter som medarbetaren behöver använda sig av (Senior & 

Swailes, 2010). 
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2.6 Användarinvolvering 

Det behöver säkerställas att medarbetaren är motiverad att arbeta med teknologin på ett 

sätt som bemöter förväntningarna. Människor är en grundläggande faktor för att skapa 

värde för processen. För en lyckad digital arbetsplats krävs en djup förståelse för 

användarna och deras behov, förväntningar och förutsättningar annars kan det lätt bli fel. 

Användarinvolvering innebär att användarna av tjänsten deltar aktivt under utvecklings-

processen och deras medverkan skapar en djupare förståelse i behov och användnings-

situationer. Användaren har fokus på sitt egna behov, vilket gör de benägna att skärskåda 

om idén tillför värde. De tänker inte på de tekniska begränsningarna vilket skapar mer 

breda och annorlunda idéer. Utformningen av tjänsten behöver inte heller göras på 

antaganden som inte blir validerade förens tjänst är färdig (Berg & Gustavsson, 2015). 

 

Abelein och Paech (2013) redogör för att användarnas deltagande och engagemang i 

mjukvaruutveckling anses vara nödvändiga för ett framgångsrikt mjukvarusystem. 

Användare är en viktig källa till information eftersom de är bekanta med det arbete och det 

sammanhang som mjukvaran skall stödja. Att involvera användaren är därför avgörande 

för att utveckla bra lösningar. Exempel på fördelar som uppkommer är förbättrad kvalitet 

på grund av mer exakta krav och förbyggande av onödiga, dyra funktioner. Dessutom 

kommer användare som är involverade i ett mjukvarusystem att ha en positiv attityd och 

uppfatta den som mer användbar, vilket gör användaren mer nöjd med systemet. Eftersom 

nivån på förståelsen för systemet stiger kommer systemet att användas mer effektivt och 

det ökande deltagandet i beslutsfattandet leder till en mer demokratisk organisationskultur. 

Dessa fördelar kan öka framgången för ett mjukvarusystem. 

 

En misslyckad implementering av ett mjukvarusystem i komplexa organisationer skapar 

oro och frustration. Systemutvecklarna uppmanas att involvera användarna i de olika 

utvecklingsstegen. Fördelar med involveringen förväntas skapa en mer precis bedömning 

av användarens krav och förväntningar och ett förebyggande av ett kostsamt system som 

inte blir accepterat av användaren. Användaren stödjer och accepterar systemet bättre och 

får en bredare förståelse för systemet (Robey & Farrow, 1982). 

 

Sharp, Preece och Rogers (2015) redogör att en av anledningarna till att inte involvera 

användaren i utvecklingsprocessen är att det tar lång tid att organisera, hantera och 

kontrollera involveringen. Dessa problem blir extra noga att ta hänsyn till när 

mjukvarusystem utvecklas. Vidare beskriver författarna att det finns tillfällen där stora 

projekt med kort utvecklingstid ändå lyckats få med användaren i processen men också att 

för mycket involvering kan leda till problem. Hur mycket användaren skall involveras är 

olika beroende på vilket projekt det gäller (Sharp, Preece & Rogers, 2015). 
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3. Metod 
 

 

I metodavsnittet beskrivs och motiveras studiens vetenskapliga ansats, dess 

datainsamlingsmetod, urval och genomförande. Avslutningsvis i detta avsnitt beskrivs den 

analysmodell som använts för bearbetning av resultatet samt studiens tillförlitlighet och 

etiska övervägande. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Föreliggande studie är kvantitativ med en induktiv ansats och avser därmed från ett enskilt 

fall ge allmänna kunskaper i studerat ämne. Teorin är mindre utvecklad för att ge utrymme 

för empirin i avsikt att utveckla nya teoretiska perspektiv. Avsikten har inte varit att forma 

kategorier för analys ur det teoretiska ramverket. Därmed har ingen teoretisk modell 

används som utgångspunkt. Denna studie kan i och för sig också argumenteras vara 

kvalitativ i sin form. Den kvantitativa ansatsen ligger som grund till studien genom dess 

primära datainsamlingsteknik med enkäter, dock finns öppna frågor i enkäten där en mer 

kvalitativ bearbetning av svaren har utförts. Backman (1998) menar att enkäter med 

numeriska observationer eller svar som låter sig transformeras i sådana benämns som 

kvantitativa metoder. Vidare menar författaren att metoder som betecknas vara kvalitativa 

inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller uttalade. Backman menar 

också att åtskillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod inte behöver innebära en 

åtskillnad i dess perspektiv. Vidare menar han att metoderna inte är synonyma i sig själva, 

dvs ett kvantitativt perspektiv behöver inte vara kvantitativ i sin metod. En kvalitativ 

metod kan mycket väl användas i det kvantitativa perspektivet (Backman, 1998).   

 

Gällande valet av fallstudie så menar Pickard (2013) att denna är designad att studera 

något karakteristiskt i ett sammanhang eller i en situation. En fallstudie har därmed ett 

specifikt syfte. Dock har metoden kommit att användas i andra sammanhang, motsatt sitt 

syfte, i forskning där det varit svårt att använda andra etablerade metoder. I denna studie 

passar dock fallstudie bra då dess syfte är specifikt och avgränsat till att undersöka en del 

av en organisation i avsikt att få en djupare holistisk förståelse av ämnet. 

 

Pickard redogör vidare för tre olika faser som en fallstudie bör byggas upp kring. 

Föreliggande studie har använt sig av dessa faser vilket kan utläsas nedan.  

 

I Fas 1 tar man reda på om studien ska genomföras på ett eller fler studieobjekt. Efter detta 

görs val av den organisation studien skall utföras på, vilken del eller vilket område av 

organisationen som ska undersökas, samt vilka respondenter och informanter som bör 

delta för att identifiera rätt information. Den information som samlas in ska struktureras 

och refereras till. Vidare skall val av datainsamlingsmetod göras när forskaren vet vilka 

respondenter och informanter som besitter kunskap i ämnet (Pickard, 2013). 
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Fas 2 inleds med insamling av data till studien. Detta kan göras med hjälp av intervjuer, 

observationer, enkäter och analys av dokument. När typ av datainsamlingsmetod väljs 

behöver forskaren tänka på den tidsram som finns och människors tillgänglighet. Efter det 

att data har samlats in börjar forskaren oftast transkribera intervju och anteckningar från 

observationer för att kunna analysera problem som kan behövas undersökas ytterligare 

(Pickard, 2013).  

 

Fas 3 beskriver vikten av att den som blivit intervjuad får läsa igenom resultatet, vilket 

kan medföra att något som missats behöver läggas till. När det blir redundans av 

information, är det ett bra läge att lämna studieobjektet. Fallstudien kan sedan presenteras 

på olika sätt, som exempelvis användning av rika bilder som diagram för att visualisera 

beskrivningar av fallstudien. Att skriva teorin som den framkommer från studien 

rekommenderas och det är viktigt att etablera att studien är trovärdig, anpassningsbar och 

pålitlig (Pickard, 2013). 

 

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Urval 

Denna studie fokuserar på ett studieobjekt, då flera objekt skulle medföra att studien blir 

för omfattande för sitt ändamål som uppsats. Även tidsramen skulle i detta fall påverkas 

negativt om studien omfattade fler än ett objekt. För att precisera och konkretisera studien 

så har ett specifikt område av studerad organisation valts ut. Vidare har fokus varit att på 

ett enkelt sätt få tillgång till rätt, samt ett tillräckligt stort antal, respondenter. Därmed har 

ett bekvämlighetsurval och ett representativt urval använts (Pickard, 2013). Förutom 

enkäter så har också information inhämtats från informanter via observation. Intervju har 

valts bort då denna teknik inte bedömdes kunna ge tillgång till rätt och tillräckligt många 

respondenter i relation till studiens syfte. Intervju skulle inte heller ge den breda 

information som efterfrågades inom den tidsram som studien satt upp. 

3.2.2 Genomförande 

Detta avsnitt redogör för hur litteratursökning och datainsamling har genomförts.  

 

Genom tidigare kunskaper och genom en allmän översyn om ämnet via bibliotekets 

databas OneSearch samt sökningar på Google och Google Scholar erhölls en övergripande 

uppfattning om tidigare forskning, publikationer och mediabevakning i ämnet. Utifrån 

denna generella kunskapsbas och studiens ämne valdes följande begrepp och nyckelord ut 

till fortsatt fördjupning: digitalisering, strategi för digital teknik, utformning av digitala 

tjänster, den digitala arbetsplatsen, organisationsförändring och användarinvolvering.  

 

Litteratursökningen har genomförts i fyra steg utifrån en modell av Pickard (2013). I det 

första steget utfördes en sökning av relevanta källor. Utifrån dessa identifierade källor 

genererades ytterligare exempel på användbara källor genom dess abstrakt och referenser. 

