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Sammanfattning 
Den huvudsakliga arbetsmiljön bland Sveriges yrkesverksamma är i dag digital och den vanligaste 

sjukskrivningsorsaken är besvär som tidigare forskning har visat kan orsakas av brister i den digitala 

arbetsmiljön. Trots detta är digital arbetsmiljö som forskningsområde relativt nytt och outforskat och 

ny forskning efterfrågas för att utöka kunskapsbasen.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur de anställda på en arbetsplats upplever sin digitala 

arbetsmiljö ur deras perspektiv som slutanvändare samt hur de upplever att den digitala arbetsmiljön 

påverkas av införandet av ett ärendehanteringssystem.  

Metoden för studien är en fallstudie med kvalitativ datainsamling i form av individuella 

semistrukturerade intervjuer av de anställda på en arbetsplats. Intervjuerna låter respondenterna 

utveckla sina resonemang kring hur de upplever sin digitala arbetsmiljö, hur de tror att de kommer att 

påverkas av införandet och vilka möjligheter de upplever att de har att påverka sin digitala arbetsmiljö.  

Resultatet analyseras med en deduktiv kategorisering som utgår från en socioteknisk modell för 

utvärdering av informationssystem. Komplexiteten i den digitala arbetsmiljön tydliggörs och analysen 

resulterar i att fem övergripande problemområden identifieras.    

De fem problemråden som identifieras är frågan om ansvar och att ta den digitala arbetsmiljön på 

allvar, medvetenheten om digitala arbetsmiljöfrågor, avsaknaden av en helhetssyn på digital 

arbetsmiljö, bristen på information i samband med införandet och känslan av maktlöshet hos de 

anställda. Problemområden diskuteras utifrån undersökningens kontext och jämförs och förklaras med 

hjälp av teorier och tidigare forskning om digital arbetsmiljö och socioteknisk teori. 

Slutsatsen som dras av den här studien är att det finns flera brister i arbetet med digital arbetsmiljö på 

den undersökta arbetsplatsen och att alla problemområden som har identifierats påverkar 

slutanvändares upplevda maktlöshet.  

Vidare konstateras att den digitala arbetsmiljön består av sociala och tekniska dimensioner som 

påverkar varandra och studiens resultat tyder på att det krävs en holistisk syn på digital arbetsmiljö för 

att åtgärda de problemområden som identifierats.   
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1 Introduktion  
I den här uppsatsen undersöks hur slutanvändarna på en arbetsplats upplever sin digitala arbetsmiljö 

och hur implementeringen av ett ärendehanteringssystem påverkar den digitala arbetsmiljön. 

Resultatet grundar sig på en fallstudie som genomförts under implementeringen av ett 

ärendehanteringssystem på en mindre kommun i Östergötland och socioteknisk teori utgör den 

teoretiska grunden för analys och diskussion.  

1.1 Inledning 
Digitaliseringen av arbetsuppgifter inom vårdyrken har tidigare kopplats till flera fördelar, bland annat 

en ökad kvalitet på vården (King et al., 2014). I Sverige satsas det stora pengar på att utveckla nya IT-

stöd för vården och bara under 2018 rapporterades att Region Skåne, Västra Götalandsregionen och 

Sussagruppen (som består av fem landsting som använder samma journalsystem) alla har upphandlat 

nya IT-stöd till vården (Lindström, 2018).  Eftersom så pass mycket av arbetet genomförs med hjälp av 

digitala tekniker har även arbetsmiljön blivit digital.  

Med digital arbetsmiljö menas yrkesutövandet som sker med digitala verktyg och betydelsen som det 

har för arbetsmiljön. I arbetsmiljöverkets rapport om Digital arbetsmiljö från 2015 konstateras det att 

digitaliseringen av arbetsuppgifter och användandet av persondatorer i yrkeslivet är så pass stort att 

den dominerande arbetsmiljön i Sverige idag är digital.  

Antalet system och digitala verktyg som en anställd förväntas lära sig och använda i tjänsten har ökat 

i takt med att fler och fler arbetsuppgifter har digitaliserats. Systemen som implementeras är ofta 

individuellt utformade och inte integrerade med andra system som används på arbetsplatsen vilket 

innebär en ökad komplexitet av den digitala arbetsmiljön som i sin tur resulterar i minskad 

produktivitet för de anställda. (Berg & Gustafsson, 2018)  

De arbetsmiljöproblem som uppstår på grund av problem med den digitala arbetsmiljön är bland annat 

en ökad stress och en osäkerhet kring när arbetsuppgifter ska utföras. Enligt rapporten finns det tydliga 

orsakssamband mellan en hög användning av IT med bristande användbarhet och ohälsa (Gulliksen et 

al., 2015).  