I det andra steget värderades de olika källornas betydelse utifrån dess relevans till ämnet, 

dess syfte, utgivningsår och författare. I det tredje steget analyserades innehållet i källan 
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utifrån en genomläsning av olika abstrakt och i vissa fall hela publikationer. I det fjärde 

och sista steget strukturerades de olika källorna och dess innehåll. Någon speciell modell 

för bearbetning av teorin har inte används. Detta för att studien primärt fokuserar på det 

empiriska resultatet, med teorin som stöd i analysen för att stärka tillförlitligheten i 

resultatet kopplat till studiens frågeställningar. 

 

I den observation som genomfördes följde forskaren en workshop där en kartläggning av 

processer som omfattar medarbetarens anställning genomfördes. Under processarbetet 

framkom en mängd olika aktiviteter som utförs i verksamheten, men också vilka 

informationssystem som används idag. Primärt avsåg processen delarna inför anställning 

och under anställning. I arbetet skapades en interaktion mellan ledningspersonal, 

specialister och observatör som medförde en ökad gemensam förståelse för processerna 

och behovet av att digitalisera valda delar. Workshopen handlade således om två delar, 

dels en kartläggning av själva processerna och dels en identifiering av de aktiviteter inom 

processerna som hade potential att förbättras genom att digitaliseras. Digitaliserings-

perspektivet hade för avsikt att förenkla för medarbetare som nyttjade processen, och 

skapa resurseffektivitet i processens genomförande för de som ansvarade för processen, 

samt ta fram ett resultat till observatören i avsikt att utföra fler efterforskningar på valda 

delar för att komma med förslag utifrån tidigare forskning vad som kunde utveckla de 

digitala aspekterna av processen ytterligare. Processen kartlades med hjälp av ett 

processmodelleringsverktyg och de aktiviteter i processen som blev föremål för 

digitalisering dokumenterades. Dessa aktiviteter låg sedan till grund för formandet av 

enkäten, beskriven nedan. Ett alternativ om att spela in workshopen har övervägts. Detta 

bedömdes dock inte som möjligt då workshopen mer var av praktisk karaktär med hjälp av 

ett processmodelleringsverktyg, samt att dess varaktighet på 4 x 4 timmar ansågs för lång 

för att spelas in i förhållande till vad man hade fåt ut av inspelningen. I övrigt verkar det 

inte i forskning vara praxis att spela in workshops. 

 

Den primära delen av datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät med totalt 17 

frågor. Enkäten bestod av en-, flervals och öppna frågor. Enkäten riktades till samtliga av 

organisationens medarbetare. För utskicken användes ett digitalt verktyg och resultatet 

framställdes dels elektroniskt med hjälp av verktyget och dels genom att dess fritextsvar 

analyserades genom kodning och gruppering. Organisationen höll med ett för ändamålet 

lämpligt enkätverktyg. Totalt skickades 320 enkäter ut och 114 svar inkom under de två 

veckor som enkäten låg ute. Frågorna utformades utifrån studiens problemformulering, 

syfte och frågeställning. Frågornas formuleringar och innehåll skapades primärt utifrån 

den information som framkom under observationen. Vidare användes vald teori som 

kunskapsbas för att frågorna skulle bli så konkreta som möjligt. Frågorna testades på 

några utvalda personer i organisationen för att testa dess lämplighet. Efter detta ändrades 

flera av frågorna då de initialt ansågs för vida och oprecisa mot syftet med studien. 

Datumet för genomförandet av enkäten fick också flyttas fram på grund av omständigheter 

internt i organisationen, vilket primärt handlade om kontaktmöjlighet till person som 

kunde ge tillgång till enkätverktyget. 
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3.3 Analys 

Denna studie har använt sig av en kvantitativ och en kvalitativ analys, den kvantitativa 

analysformen grundades i jämförelser mellan de numeriska värden som framkom i svaren, 

uppvisade i olika figurer och tabeller i resultatdelen (se figurer 2-17, tabeller 2-3). Den 

kvalitativa analysen utgick från en induktiv ansats och avsåg ge en djupare holistisk 

förståelse över det som undersöks.  

 

En modell av Elo och Kyngäs (2008) har använts för att beskriva den kvalitativa analysen. 

Modellen visar upp tre olika faser, fritt översatt till svenska, beredningsfasen, 

organisering- och bearbetningsfasen och rapportering av analysprocessen och dess 

resultat. Bearbetningsfasen avsåg val av studieobjekt och datainsamlingsteknik, i 

organiserings- och beredningsfasen genomfördes en kodning, gruppering, kategorisering 

och en teoretisk konstruktion av de öppna svar som inkommit, till sist presenterades 

resultatet (se figur 1). Den mest betydelsefulla delen i analysen var organiserings- och 

bearbetningsfasen, vilken innebar att den textmassa som hade producerats av 

respondenterna lästes igenom flera gånger, detta för att få en förståelse för svaren och dess 

innehåll. Först lästes svaren för att få en helhetsbild av innehållet, sedan placerades texten 

i ett kodschema och de mest framträdande meningsenheterna togs fram genom gruppering 

och kategorisering. Efter detta formulerades rubriker ur innehållet. Genom rubrikerna 

framkom studiens resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Preparation, organization and resulting phases in the content analysis process (Elo & 

Kyngäs, 2008). Författarens framställan, fritt översatt. 
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3.4 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som används för att påvisa pålitlighet, giltiga 

argument, riktighet och överförbarhet (Kvale, 2014).  

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet anger i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma 

resultat. Målet i mätningarna ska vara att uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt. 

Exempelvis om den genomförs på samma personer eller grupper två gånger ska resultatet 

blir detsamma. Om resultatet blir det samma, har undersökningen en god reliabilitet. Det 

handlar också om hur forskaren formulerat sina frågor, om frågorna exempelvis är av 

ledande karaktär kan forskaren oavsiktligt inverka på svaren (Kvale, 2014). 

 

Validitet handlar om giltighet, relevans och riktighet i yttranden. Med andra ord om det 

som undersöktes var det som var avsett att undersökas och i sanning överensstämmande. 

Giltiga argument vid god validitet är hållbara, försvarbara och övertygande. Att validera är 

att kontrollera. Därmed ska forskaren lägga en kritisk syn på sin analys, presentera sitt 

perspektiv på undersökt ämne och de kontroller som gjorts för att undvika snedvriden 

tolkning (Kvale, 2014). 

 

Studiens tillförlitlighet får anses ha en god grund, då forskaren fick möjlighet att följa en 

workshop där en kartläggning av processer genomfördes med medarbetare från studerad 

organisation. Detta medförde en djupare kunskap av olika processer i den organisations 

som studerades. Det medförde även en ökad kunskap om vilka digitala system som 

användes, hur dessa användes och till vad. Att anta är också att forskarens generella 

förkunskaper inom ämnet påverkar resultatet, likaså olika begränsningar eller kunskaper 

av den teori som inhämtats och använts. Kunskapen i ämnet har primärt erhållits under 

studiens gång och det är inte orimligt att anta att det kan finnas kunskapsluckor som kunde 

fyllts om förkunskaperna varit bättre, teorin mer lämpad eller om tiden för genomförandet 

varit längre. I förhållande tid, genomförande och forskningsnivå anses dock kunskaper om 

ämnet vara tillräckliga för att uppvisa ett pålitligt resultat. Tillförlitlighet i enkätfrågorna 

kan också antas ha förbättrats genom deltagande i arbetet med att kartlägga processer, än 

om detta inte skett, då frågorna primärt skapades utifrån den information som framkom 

under observationen. Det som ytterligare stärker frågornas giltighet är att de relaterats till 

den teori som valts för studien. Därutöver testades också frågorna om dess lämplighet på 

utvalda personer inom organisationen, vissa ändringar genomfördes efter detta för att få 

frågorna mer precisa mot studiens huvudfrågor. Tillförlitligheten i teorin får anses hög då 

den primärt består av kända författare, med kunskaper inom valt ämne. Källorna har också 

värderats när i tiden de skrivits. Så aktuella källor som möjligt har använts, i vissa fall har 

dock äldre källor använts, men då bedömts ha stor relevans och giltighet. Om studien 

skulle genomföras på samma sätt med samma respondenter är det sannolikt att resultatet 

skulle bli detsamma. Om den utförs då tid förlupit, så blir troligtvis resultatet ett annat. 

 

I avsnitt 5.2 Metodreflektion diskuteras vidare val av metod och datainsamlingsteknik, 

dess fördelar, begränsningar och tillkortakommande utifrån ovan nämnda begrepp. 
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3.5 Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och samhälls-

vetenskaplig forskning så finns det fyra allmänna huvudkrav på en forskningsansats. De 

fyra huvudkraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Codex, 2018). Dessa krav har utgjort vägledning i denna studies 

genomförande. Innan datainsamling påbörjades söktes ett godkännande att genomföra 

studien. Efter att godkännande erhållits, planerades genomförandet tillsammans med 

organisationen, detta för att säkerställa att syftet med studien skulle uppnås enligt 

tidsramen för genomförandet. Gällande informationskravet så informerades 

respondenterna i samband med enkätutskicket om syftet med undersökningen, vem som 

utför undersökningen och i vilket sammanhang, dvs att undersökningen bildar grund för 

en kandidatuppsats på det systemvetenskapliga programmet vid Linnéuniversitetet.  

 

Vidare informerades deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Uppgift lämnades också om att resultatet kommer 

presenteras till de som enkäten gått ut till vid studiens slutförande. Att notera är att 

informationen som nämnts ovan är enkelriktad och att det därmed är svårt att avgöra hur 

respondenten tagit till sig denna. Enligt samtyckekravet så ska varje deltagare avgöra om 

de vill delta i en undersökning (Codex, 2018). I detta fall var undersökningen frivillig och 

ett samtycke ansågs därmed inte behövas. I och med att respondenten fyllde i enkäten 

utifrån ovan given information så ansågs samtyckekravet vara uppfyllt, i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. Ingen information har hämtats från andra källor än den enkät 

som riktades till respondenterna. Frågorna ansågs inte heller vara av privat eller etisk 

känslig natur. Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer ges största möjliga konfidentialitet. Risken för att individer oavsiktligt 

kan identifieras skall värderas (Codex, 2018).  

 

Respondenterna informerades vid utskicket att deras svar var anonyma och att det inte är 

möjligt att efterforska vem som givit enskilda svar. Några personuppgifter eller andra 

individrelaterade uppgifter har således inte hanterats. Det kan dock inte garanteras att 

respondenterna själva diskuterar enkätens frågor och de svar de avgett. Detta anses dock 

ligga utanför forskarens kontroll. Avseende nyttjandekravet så får uppgifterna från 

enkätundersökningen endast användas till dess syfte. I detta fall handlar det om att 

resultatet ligger till grund för utveckling av digitala arbetssätt i studerad organisation samt 

utgöra en forskningsansats av student i ämnet informatik. Resultatet har ej för avsikt att 

spridas eller användas på annat sätt, därmed anses kravet uppfyllt. Även här bör beaktas 

att resultatet när det presenteras kan spridas av annan person än forskaren. Även dess 

innehåll kan utanför forskarens kontroll användas av andra individer. Med hänvisning till 

Vetenskapsrådet så hålls också studien sanningsenlig i sin framställan, det som beskrivs i 

exempelvis metod och resultat är det som utförts och framkommit under forsknings-

processen. Tillvägagångssätt och data är därmed inte förfalskad eller förvrängd på något 

sätt. Texten i sin helhet är också studiens egen och ingen information är tagen från annan 

forskare utan att det finns en tydlig referens, gäller exempelvis teoriavsnittet och tidigare 

forskning (Vetenskapsrådet, 1990). 
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4. Resultat 
 

 

I avsnittet Empiri presenteras materialet av datainsamlingen utifrån varje enskild fråga. 

 

4.1 Empiri 

Inledningsvis presenteras vilka respondenterna var, därefter resultatet från observationen. 

Efter detta följer en presentation av det empiriska materialet från enkäten.  

 

4.1.1 Vem var respondenten 

Enkäten fylldes i av 70 män (61%) och 45 kvinnor (39%). Detta kan jämföras med 

fördelningen av könen i organisationen, där 52% är män och 48% är kvinnor (AISAB, 

2018). Det var alltså fler män än i den normala fördelningen mellan könen på 

arbetsplatsen som fyllde i enkäten. På frågan om vilken typ av yrkeskategori respondenten 

ansåg sig tillhöra så blev fördelningen 29 personer (26%) för kategorin Ambulans-

sjukvårdare. 6 personer (5%) för kategorin Sjuksköterska. 59 personer (51%) för kategorin 

Ambulanssjuksköterska (specialistutbildad) och 20 personer (18%) identifierade sig som 

administrativ personal. Den vanligaste förekommande yrkeskategorin i företaget är 

Ambulanssjuksköterska, följt av ambulanssjukvårdare och sedan sjuksköterska (AISAB, 

2018). Därtill finns administrativ personal. Därmed speglar svaren fördelningen av 

yrkeskategorier i stort. Den sista frågan i avsnittet med avslutande frågor handlade om 

respondenternas åldersintervall. 11 personer (10%) låg i intervallet 20-30 år. 33 personer 

(29%) låg i intervallet 31-40. 44 personer (39%) låg i intervallet 41-50. 20 personer (18%) 

låg i intervallet 51-60. 6 personer (5%) låg i intervallet 61-70. Den vanligaste 

respondenten var således mellan 31-50 år gammal (Respondentsvar, enkätundersökning 

2018). 

 

4.1.2 Observation 

Observationen omfattade två tillfällen om 4 timmar vardera. Under observationen och i de 

diskussioner som omringade denna framkom följande information. 

 

Organisationen: 

 Har behov av att digitalisera verksamheten för att möta en stor tillväxt då 

organisationen utvecklas snabbt, gäller framförallt digitalisering av 

personaladministrativa delar 

 Har påbörjat arbetet med att kartlägga processer och digitalisera verksamheten, dvs 

att inte bara använda digitala system utan också införa digitala arbetssätt i 

organisationens olika processer 

 Har ingen utarbetad strategi för att digitalisera verksamheten 

 Kartläggningen av processerna medförde ökad medvetenhet att det går att 

digitalisera även mindre delar, där inte hela system behöver införas 
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 Använder i flera fall koncernövergripande system, vilket gör dem svåra att påverka 

och förändra till förmån för organisationen 

 En del av systemen är nya och har moderna gränssnitt. Andra är gamla och upplevs 

krångliga och svårnavigerade 

 Utför behovsanalyser samt risk- och möjlighetsanalyser vid införandet av nya 

system och applikationer 

 Har ingen direkt medverkan från användare när digitala arbetssätt införs 

 Har en viss integration mellan system, men flera system är fristående från varandra 

 Har problem med tillgänglighet till vissa viktiga system som används dagligen 

 Har en modern portabel datormiljö med en bra och säker infrastruktur 

 Har en hög säkerhetskultur med säkra inloggningar 

 Har systemadministratörer för de flesta system  

 Arbetar aktivt med begreppet attraktiv arbetsgivare, men har inte involverat den 

digitala tekniken i detta arbete 

 Har innan denna undersökning inte tidigare undersökt krav och förväntningar från 

användare av organisationens digitala miljö 

 

4.1.3 Enkät 

Frågorna från enkätundersökningen presenteras nedan. Genom de fyra olika rubrikerna i 

tabell 2 (nedan) så binds de olika frågeställningarna samman i en struktur.  

Tabell 2. Presentationsstruktur (författarens framställan) 

 

4.1.3.1 Du och den digitala tekniken 

Är du intresserad av digital teknik? 

När tar du till dig ny digital teknik? 

Hur tar du till dig digital teknik? 

Vilken typ av digital teknik intresserar dig mest? 

Har du någon formell utbildning alternativt administratörsutbildning i digital 

teknik/handhavande? 

4.1.3.2 Tillgång till digital teknik 

Vilka digitala enheter använder du privat, utanför ditt arbete? 

Kan du tänka dig att använda din privata digitala enhet för att underlätta ex din 

schemaläggning, genomföra digitala utbildningar, fylla i din individuella 

kompetensutvecklingsplan i ditt arbete? 

Saknar du någon digital enhet från arbetsgivaren att använda i ditt arbete idag? 

4.1.3.3 Digitala informationssystem 

Vilket/vilka digitala informationssystem använder du mest frekvent i din anställning? 

Anser du att de olika digitala informationssystemen som du använder uppfyller de krav 

du har på dess funktion? 

Anser du att de olika informationssystemen du använder samspelar bra tillsammans? 

Anser du att de olika digitala informationssystemen är för krångliga/svåra att använda? 

Hur ofta använder du de digitala informationssystemen som nämnts ovan?  
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Vilka förväntningar har du på digitala aktiviteter i din anställning? 

4.1.3.4 Avslutande frågor 

Vad är ditt biologiska kön? 

Är du? (välj den funktion som du primärt är anställd som) 

Din ålder? 

 

Varje enskild fråga inleds med en figur och under figuren förklaras dess innehåll i text. 

Vissa av frågorna har öppna svar, där resultatet har sammanställts genom kodning. Det 

finns också information som presenteras i en tabell där innehållets mest betydande delar 

presenteras i en text ovan tabellen och där man i övrigt får ta del av informationen i 

tabellen. 