I en artikel från mars 2019 rapporterar idg.se att var tredje skyddsombud anser att arbetsgivaren har 

för dålig kunskap om den psykosociala arbetsmiljön. Enligt en undersökning som fackförbundet 

Unionen genomfört bland sina skyddsombud är det viktigaste arbetsmiljöproblemet att arbeta med i 

dagens läge stress och arbetsbelastning. Martin Linder som är ordförande i Unionen säger i en intervju 

att de flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala och att den psykiska 

ohälsan idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. (Arstad Djurberg, 2019)  

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ytterst ansvarig för att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. 

Detta innefattar även förebyggande arbete i form av ett systematiskt arbetsmiljöarbete som kan ske 

tillsammans med arbetsplatsens fackligt utsedda skyddsombud. (Arbetsmiljölagen [AML], SFS 

1977:116) Skyddsombudets roll är i sin tur att se till att de krav som finns på arbetsmiljön uppfylls och 

att verka som navet i samarbetet arbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöfrågor 

(Prevent, 2019). 

I arbetsmiljölagens andra kapitel konstateras ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till 

arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.” (Arbetsmiljölagen [AML], SFS 

1977:116) 

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att den digitala arbetsmiljön följer arbetsmiljölagen men 

enligt Berg och Gustafsson (2018) saknas det ofta en tydlig ledning och ansvariga problemägare för 
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den digitala arbetsmiljön som helhet bland organisationer. De efterlyser organisatorisk koordination 

och en holistisk syn på digital arbetsmiljö för att lösa de problem som finns med de individuella 

systemens integration i den digitala arbetsmiljön. De menar att den digitala arbetsmiljöns enskilda 

delar ofta är överlappande och hamnar i konflikt med varandra eftersom de inte är utvecklade eller 

implementerade med den specifika organisatoriska kontexten i syfte. (Berg, Gustafsson, 2018) 

Den digitala arbetsmiljön är en helhet som innefattar både de tekniska systemen som används på 

arbetsplatsen och den kontext som de befinner sig i. Genom att titta på hur människor använder 

information och kommunikationsteknik i sin särskilda kontext kan man få en helhetsbild som innefattar 

både tekniska krav samt information om hur den tekniska lösningen kan användas på bästa sätt i den 

specifika kontexten. (Richter et al., 2018)  

Den sociotekniska teorin betonar vikten av att se organisationen som en helhet där det tekniska och 

det sociala fungerar i samspel och både påverkar och påverkas av varandra. Enligt forskaren och 

professorn Enid Mumford är de sociotekniska värderingarna som utgår från att de anställdas behov 

och rättigheter måste ha lika hög prioritet som de föränderliga tekniska och organisatoriska 

strukturerna i systemet det viktigaste den sociotekniska designen kan bidra med (Mumford, 2006).  

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur slutanvändare på en arbetsplats upplever sin digitala 

arbetsmiljö och hur de upplever att den digitala arbetsmiljön påverkas av införandet av ett 

ärendehanteringssystem.  

Den definition av digital arbetsmiljö som används i den här uppsatsen är ”den arbetsmiljö med dess 

problem och möjligheter av fysisk, organisatorisk, social och kognitiv art som blir resultatet av att 

arbetets stödsystem och verktyg digitaliserats” (Sandblad et al., 2018, s. 19). 

Den här definitionen innebär att de digitala verktygens betydelse för arbetsmiljön betonas och det 

konstateras att de digitala verktyg som används i yrkesrollen är en dominerande del av de anställdas 

arbetsmiljö.  

Följande forskningsfrågor används för att besvara syftet: 

• Hur upplever slutanvändarna att de digitala verktyg som de använder i sitt arbete påverkar 

deras arbete? 

• På vilket sätt tror slutanvändarna att de sociala och tekniska dimensionerna av deras digitala 

arbetsmiljö kommer att påverkas av det nya systemet? 

• Vilka möjligheter upplever slutanvändarna att de har att påverka sin digitala arbetsmiljö med 

nuvarande system och med det nya systemet?  