4.1.3.1 Du och den digitala tekniken 

  

Är du intresserad av digital teknik? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Om personen är intresserad av digital teknik (författarens framställan) 

 

Enkätens första fråga gällde om respondenten ansågs sig vara intresserad av digital teknik. 

Svaren visar att 66 personer (58%) ansågs sig vara det, 38 personer (34%) svarade Till 

viss del, 7 personer (6%) var Inte alls intresserade och 2 personer (2%) svarade Vet inte 

(Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 
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När tar du till dig ny digital teknik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätens andra fråga handlade om när respondenten tar till sig ny digital teknik. 44 

personer (39%) svarade att de tar till sig ny digital teknik i ett tidigt skede, före den stora 

massan, dvs människor runt omkring oss. 54 personer (48%) svarade ”när tekniken funnits 

ett tag, när den är testad av den stora massan”, 8 personer (7%) svarade ”när tekniken är 

väl beprövad av den stora massan” och 7 personer (6%) ansåg sig inte veta 

(Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 
 

Hur tar du till dig ny digital teknik? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Om hur personer tar till sig ny digital teknik (författarens framställan) 

 

Figur 3. Om när personer tar till sig ny digital teknik (författarens framställan) 
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Enkätens tredje fråga handlade om på vilket sätt respondenten tar till sig ny digital teknik. 

54 personer (51%) svarade att de utforskar själva och testar olika funktioner. 49 personer 

(45%) vill att någon visar, men fortsätter utforska själv bara personen kommer över första 

”tröskeln”. 5 personer (4%) vill att någon visar, och gör i fortsättningen inte mer om inte 

någon visar ytterligare. Ingen svarade (0%) att de inte visste (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 

 

Vilken typ av digital teknik intresserar dig mest? Välj ett eller flera svar. 

 

 
 

 
Figur 5. Om vilken typ av digital teknik som intresserar personen (författarens framställan) 

 

Enkätens fjärde fråga handlade om vilken typ av digital teknik som mest intresserade 

respondenten. Fem (5) alternativ fanns att tillgå. Respondenten kunde fylla i flera svar. 

Procentsatsen för varje del som redovisas i texten nedan är en del av helheten av totalt 

antal respondenter (antal respondenter/totalt antal respondenter). 

 

80 personer (70%) valde mobilapplikationer så som nöjesspel, musik, film – via telefon 

och surfplatta som intressant. 29 personer (25%) ansåg att system- och databas-

applikationer som lagrar stor mängd data för uppföljning och utveckling via dator var 

intressant.12 personer (10%) intresserade sig för avancerade spelapplikationer, via dator 

men också via mobil enhet. 58 personer  (51%) gillade interaktiva utbildningar via dator 

eller mobil enhet. 86 personer (75%) visade intresse för olika praktiska e-tjänster (bank, 

myndigheter mm), via dator och mobil enhet. 67 personer (59%) hade valt informations- 

och kommunikationssystem så som intranät och sociala medier som intressant. 3 personer 

svarade att de inte visste vad de var intresserade av (Respondentsvar, enkätundersökning 

2018). 



   
 

sida 21 
 

Har du någon formell utbildning alternativt administratörsutbildning i digital teknik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Om personen har formell utbildning i digital teknik (författarens framställan) 

 

Enkätens femte fråga handlade om respondenten ansåg sig ha någon formell utbildning 

alternativt administratörsutbildning i digital teknik/handhavande. 21 personer (18%) 

svarade Ja. 91 personer (80%) svarade Nej och 2 personer (2%) svarade Vet inte. Frågan 

hade en öppen följdfråga vid svar Ja, där svaren sammanställts genom kodning 

(Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 

 

Om Ja på ovanstående fråga, Vilken typ av utbildning? 

 

På frågan om respondenten hade någon formell utbildning alternativt administratörs-

utbildning i digital teknik så framkom flera olika svar. Genom kodning av respondenternas 

svar identifierades dels svar på namnet på systemen där respondenten ansåg sig ha 

utbildning i, dels gavs svar på själva kompetensen och dels gavs svar på utbildningsnivån. 

Alla svar låg inom ramen för frågeställningen. 

 

 Den vanligaste utbildningen fanns inom olika administratörsutbildningar i interna 

företagsspecifika system.  

 Det vanligaste systemet var det personaladministrativa systemet respondenter var 

utbildade i var Heroma. Därefter kom webb, webbdesign, webbapplikationer och 

olika Content Management System (CMS). Någon enstaka hade utbildning i SPSS, 

databas och programmeringsutbildningar, så som Java, C++ och HTML. Data- 

systemvetenskaplig utbildning var den högsta angivna utbildningen och system-

utvecklare var den högsta kompetensen som angavs (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 
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4.1.3.2 Tillgång till digital teknik 

 

Vilka digitala enheter använder du privat, utanför ditt arbete? Välj ett eller flera 

alternativ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Vilka digitala enheter personer använder privat (författarens framställan) 

 

Det gick i frågan att fylla i flera alternativ. Procentsatsen för varje del som redovisas i 

texten nedan är en del av helheten av totalt antal respondenter (antal respondenter/totalt 

antal respondenter). Sammanställningen av fråga 6 visar att 114 personer (100%) använde 

smartphone. 80 av dessa 114 personer (70%) använde även en surfplatta, 101 personer 

(87%) använde också dator. Ingen person hade svarat ”ingen alls” (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 

 

Kan du tänka dig att använda din privata digitala enhet för att underlätta ex din schema-

läggning, genomföra digitala utbildningar, fylla i din individuella kompetensutvecklings-

plan i ditt arbete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 8. Om vilja till användning av privat digital enhet i arbetet (författarens framställan) 
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Om personen kan tänka sig att använda sin privata digitala enhet för att underlätta sin 

schemaläggning, genomföra digitala utbildningar, fylla i individuell kompetens-

utvecklingsplan var innehållet i den sjunde frågan. 102 personer (89%) ansåg att de kunde 

tänka sig detta. 9 personer (8%) ville inte använda sin privata enhet för arbetsrelaterade 

ärenden och 3 personer (3%) ansågs sig inte veta (Respondentsvar, enkätundersökning 

2018). 

 

Saknar du någon digital enhet enligt ovan (telefon, dator, surfplatta) från arbetsgivaren 

att använda i ditt arbete idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Om personen saknar någon digital enhet i sitt arbete (författarens framställan) 

 

Fråga 8 avsåg ta reda på om respondenten saknade någon digital enhet från arbetsgivaren 

att använda i sitt arbete. 44 personer (39%) svarade Ja på frågan. 55 personer (48%) 

svarade Nej och 15 personer (13%) svarade Vet inte. Frågan hade en öppen följdfråga vid 

svar Ja, där svaren sammanställts genom kodning (Respondentsvar, enkätundersökning 

2018). 

 

Om Ja på ovanstående fråga, Vad vill du använda enheten till? 

 

 Att kunna arbeta på distans från ambulansen. 

 Det framkom också att man saknade en enhet i ambulansen så som exempelvis en 

smartphone, surfplatta eller dator att arbeta från.  

 Vidare vill man kunna ta del av medicinska riktlinjer, söka information om olika 

sjukdomar, tillgång till FASS, giftinformation och tolkfunktioner. 

 Det fanns också önskemål om att kunna planera och lägga sitt schema.  
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 Man vill kunna ta del av rutiner och riktlinjer som gäller för tjänsten och 

uppdraget.  

 Kunna genomföra digitala utbildningar 

 Kunna ta del av information på intranät 

 Kunna läsa sin mail 

 Kunna dokumentera kvalitets- och fordonskontroller 

 Kunna fylla i fordonsfel i ett lämpligt system 

 Kunna få förstärkt kartstöd genom olika applikationer 

 Kunna söka efter telefonnummer, adresser mm som man inte har tillgång till i 

telefonens kontakter. 

 

4.1.3.3 Digitala informationssystem 

 

Vilket/vilka digitala informationssystem nedan använder du mest frekvent i din 

anställning? Välj ett eller flera alternativ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 10. Vilka informationssystem som används mest på arbetsplatsen (författarens framställan) 

 

Fråga 9 medgav att respondenterna gav fler än ett svar. Procentsatsen i cirkeln visar varje 

systems del i relation till helheten (100%). Procentsatsen för varje del som redovisas i 

texten nedan är en del av helheten av totalt antal användare (antal användare per 

system/totalt antal användare). Summan blir således i detta fall inte 100%. 

 



   
 

sida 25 
 

Resultatet visar att 104 personer 91%) använde Pingpong (system för information, 

kommunikation, samarbetsytor och utbildning). 98 personer (86%) använde det personal-

administrativa systemet Heroma Webb. 69 personer (61%) använde Office 365 (Word, 

Excel, Outlook mm). 63 personer (55%) använde Pingpongs mobilapplikation. 47 

personer (41%) använde företagets webbplats. 28 personer (24%) använde 

ProCompetence för sin individuella kompetensutveckling. 21 personer (18%) använde 

sociala medier så som Facebook och LinkedIn när de skulle ta del av information från 

organisationen. 2 personer (2%) sade sig inte veta (Respondentsvar, enkätundersökning 

2018). 

 

Anser du att de olika digitala informationssystemen som du använder uppfyller de krav du 

har på dess funktion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Om informationssystemen uppfyller användarnas krav (författarens framställan) 

 

Fråga 10 avsåg ta reda på om de olika digitala informationssystemen som respondenterna 

använder uppfyller de krav de har på dess funktion. 40 personer (35%) ansåg att systemen 

uppfyllde deras krav. 36 personer (32%) ansåg att systemen uppfyllde deras krav till viss 

del och 25 personer (22%) svarade att de olika digitala informationssystemen inte 

uppfyllde deras krav. 13 personer (11%) svarade Vet inte. Även denna fråga hade en 

öppen följdfråga vid svar Nej eller Till viss del, där svaren sammanställts genom kodning 

(Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 
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Om Nej eller Till viss del, vilka krav har du på funktion? 

  

 Att systemen är tillgängliga på och utanför arbetsplatsen. Idag är det kraftiga 

begränsningar i tillgänglighet, framförallt utanför arbetsplatsen.  

 Krav på ökad driftsäkerhet då flera av systemen, framförallt Heroma, uppvisar 

problem i teknisk kvalitet, problem med inloggningar, instabilitet mm.  

 System som används idag för information och kommunikation i verksamheten är 

svåra att hitta i, krav på bättre struktur och de är inte lämpliga att använda som 

intranät.  

 Krav på att informationssystemen behöver bli mer användarvänliga. Vissa av dem 

känns gamla i sin utformning, de verkar inte hänga med i utvecklingen.  

 

 

Anser du att de olika informationssystemen du använder samspelar bra tillsammans? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Om informationssystemen anses samspela bra tillsammans (författarens framställan) 

 

Fråga 11 gav svar på om respondenterna ansåg att de informationssystem de använde 

samspelar bra tillsammans. 30 personer (26%) svarade att de tyckte att informations-

systemen samspelar bra tillsammans. 38 personer (33%) svarade Till viss del. 26 personer 

(23%) tyckte inte att systemen samspelar bra tillsammans och 20 personer (18%) svarade 

Vet inte. Även denna fråga hade en öppen följdfråga vid svar Nej eller Till viss del, där 

svaren sammanställts genom kodning (Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 
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Om Nej eller Till viss del på frågan ovan, Vad kan bli bättre? 

 

 Systemen borde integreras med den elektroniska katalogen (EK) som hämtar 

information från det personaladministrativa systemet (Heroma) 

 Fler system kan kopplas samman med den elektroniska katalogen, vilket skulle ge 

minskad administration och ökad riktighet i information mellan systemen.  

 Idag finns informationsbrister i de system som inte är ihopkopplade med den 

elektroniska katalogen.  

 Pingpongs kompetensmodul kan användas för minskad administration. Som det är 

idag så måste man gå in i ytterligare ett system (ProCompetence), som från flera 

respondenter inte ansågs som användarvänligt.   

 Vidare uppvisade enkäterna enskilda önskemål om en samordnad kommunikation 

och en tydlighet om vilka kommunikationsvägar som ska användas och på vilket 

sätt.  

 Det framkom också önskemål om ökad kalenderintegration, exempelvis att 

schemat digitalt kan skjutas ut till kalendern. Men också att bokade 

utbildningsdagar sjukts ut till kalendern. 

 

Anser du att de olika digitala informationssystemen är för krångliga/svåra att använda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Om informationssystemen anses vara för krångliga/svåra att använda (författarens framställan) 

 

Fråga 12 handlade om respondenterna ansåg att de olika digitala informationssystemen var 

för krångliga eller svåra att använda. 12 personer (11%) ansåg att informationssystemen 

var för krångliga eller svåra att använda. 37 personer (32%) svarade Till viss del. 61 
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personer (53%) svarade att de inte tyckte att systemen var för svåra eller krångliga att 

använda. 4 personer (4%)  ansåg att de inte visste. Frågan hade en öppen följdfråga vid 

svar Ja eller Till viss del, där svaren sammanställts genom kodning (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 

 

Om Ja eller Till viss del på ovanstående fråga, Vad upplever du som krångligt/svårt? 

 

Denna fråga handlade om informationssystemen anses för krångliga/svåra att använda. 

Samtliga svar hänvisade till olika system (Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 

  

 Det system som ansågs mest krångligt/svårt att använda var det 

personaladministrativa systemet Heroma.  

 Heroma ansågs av många som gammalmodigt med dåligt gränssnitt, och därmed 

svårnavigerat och omständligt.  

 Kommunikations- och lärplattformen Pingpong ansågs svårnavigerad, rörig och 

inte lämplig att använda till intranät, så som det används idag. Svårt att hitta 

information.  

 Krånglig skrivarmiljön, där installation genom datorn är krånglig och där utskrifter 

ofta hamnar fel.  

 Dålig användarvänlighet i ProCompetens, systemet inte är uppbyggt kring en bra 

logik. 

 

Hur ofta använder du de digitala informationssystemen som nämnts ovan? Kryssa i det 

som stämmer in bäst för dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Hur ofta de digitala informationssystemen används (författarens framställan) 
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Fråga 13 avsåg ta reda på hur ofta respondenterna använder de digitala informations-

systemen som fanns uppräknade i tidigare fråga. 43 personer (38%) använde informations-

systemen varje dag i veckan. 63 personer (54%) använde systemen 2-5 gånger varje 

vecka. 3 personer (3%) använde systemen 1 gång i veckan. 1 person (1%) använde 

systemen 1-2 gånger varje månad och 4 personer (4%) sade sig inte veta (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 

 

Har du förslag på andra digitala informationssystem som skulle kunna underlätta ditt  

arbete? 

 

Fråga 14 var en öppen fråga och svaret har sammanställts genom kodning. Resultatet visar 

förslag på olika system som enligt respondenten skulle underlätta arbetet (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 

 

 Tydligast är att respondenterna önskar att företaget ser över det 

personaladministrativa systemet Heroma för ökad funktionalitet och 

användarvänlighet.  

 Heroma måste utvecklas, alternativt ytterligare ett system där man kan se lediga 

arbetspass som kan bokas och att pass är sökbara och bokningsbara utanför 

företaget.  

 Utveckla ett nytt intranät där man kan utföra olika aktiviteter, inte bara läsa och ta 

del av information. 

 Inför en gemensam kalender där företagets gemensamma aktiviteter visas 

 Inför bokningssystem för konferensrum. 

 Inför fordonssystem där man kan rapportera fel och brister och följa upp åtgärder 

som exempelvis reparationer mm.  

 De system som förtaget använder bör vara mer samtida med den digitala 

utvecklingen  

 Använda system som medarbetare använder privat där det är tillämpligt, 

exempelvis Facebook och Instagram för kommunikation, men också utvecklade 

mobilapplikationer för schemaläggning, avvikelsehantering mm 

 

Vilka förväntningar har du på digitala aktiviteter i din anställning? Kryssa i de 7 

viktigaste för dig? (frågan är oberoende enhet, dvs dator, mobil eller läsplatta) 

 

Tabellen nedan visar fördelningen mellan olika förväntningar på digitala aktiviteter. Det 

viktigaste för respondenten är att kunna lägga in arbetstidsförändringar, övertid, extrapass 

mm. Därefter vill man kunna planera sitt schema, kunna lägga in ledigheter, semester mm 

Vidare vill man kunna ta del av allmän information om sin anställning, nyhetsflöden mm. 

man vill också kunna se lediga pass (och boka dem). Rutiner och riktlinjer och kunna 

genomföra utbildningar elektroniskt är också viktiga delar (Respondentsvar, 

enkätundersökning 2018). 
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Tabell 3. Presentationsstruktur (författarens framställan) 

 

Antal Fördelning Alternativ 

83 72,8% Att kunna planera mitt schema 

85 74,6% Att kunna lägga in arbetstidsförändringar, övertid, extrapass mm 

58 50,9% Att kunna se lediga pass (och boka dem) 

69 60,5% 
Att kunna ta del av allmän information om din anställning, 

nyhetsflöden mm 

71 62,3% Att kunna lägga in ledigheter, semester mm 

23 20,2% Att kunna sjukskriva mig 

16 14% Att kunna friskskriva mig 

15 13,2% 
Att kunna ta del av och elektroniskt kunna skriva under 

ansvarsförbindelser (ex informationssäkerhet) 

10 8,8% Att elektroniskt kunna skriva under anställningsavtal 

67 58,8% Att kunna ta del av rutiner och riktlinjer 

22 19,3% Att kunna beställa arbetskläder och skyddsutrustning 

7 6,1% Att ha digital tillgång till min personakt (sekretessbelagda uppgifter) 