• Vilka sociala och tekniska dimensioner av den digitala arbetsmiljön upplever slutanvändarna 

som särskilda problemområden? 

Med hjälp av en socioteknisk modell för utvärdering av informationssystem kommer användarnas 

upplevelser att analyseras för att ge en helhetsbild av deras digitala arbetsmiljö. De anställdas 

upplevelser av den digitala arbetsmiljön diskuteras sedan med de sociotekniska dimensionerna som 

grund och jämförs med tidigare forskning som utförts på ämnet. 

Studiens behov motiveras av att det finns ett behov av ökad kunskap i hur man kan arbeta för att 

motverka problem och främja den digitala arbetsmiljön och specifikt ge förslag på hur de inblandade 

aktörerna kan samarbeta (Sandblad, et al. 2018).  



6 
 

1.3 Avgränsningar  
 

Den här studien är avgränsad till att handla om Sverige och svensk lagstiftning och undersöker därför 

inte kulturella skillnader mellan olika länder eller olika lagstiftningar. Systemet som implementeras 

under tiden för fallstudien införs i flera kommuner i regionen samtidigt men den här fallstudien är 

avgränsad till att undersöka implementeringen på en arbetsplats i en kommun. Studien utgår från de 

anställdas perspektiv vilket innebär att fokus läggs på den individuella användarens upplevelser och 

bedömningar av sin digitala arbetsmiljö. Avgränsningen till en enskild arbetsplats möjliggör att gå på 

djupet för att undersöka användarnas upplevelser av sin arbetsmiljö men begränsar också resultatets 

generaliserbarhet. 

2 Teori 
I det här kapitlet presenteras fakta, tidigare forskning och teorier som har varit relevanta för 

undersökningen. I det här kapitlet diskuteras digitaliseringen, digital arbetsmiljö, arbetsmiljölagen och 

socioteknisk teori. Kapitlet avslutas med en genomgång av den sociotekniska modellen för utvärdering 

av informationssystem som har använts som grund för den sociotekniska analysen av resultatet i den 

här undersökningen.  

2.1 Digitalisering 
 

Digitaliseringskommissionen, som var en av regeringen tillsatt kommitté med syftet att främja arbetet 

med IT-politisk strategi i Sverige, framställde år 2016 en kunskapssammanställning om digitaliseringens 

effekter på samhället och individen. Där framkommer bland annat att man anser att det statliga 

främjandet för digitaliseringen behöver vara starkt och att den offentliga förvaltningens digitalisering 

är mycket viktig för att Sverige ska kunna nå upp till sina IT-politiska mål. I den offentliga sektorn anser 

man att det behövs ökad samverkan mellan organisationer, automatisering av processer och en 

förbättrad informationsförsörjning. (Digitaliseringsrådet, 2016) 

Digitaliseringen jämförs av näringsdepartementet (2017) med industrialiseringen som skedde under 

1900-talet. Både individen och samhället i stort påverkas av övergången till digitala tekniker genom 

förändringen det innebär för våra dagliga vanor och de nya möjligheter det ger oss att leva och arbeta. 

Data samlas in och analyseras på sätt som inte tidigare varit möjligt och i arbetslivet skapas nya jobb 

och verksamheter samtidigt som andra sysslor och arbetsuppgifter tas över av robotar och datorer. 

(Näringsdepartementet, 2017) 

Digitaliseringen av arbetslivet har inneburit nya möjligheter till kommunikation och hantering av 

information vilket har resulterat i förändrade arbetsuppgifter och nya yrken där digital teknik får en 

allt större roll. Datorn har blivit ett av de viktigaste arbetsverktygen även inom yrken där arbete med 

teknik i sig inte är syftet utan används som ett stöd för att ge yrkesutövaren ”förbättrade möjligheter 

att utföra sina arbetsuppgifter och utveckla sina yrkeskunskaper” (Sandblad et al., 2018, s.16). 

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) skriver i sin rapport ”Operation digitalisering – en 

ESO-rapport om hälso- och sjukvården” att Sverige i nuläget inte kan leva upp till visionen att vara bäst 

i världen på e-hälsa och hänvisar till problem med inkompatibla IT-system, dubbelarbete och otydlig 

styrning som anledningar till glappet mellan vision och nuläge. Personalen behöver bättre stöd och 

landstingen behöver förbättra sitt nationella samarbete. Enligt författarna till rapporten är det viktigt 

att den offentliga sektorn lägger mer kraft på en gemensam teknisk infrastruktur eftersom samarbetet 
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över landstingsgränser i nuläget är kraftigt försvårat av inkompatabila system och onödig byråkrati 

(Blix M, Levay C., 2018).   

2.2 Digital arbetsmiljö 

 
Digitaliseringen av arbetslivet har inneburit att en stor del av arbetsmiljön har blivit digital. När arbetet 

flyttas till digitala verktyg och genomförs med digitala tekniker finns det en digital arbetsmiljö. 

Begreppet digital arbetsmiljö används på flera olika sätt både i forskning, design och 

arbetsmiljösammanhang med olika stor betoning på tekniska och sociala aspekter.   

I en litteraturgenomgång av forskning om digital arbetsmiljö analyserar Williams et al, (2018) 

begreppet digital arbetsmiljö genom att kategorisera utvald forskningslitteratur som berör begreppet 

i de tre kategorierna organisatorisk strategi och design, människor och arbete samt teknisk plattform. 

I den första kategorin, organisatorisk strategi, ser man på hur ett företags policys och strategier bör 

vara utformade för att främja den digitala arbetsmiljön. Den andra kategorin, människor och arbete, 

har tagits fram eftersom den digitala arbetsmiljön bör göra det möjligt för människor att vara 

produktiva i sitt arbete. Slutligen menar författarna av den här litteraturgenomgång att kontemporära 

definitioner av digital arbetsmiljö har ett tungt fokus på de underliggande digitala teknologier som en 

digital arbetsmiljö kan bestå av, ofta i form av en integrerad plattform som tillhandahåller alla verktyg 

och funktioner som en anställd behöver i sitt arbete. (Williams et al., 2018)  

Ett exempel på en definition som har ett tungt fokus på digitala tekniker kommer från Robertson 

(2015). Här definieras den digitala arbetsmiljön som en holistisk uppsättning verktyg, plattformar och 

arbetsmiljöer som levereras på ett sammanhängande, användbart och produktivt sätt.  

Den här definitionen innehåller de fyra nyckelaspekterna holistisk, sammanhängande, användbart och 

produktivt. Robertson (2015) menar att man bör se den digitala arbetsmiljön som holistisk eftersom 

den innefattar alla system, applikationer, anslutningar och den fysiska arbetsplatsen och genom att se 

på dessa tillsammans, som en helhet, kan man ta stora steg för att förändra hur och var arbetet sker. 

Robertson beskriver vidare att den digitala arbetsmiljön bör vara sammanhängande för att det ska gå 

att koordinera arbetsuppgifter och projekt, den ska vara användbar genom att leverera enkla och 

sömlösa användarupplevelser som passar deras arbetsgång och produktiv genom att vara 

strukturerade efter att hjälpa de anställda att utföra sitt arbete. (Robertson, 2015) 

Gemensamt för de flesta definitioner av digital arbetsmiljö är att både tekniska och sociala aspekter 

bör beaktas för att fånga hela bilden av den digitala arbetsmiljön.  

Den definition av digital arbetsmiljö som används i den här uppsatsen kommer från boken 

Digitaliseringen och Arbetsmiljön av Sandblad et al (2018). Digital arbetsmiljö definieras här som ”den 

arbetsmiljö med dess problem och möjligheter av fysisk, organisatorisk, social och kognitiv art som blir 

resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliserats” (Sandblad et al., 2018, s. 19). Det 

innebär att digital arbetsmiljö inte betyder att arbetsmiljön i sig är digital, utan att de digitala verktyg 

som används i yrkesrollen är en dominerande del av de anställdas arbetsmiljö. Det som betonas med 

den här definitionen är de digitala verktygens betydelse för arbetsmiljön. 

I arbetsmiljöverkets rapport om digital arbetsmiljö från 2015 konstateras det att digitaliseringen av 

arbetsuppgifter och användningen av persondatorer i yrkeslivet är så pass stor att den dominerande 

arbetsmiljön i Sverige idag är digital. Med en digital arbetsmiljö kommer digitala arbetsmiljöproblem. 