4 3,5% 
Att ha digital tillgång till mina REHAB-ärenden (sekretessbelagda 

uppgifter) 

2 1,8% Att kunna se mina arbetsskadeanmälningar 

17 14,9% 
Att ha tillgång till en personlig sida med information om min 

anställning samlad på ett ställe ("mina sidor") 

6 5,3% Att kunna begära ut tjänstgöringsintyg 

2 1,8% Att kunna lämna in läkarintyg elektroniskt 

12 10,5% Att digitalt kunna begära ut ersättning för personliga utlägg 

12 10,5% Att kunna boka möten elektroniskt 

16 14% Att kunna genomföra möten elektroniskt (ex SKYPE) 

13 11,4% Att kunna se företagets gemensamma aktiviteter i en kalender 

15 13,2% Att kunna boka utbildning elektroniskt 

34 29,8% Att kunna genomföra utbildningar elektroniskt 

8 7% Att kunna dokumentera mina genomförda utbildningar elektroniskt 

31 27,2% Att kunna dokumentera avvikelser elektroniskt 
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Ge exempel på fler aktiviteter som inte räknats upp ovan som du vill kunna göra/ta del av 

elektroniskt? 

 

Utöver de exempel som gavs i frågan ovan så gavs en del enstaka svar. Det fanns i denna 

fråga således ingen gemensam nämnare där fler respondenter svarat samma sak 

(Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 

 

Till de aktiviteter som nedtecknats hör önskemål om: 

 

 Åtkomst att kunna läsa och skriva i olika patientrelaterade system 

 Att kunna göra en orosanmälan till socialtjänsten elektroniskt, vilket inte går idag 

 Att kunna dokumentera de åtgärder som görs av olika jourer inom företaget i ett 

system för att få en förbättrad uppföljning  

 En samlad plats med information och länkar där man kan utföra arbetsuppgifterna 

som räknats upp så man slipper gå in i flera olika system med olika inloggningar 

och jaga folk för att få svar var information finns. 

 

4.1.3.4 Avslutande frågor 

 

Vad är ditt biologiska kön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Respondenters biologiska kön (författarens framställan) 

 

I avsnittet med avslutande frågor ställdes först frågan vilket biologiskt kön respondenten 

hade. Resultatet visade att enkäten fylldes i av 70 män (61%) och 45 kvinnor (39%) 

(Respondentsvar, enkätundersökning 2018). 
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Är du? (välj det som du primärt är anställd som) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Den andra frågan handlade om vilken typ av yrkeskategori respondenten ansåg sig 

tillhöra. 29 personer (26%) tillhörde kategorin Ambulanssjukvårdare. 6 personer (5%) 

tillhörde kategorin Sjuksköterska. 59 personer (51%) tillhörde kategorin 

Ambulanssjuksköterska (specialistutbildad) och 20 personer (18%) identifierade sig som 

administrativ personal (Respondentsvar, enkätundersökning 2018) 

 

Din ålder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 16. Respondenters yrkeskategori (författarens framställan) 

 

Figur 17. Respondenters ålder (författarens framställan) 

Den sista frågan handlade om i vilket åldersintervall respondenten låg. 11 personer 

(10%) låg i intervallet 20-30 år. 33 personer (29%) låg i intervallet 31-40. 44 personer 

(39%) låg i intervallet 41-50. 20 personer (18%) låg i intervallet 51-60. 6 personer (5%) 

låg i intervallet 61-70. 
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5. Analys och Diskussion  
 

 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultatet utifrån studiens fråge-

ställningar, tidigare forskning och teori i avsikt att finna förklaringar på problemet. Vidare 

diskuteras val av metod och olika aspekter på genomförandet.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Organisationens förutsättningar 

Observationen visade inledningsvis att det finns behov av att digitalisera verksamheten för 

att möta en ökad tillväxt då organisationen utvecklas snabbt, behovet gäller framförallt 

digitalisering av personaladministrativa delar, men det finns också behov av att förenkla 

arbetssätt för medarbetare i verksamhetens operativa delar. Behov av att digitalisera 

verksamheter finns även i många andra organisationer i dagens samhälle. Enligt Collin 

(2015) innebär digitaliseringen förändring för verksamheten och allt fler organisationer 

blir allt mer digitaliserade. Genom Berg och Gustavsson (2015) får man veta att samhället 

håller på att förändra förutsättningarna för hur en verksamhet skapar värde för kund. 

Digitaliseringen av arbetet ökar produktionen, innovationen och kvaliteten i det som 

utförs. Gray och Rumpe (2015) anser att digitaliseringen är en av de viktigaste trenderna 

som förändrar samhället och det skapar nya möjligheter för verksamheter. Organisationen 

där studien genomfördes är således inte ensamma i dess behov att transformera 

verksamheten till ökad digitalisering. Att titta ut över organisationsgränser på hur andra 

verksamheter arbetar med digitaliseringsaktiviteter kan vara ett bra sätt för den studerade 

organisationen att sätta den egna verksamheten i ett samhälleligt sammanhang. 

 

Observationen visade också att organisationen har påbörjat ett arbete med att kartlägga 

processer och digitalisera verksamheten, dvs att inte bara använda digitala system utan 

också införa digitala arbetssätt i verksamhetens olika processer. Collin (2015) beskriver att 

det sker en förändring av arbetsätt på grund av teknikutvecklingen och att denna 

förändring innebär en utmaning för verksamheter. Swailes (2010) skriver också teknologin 

förändrar det nuvarande arbetssättet och även Berg och Gustavsson (2015) menar att 

tekniska verktyg och tjänster främjar nya arbetssätt. Detta innebär troligtvis att 

organisationen får vara beredd att på att ändra sina arbetssätt i samband med att olika delar 

digitaliseras. Men detta behöver inte vara negativt, det kan också vara positivt om man 

samtidigt förbättrar och effektiviserar exempelvis administrativt arbete.  

 

Vidare kom det till kännedom att organisationen inte har någon utarbetad strategi för att 

digitalisera verksamheten. I tidigare forskning nämner Ashwell (2017) att en strategi 

behöver etableras för att skapa en sammanhängande vision över hela organisationen för att 

det inte ska blir för höga kostnader och ineffektivitet. Matt (2015) redogör att en viktig 

faktor är att formulera en transformationsstrategi för implementationen av digital teknik. 
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Dessa strategier fokuserar på omvanligen av produkter, processer och organisatoriska 

aspekter. Kane, Palmer och Philips (2015) menar också att en klar strategi behövs för att 

kunna omvandla till en digital verksamhet och skapa konkurrenskraftighet. Sunil och 

Henry (2010) skriver också att strategin behöver synkroniseras med de digitala 

tillgångarna och sedan förmedlas till alla medarbetare i organisationen. En bra början för 

företaget i sitt arbete med att transformera företaget till en digital arbetsplats är således att 

ta fram en långsiktig strategi, med fokus på den tjänst som levereras, de processer som 

identifierats och olika organisatoriska aspekter och sedan kommunicera denna i 

organisationen. 

 

Organisationen har ingen direkt medverkan från användare när digitala arbetssätt införs. 

Berg och Gustavsson (2015) skriver att användarinvolvering innebär att användarna av 

tjänsten aktivt deltar under utvecklingsprocessen och deras medverkan skapar en djupare 

förståelse av behov och i användningssituationer, de tänker inte heller på de tekniska 

begränsningarna, vilket skapar andra idéer. Sharp, Preece och Rogers (2015) menar att 

fördelen med att involvera användaren skapar en mer precis bedömning av användarens 

krav och förväntningar och därför accepteras. Vidare beskriver de att en anledning till att 

inte involvera användarna är att det tar för lång tid att organisara, hantera och kontrollera 

involveringen och att allt för mycket involvering kan leda till problem. Användarna ska 

involveras olika mycket beroende på projektet. Abelein och Paech (2013) menar också att 

användarnas deltagande och engagemang anses vara avgörande för att utveckla en bra 

lösning. De beskriver vidare fördelar med att involvera användarna, så som förbättrad 

kvalitet på grund av kraven. Användarna kommer ha en positiv attityd mot systemet och 

anse det mer användbart, vilket ökar användarnas nöjdhet. Systemet kommer kunna 

användas mer effektivt då förståelsen av systemet stiger och deltagandet leder till en mer 

demokratisk organisationskultur. Utifrån forskning inom området förstås att användar-

involvering är viktigt för att möta individens krav och förväntningar på digital teknik i 

verksamheten, det är även viktigt för den kvalitet tekniken efter införandet uppvisar. 

Förslagsvis kan därmed organisationen öka graden av användarinvolvering för ökad 

användarvänlighet och kvalitet. 

 

Organisationen har en viss integration mellan system, men flera system är fristående från 

varandra. Det finns en hel del problem med dagens arbetsmiljöer, ett av dess kan vara att 

det finns för många verktyg som används som inte hänger ihop. Detta gör arbetsmiljön 

komplex, osammanhängande och inte flexibel, vilket sedan leder till ineffektivitet och 

långsam produktivitet samt stress och sjukdomar bland medarbetarna. Enligt Matt (2015) 

påverkar integrationen av digital teknik stora delar av företaget genom förändring av 

produkter, affärsprocesser, försäljningskanaler och leveranskedjor. Kane, Palmer och 

Philips (2015) skriver vidare att integrering av digital teknik används för att transformera 

verksamheters sätt att arbeta på. Studerad organisation kan således med fördel fortsätta 

integrera de system som idag inte är integrerade för ökad effektivitet snabbare 

produktivitet och minskade sjuktal bland medarbetare. 
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Organisationen har en modern portabel datormiljö med en bra och säker infrastruktur, med 

trådlösa nät med enkel åtkomst, anpassad till företagets verksamhet, vilket stödjer bra 

arbetsförhållanden. Enligt Berg och Gustavsson (2015) definieras den digitala 

arbetsmiljön som kognitiva arbetsförhållanden där människor integrerar med eller är 

beroende av digitala system. Det blir allt viktigare för verksamheter att förstå hur 

medarbetarnas digitala och fysiska arbetsmiljö är utformad. Vidare skriver de att de flesta 

digitala arbetsmiljöer inte är korrekt utformade och detta gör dem komplexa och 

osammanhängande att använda. Arbetsmiljön tas inte på allvar när det handla om hur den 

fungerar för enskilda medarbetare. Gibson (2003) skriver att verksamheter behöver skapa 

sig en förståelse hur arbetsmiljöer kan på bästa möjliga sätt utvecklas i förändringen av 

processer.  

 

Organisationen har också problem med tillgänglighet till vissa viktiga system som 

används dagligen. Detta medför att åtkomst till information begränsas. Att inte komma åt 

den information man behöver för arbetet leder i organisationen ofta till missnöje och 

användaren blir lätt otålig då tekniken fallerar. Enligt Gulliksen (2016) gör 

digitaliseringen att informationen blir strukturerbar, sökbar och tillgänglig genom digitala 

kanaler. För att komma åt denna information så är det avgörande att den är tillgänglig. 

Berg och Gustavsson (2015) beskriver vidare att kunder kan idag snabbt och enkelt 

påverka varandras attityder och beteende genom den teknik som finns tillgänglig. Är inte 

informationssystemen tillgängliga kan snabbt förtroendet rasa genom negativ 

attitydbildning, ovarsamhet och dåligt beteende. 

 

Organisationen har innan denna undersökning inte tidigare undersökt krav och 

förväntningar från användare av organisationens digitala miljö. Enligt Stacie (2008) att det 

är viktigt att kunna hantera dessa förväntningar på rätt sätt. I nästa stycke redovisas krav 

och förväntningar på den digitala tekniken från användare av den. 

 

5.1.2 Användarperspektivet 

Kane, Palmer och Philips (2015) skriver att verksamheter använder digital teknik för att 

lösa specifika problem i verksamheten. Organisationen skulle kunna integrera digital 

teknik utifrån de problem som respondenterna tar upp. Dessa är således att de önskar sig 

en lösning där de kan arbeta på distans, från de ambulanser som används i verksamheten. 

Vidare menar respondentera att de saknar någon slags enhet som smartphone, surfplatta 

eller dator att arbeta med i ambulansen. Det som ansågs som det främsta behovet var att 

använda enheten till att kunna ta del av medicinska riktlinjer, söka information om olika 

sjukdomar, tillgång till FASS, giftinformation och tolkfunktioner. Respondenterna vill 

även kunna ta del av rutiner och riktlinjer som gäller för tjänsten och uppdraget. Andra 

behov är att kunna genomföra digitala utbildningar, ta del av information på intranät, läsa 

mail, dokumentera kvalitets- och fordonskontroller, få förstärkt kartstöd, fylla i fordonsfel 

och söka efter telefonnummer, adresser mm som inte finns tillgängligt i telefonens 

kalender.  
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Respondenterna skriver vidare att de brukligen använder ett flertal informationssystem på 

arbetsplatsen. Dessa informationssystem uppfyller inte helt kraven som de har på dess 

funktion. Det som framkom i frågan om vilka krav som respondenterna har på funktion 

var framförallt att systemet ska vara tillgängliga på och utanför arbetsplatsen. Det finns 

kraftiga begränsningar i tillgänglighet, framförallt utanför arbetsplatsen. Andra krav var 

ökad driftsäkerhet då flera av systemen uppvisar problem i teknisk kvalitet, problem med 

inloggningar, instabilitet mm. Det framkommer också att det är svårt att hitta i systemet 

som används för information och kommunikation till medarbetare. Respondenterna anser 

att det behövs en bättra struktur och att systemet inte anses lämpligt att använda som 

Intranät. Vidare framkommer det att informationssystemen behöver bli mer 

användarvänliga, att vissa av dem känns gamla i sin utformning, att de inte hänger med i 

utvecklingen.  

 

Respondenterna belyser vidare att det finns en del sprida åsikter om hur nöjda de är med 

systemen, ungefär en tredjedel svarade att de inte var nöjda, och ungefär samma antal 

svarade att de var till viss del nöjda. Det handlade bland annat om att de inte är nöjda med 

hur informationssystemen integrerar med varandra. Studiens resultat visar på att det var 

ganska likt mellan de som bedömde tekniken som bra och de som ansåg att det fanns 

brister med tekniken. Att vissa tyckte att det är dåligt och andra att det var bra, kan bero på 

vad Stacie (2008) säger, att de som har höga förväntningar kritiserar systemet medan de 

med låga tycker att det fungerar bra. Vilket härleder till att det finns individer som är 

nöjda samtidigt som det finns individer som inte är nöjda. Respondenterna önskar att flera 

system borde integreras för att medföra minskad administration och ökad riktighet i 

information mellan systemen. Vidare skriver respondenter att de vill ha en samordnad 

kommunikation och en tydlighet om vilka kommunikationsvägar som ska användas och på 

vilket sätt. Informationssystemen ansågs av en majoritet av respondenterna att generellt 

sett inte vara för krångliga att använda. Det ansågs å andra sidan av en grupp respondenter 

att vissa av systemen var gammalmodiga med dåliga gränssnitt och därmed 

svårnavigerade och omständliga med dålig användarvänlighet.  

 

Förväntningar som respondenterna har på digital teknik är att kunna lägga in 

arbetstidsförändringar, övertid, extrapass mm. De vill kunna anpassa sitt schema, kunna 

lägga in ledigheter, semester mm och ta del av allmän information om exempelvis sin 

anställning. Det finns dock ingen gemensam nämnare där flera respondenter svarat samma 

sak. De vill kunna läsa och skriva i patientrelaterade system, de vill kunna göra en 

orosanmälan till socialtjänsten elektroniskt, de vill kunna dokumentera de åtgärder som 

görs av olika jourer inom företaget, de vill ha en samlad plats för information och länkar 

där det går att utföra arbetsuppgifter för att slippa gå in i flera olika system med olika 

inloggningar. Ytterligare en kommentar handlar om att man vill få en så smidig lösning 

som möjligt där man istället för att lägga tid på krångliga system och onödiga 

administrativa arbetsuppgifter fick tid att sköta ambulanserna och dess utrustning samt ta 

till sig information och utbildningar. Tam och Kim (2015)  benämner i sin studie att 

användarens bekräftelse av deras förväntningar positivt påverkar deras upplevda använd-

barhet och tillfredställelse. Användarnas upplevda användbarhet och tillfredställelse 
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påverkar deras avsikt att fortsätta använda digitala verktyg för kommunikation. Därför blir 

det viktigt för organisationen att skapa en positiv upplevelse för användarna. Stacie (2008) 

menar att man ska reducera risken att arbeta mot användarens förväntningar när ett system 

utvecklas. Berg och Gustavsson (2015) skriver att det kan vara komplext att utveckla en 

digital tjänst och för att det ska lyckas behöver den uppfylla de förväntningar som 

användaren har.  