Förändringen av arbetslivet på grund av digitaliseringen leder till förändrade krav på den som utför 

arbetet. (Gulliksen et al., 2015)  
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Ett exempel på detta är att digitala tekniker kan låta arbetstagaren vara mer flexibel vad gäller tid och 

rum, vi kan arbeta var och när vi vill, vilket också innebär att gränsen mellan arbete och fritid suddas 

ut. Detta sätter också större krav på individen att ta ansvar för gränssättning och kan innebära att den 

upplevda arbetsbördan ökar. (Sandblad et al., 2018)  

En vanlig orsak till att digitala system introduceras på arbetsplatsen är för att effektivisera arbetet och 

öka produktiviteten bland de anställda, men en vanlig konsekvens av detta är att användare känner sig 

överväldigade och låsta i sitt arbete. Enligt Berg och Gustafsson (2018) är den stora mängden av 

information som användaren tvingas hantera i allt fler och mer komplexa system en av anledningarna 

till detta.     

Kontemporär forskning visar att en välfungerande digital arbetsmiljö bör ha förmågan att kunna 

förutse användarens behov av data eller information och att den tekniska plattformen måste vara 

kapabel att integrera olika informationssystem och tjänster som används i arbetet samt att den bör 

vara platsoberoende för att möjliggöra flexibelt arbete. Forskningen betonar också vikten av 

utbildning, samarbete, informationsdelning och aktiv involvering av de anställda i arbetet med digital 

arbetsmiljö. (Williams et al., 2018)  

Enligt arbetsmiljöverkets rapport har forskning på hälsoeffekter av intensivt bildskärmsarbete 

genomförts sedan 80-talet. Forskningen visar att hälsoproblemen har ökat i takt med digitaliseringen 

och ett särskilt problemområde var besvär i nacke och axlar. Stressrelaterade hälsobesvär är en annan 

typ av hälsoproblem relaterade till den digitala arbetsmiljön som det har forskats på. Enligt 

arbetsmiljöverkets rapport kan stressrelaterade besvär utlösas av olämpligt utformade system och 

bristande stöd till användaren eller för stor arbetsmängd. (Gulliksen et al., 2015) 

Enligt Sandblad et al (2018) kan de arbetsmiljöfaktorer som relateras till hälsobesvär beskrivas under 

de tre rubrikerna bundenhet, styrning och obalans mellan krav och resurser. Dessa beskrivs i tur och 

ordning som stillasittande i statiska arbetsställningar, känslan att vara styrd av systemet utan möjlighet 

att påverka och slutligen känslan att man inte når upp till de krav som ställs på grund av tidspress eller 

dåligt fungerande system.  

Statistik kring sjukskrivningar från försäkringskassan visar att sjukfrånvaro med psykisk diagnos ökar 

och numera är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och arbetsmiljöverkets statistik visar på en 

statistiskt säkerställd ökning av sömnbesvär, oro och andra nervösa besvär mellan år 2012 och 2014. 

(Gulliksen et al., 2015)  

I en systematisk genomgång av den akademiska kunskapsbasen om den digitala arbetsplatsen 

identifierade Köffer (2015) stress och överbelastning som ett av fyra huvudsakliga forskningsämnen 

som berör den digitala arbetsplatsen. 

Tidigare forskning har visat att support och träning av användare kan minska den upplevda stressen 

och överbelastningen från tekniken och en kultur på arbetsplatsen som uppmanar anställda att 

diskutera IT användningen och hjälpa varandra har positiva effekter. En annan poäng som forskningen 

är överens om är att förändringar i den digitala arbetsmiljön bör ta hänsyn till den individuella 

skillnader. 

Omständigheterna kring arbetet, miljö och personliga egenskaper hos de anställda påverkar hur den 

digitala arbetsmiljön upplevs. Förändringar i den digitala arbetsmiljön som grundar sig på att de 

anställda är en homogen grupp med samma förutsättningar och behov misslyckas med att hantera 

utmaningarna som en digital arbetsmiljö innebär. På grund av detta föreslår många forskare ett större 
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fokus på individuella lösningar som passar individens preferenser, arbetsuppgifter och 

tillvägagångssätt. (Köffer, 2015) 

Den ökade IT-användningen och möjligheterna till individualisering av IT i privatlivet innebär att Köffer 

anser att forskning och organisationer behöver se på förändringar i konsumentmarknaden för att se 

hur individualiseringen av IT inom organisationer och företag bör utvecklas. (Köffer, 2015) 

Implementering, eller införandet, av ett nytt system är en kritisk fas i ett systemutvecklingsprojekt och 

något som kan ha stor påverkan på den digitala arbetsmiljön. 