 

De flesta av respondenterna är intresserade av digital teknik, men vill se teknikens 

utveckling innan de köper eller använder den, den ska ha funnits ett tag och prövats av 

personer i respondenternas omgivning. När respondenten ska lära sig tekniken så utforskar 

och testar de flesta själva, men många ville också att någon visade dem hur man gör, men 

fortsatte sedan själva utforska tekniken. Det största intresset för digital teknik handlar om 

praktiska vardagstjänster som exempelvis bankärenden och nöjen som exempelvis film, 

spel och musik. De flesta av respondenterna hade ingen formell utbildning i digital teknik, 

de som hade det hade främst kunskap i administratörsutbildningar i olika företagsspecifika 

system. Tan och Kim (2015) skriver att en utbildning av systemet kan vara ett effektivt 

sätt att motivera användarna att förbättra deras uppfattning om systemet och att 

videobaserade demonstrationer kan vara ett annat effektivt alternativ att använda sig av för 

att lära ut kunskap till nya användare av verktyget. Det kan i sak tänkas vara positivt att 

användarna privat använder digital teknik och enheter, då detta bör stärka möjligheten för 

arbetsgivaren att erbjuda digitala tjänster då medarbetare är van tekniken. 

 

Samtliga respondenter använder sig av någon digital enhet privat utanför sitt arbete, 

tillgången till egen digital teknik är således hög. En betydande del av respondenterna 

kunde tänka sig att använda sin privata enhet för arbetsrelaterade ärenden förutsatt att 

arbetsgivaren bidrar med WIFI för surf. Grey och Rumpe (2015) skriver att användandet 

av digital teknik skapar nya möjligheter, dessa möjligheter kan vara att använda digital 

teknik privat utanför sitt arbete.  

 

 

5.1.3 Sammanfattning 

De främsta krav och förväntningar på digital teknik som framkom från respondenterna 

handlade framförallt om ökad användarvänlighet, tillgänglighet, driftsäkerhet och att 

systemen ska användas till det som de är avsedda till. Med användarvänlighet avser 

respondenterna att systemen känns gamla i sin utformning och att de inte hänger med i 

utvecklingen. Respondenterna tar också upp att det finns begränsningar med tillgänglighet 

och belyser framförallt tillgängligheten utanför arbetsplatsen. Driftsäkerhet var ett annat 

krav då flera av systemen uppsvidade problem med bland annat inloggningar, teknisk 

kvalitet och instabilitet. Respondenterna önskar därmed att företaget ser över systemen för 

ökad funktionalitet och användarvänlighet.  Dessa krav och förväntningar kan tillgodoses 

enligt Berg och Gustavsson (2015) genom att verksamheten involverar användarna aktivt i 

utvecklingen av systemen för en ökad förståelse. Att de som tycker att systemen fungerar 

bra beror på enligt Stacie (2008) att de har låga förväntningar på systemen medan de som 

kritiserar system har höga förväntningar på systemen. 
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Krav och förväntningar korrelerar med nuvarande teknik genom att det finns en viss 

integration mellan de flesta av systemen, men inte alla, vilket kan vara ett område som 

verksamheten skulle kunna titta närmre på. Organisationen har en modern datormiljö och 

infrastruktur, vilket skapar en stabil grund för att få en ökad användarvänlighet. Det som 

organisationen kan arbeta mer med är att vidareutveckla systemen och dess tekniska delar 

för att minska problem med åtkomst och därmed förbättra tillgängligheten till en del av 

systemen.  

 

Det finns alltså ett behov av att digitalisera verksamheten, vilket Gray och Rumpe (2015) 

menar leder till förbättringar för verksamheten. Förändringarna mot en mer digital 

arbetsplats har påbörjats genom en kartläggning av processer för att identifiera de aktiviter 

som har möjlighet att digitaliseras. Det finns dock ingen strategi för att kunna digitalisera 

verksamheten, vilket Kane, Palmer och Philips (2015) menar behövs för att kunna 

omvandla till en digital verksamhet och skapa konkurrenskraftighet. Användarna har inte 

heller någon direkt påverkan när digitala arbetssätt införs. Sharp, Preece och Rogers 

(2015) menar att fördelen med att involvera användaren skapar en mer precis bedömning 

av användarens krav och förväntningar och därför accepteras. Dessa delar är viktiga för 

organisationen att förhålla sig till och förändra sig mot i sin förändringsresa mot en mer 

digital arbetsplats, med nöjda medarbetare. 

 

5.2 Metodreflektion 

Valet av att göra en kvantitativ metod med både kvantitativ och kvalitativ bearbetning av 

svaren har i princip passat studien väl, då tillvägagångssättet har lyckats fånga upp ett högt 

antal respondenters åsikter och samtidigt gett möjlighet till öppna svar. Det kan dock 

framhållas att det hade varit enklare att genomföra studien enbart genom fråga 1 - Vilka 

krav och förväntningar som finns på digital teknik från användare och då genomfört denna 

ur ett kvalitativt perspektiv. Studiens kvalitativa svar och bearbetning har nämligen gett ett 

större material att arbeta med än de kvantitativa svar som inkommit, även om även dessa 

utgjort ett bra material att arbeta med. De kvantitativa svaren får dock anses ha vissa 

begränsningar i att besvara fråga 2 - Hur krav och förväntningar från användare korrelerar 

med nuvarande digital teknik och fråga 3 - Vilka förändringar som krävs för att möta 

identifierade krav och förväntningar. Allt material tillsammans ger dock en möjlighet att 

besvara samtliga frågeställningar. Det kan också nämnas att det krävdes en hel del 

tankeverksamhet att få ihop en modell för analys, då kunskap var tvungen att inhämtas 

både om hur en kvantitativ analys genomförs och hur en kvalitativ analys genomförs. 

Genomförandet av studien har i stort varit väl planerat, men problem med att hitta teori 

som var lämplig att stödja och besvara studiens frågeställningar drog ut på tiden för 

genomförandet. Inhämtande av empiri gick planenligt och resultatet blev en stor mängd 

information att bearbeta. En stor del av tiden för genomförandet har därmed gått åt till 

inhämtning av teori och bearbetning av empiri.  
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6.  Avslutning 
 

 

I detta avslutande kapitel summeras studien utifrån syfte och frågeställningar. Vidare ges 

förslag till fortsatt forskning utifrån studiens ämne, tidigare forskning, genomförande och 

resultat. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att genom ett enskilt fall förklara hur en verksamhet utifrån ett 

användarperspektiv och organisationens förutsättningar kan utveckla sin digitala teknik i 

avsikt att stödja en inre effektivitet. Frågeställningarna handlade om vilka krav och 

förväntningar som finns på digital teknik från användare, hur krav och förväntningar från 

användare korrelerar med nuvarande digital teknik och vilka förändringar som krävs för 

att möta identifierade krav och förväntningar? 

 

På frågan om vilka krav och förväntningar som finns på digital teknik ur ett 

användarperspektiv så går det att konstatera att de viktigaste aspekterna för användarna, i 

denna studie, är användarvänlighet, tillgänglighet och driftsäkerhet. Användarvanlighet 

handlar om att användare vill ha nya uppdaterade system med tilltalande gränssnitt, 

tillgänglighet handlar om förbättrad åtkomst utanför arbetsplatsen och driftsäkerhet 

handlar om användning utan avbrott.   

 

På frågan om hur krav och förväntningar korrelerar med nuvarande teknik så menar 

användarna att den gör det till viss del genom att det finns en viss integration mellan de 

flesta av systemen, vilket medför en smidig användning. Organisationen har en modern 

datormiljö och infrastruktur, vilket skapar en stabil grund för ökad användarvänlighet och 

driftsäkerhet. Det som organisationen kan vidareutveckla är systemen och dess tekniska 

delar för att minska problem med åtkomst och därmed förbättra tillgängligheten till en del 

av systemen. Samt i högre grad möjliggöra för användaren att kunna genomföra digitala 

aktiviteter. 

 

På frågan om vilka förändringar som krävs för att möta identifierade krav och 

förväntningar så kan organisationen med fördel titta ut över organisationsgränsen för att 

inhämta information från övriga samhället avseende digitalisering av verksamheter. 

Organisationen behöver framförallt införa en digital strategi och involvera användaren för 

att skapa en mer precis bedömning av användarens krav och förväntningar. Kraven och 

förväntningarna kan vara olika från individ till individ beroende på hur höga eller låga 

förväntningarna är på systemen, något som är viktigt att beakta. Dessa delar är viktiga för 

organisationen att förhålla sig till och förändra sig mot i sin förändringsresa mot en 

förbättring av medarbetarens digitala miljö och en utveckling av organisationen i stort. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

För vidare forskning inom det studerade området skulle en utvidgad studie kunna utföras 

för att få ett större representativt underlag på flera organisationer för att göra resultatet mer 

generellt giltigt. Att utöka studien kan ge information om generella uppfattningar utanför 

organisationsgränser och mellan organisationer. Andra relaterade områden för fortsatt 

forskning skulle kunna vara att undersöka användarinvolvering och hur användare kan 

påverka olika systems användarvänlighet. Vidare forskning skulle också kunna utföras på 

tillgänglighetsaspekter i relation till krav på ökad säkerhet. Det vore också intressant att 

forska om integrering av systemen för förbättrade processer.  
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