Förutom systemets egenskaper och dess användbarhet är det förberedande arbetet med information 

och utbildning samt slutanvändarnas delaktighet i införandet mycket viktigt för den digitala 

arbetsmiljön även på lång sikt. Ett visst mått av motstånd finns alltid när förändringar ska genomföras 

i en organisation eftersom det finns väldigt många tekniska och sociala faktorer som påverkar hur 

förändringar tas emot. Ur ett sociotekniskt perspektiv är organisationen i sig ett sociotekniskt system 

vilket innebär att tekniska och sociala aspekter i organisationen påverkar varandra och bör vara i 

harmoni med varandra. (Sandblad et al., 2018)  

Införandet av ett system kan därför ses som ett organisatoriskt införande istället för enbart en teknisk 

implementering och organisatoriska åtgärder såsom en långsiktig plan för införandet, utbildning och 

handledning för de anställda, samt utveckling av arbetsprocessen som helhet med det nya systemet 

behöver vidtas för att säkerställa en god digital arbetsmiljö. (Sandblad et al., 2018, s.186-189). 

En tidigare studie visar att organisatoriska strukturer och en arbetspraxis som främjar 

egenbestämmande, träning, kommunikation och hög bemanning kan accelerera de anställdas förmåga 

att tillgodogöra sig de färdigheter som behövs för att använda nya IT-system och resulterar i färre 

support-ärenden vid implementation av ett för de anställda nytt IT-system (Avgar et al., 2018).  

Den forskning som finns idag visar också att organisatoriska strategier måste vara designade för att 

generera både ett ramverk för design och lämpliga förhållanden för utvecklingen av en digital teknisk 

plattform som stödjer samarbete och flexibilitet. Nyckelord som används för strategier som främjar 

den digitala arbetsmiljön inkluderar framtidsorienterad, anpassningsbar och samspel med den 

teknologiska utvecklingen. Vidare ska den digitala arbetsmiljön planeras och anpassas för att följa de 

lagar och regler som reglerar användning och lagring av data och information. (Williams et al,. 2018) 

Även om det blir allt vanligare att organisationer arbetar för att förbättra sin digitala arbetsmiljö finns 

det oftast ingen enskild person som är utsedd för att vara ansvarig för den digitala arbetsmiljön på en 

arbetsplats. Enligt Berg och Gustafsson (2018) är dock just detta ett viktigt steg för att ta tag i arbetet 

med den digitala arbetsmiljö som helhet. Även om det är ett väldigt stort ansvarsområde och att 

tillgodose alla krav och behov som ställs på den digitala arbetsmiljön kan ses som svåruppnåeligt så är 

det nödvändigt för ett holistiskt synsätt på det digitala arbetsmiljöarbetet. Ett fragmenterat ledarskap 

där varje person tar ansvar för sin egen del gör det omöjligt att kontinuerligt utveckla och förbättra 

helheten. (Berg och Gustafsson 2018)  

Utöver den enskilda anställda, arbetsgivaren eller organisationen finns det andra aktörer som kan 

påverka arbetet med den digitala arbetsmiljön. 

Fackföreningar och intresseorganisationer bedriver arbete med att utvärdera och förbättra den 

digitala arbetsmiljön för de anställda på olika arbetsplatser. 

Fackföreningar har till uppgift att informera och utbilda sina medlemmar och det ligger i deras intresse 

att undersöka problem med den digitala arbetsmiljön och ta fram förebyggande åtgärder för att 
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säkerställa en god digital arbetsmiljö. De har historiskt varit pådrivande och aktiva i arbetsmiljöfrågor 

och arbetsmiljörapporterna som de sammanställer ger viktig information om hur deras medlemmar 

upplever IT i arbetslivet. (Sandblad et al., 2018) 

Fackförbundet vision har tagit fram flera verktyg för kartläggning och rekommenderar att man 

genomför IT-skyddsronder på arbetsplatsen för att ”öka kontakten mellan verksamhetsansvariga, 

systemleverantörer och de som använder systemen och få en gemensam bild av hur IT-miljön fungerar 

i praktiken” (Vision, 2019). 

Den ideella föreningen Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, verkar för att hjälpa företag 

att förbättra sin arbetsmiljö. De har tagit fram en webbprodukt som de kallar för ”Inför rätt IT” som 

ska erbjuda hjälp och stöd både vid förarbete, inköp och utveckling av IT-system samt utvärdering av 

befintliga IT-system ur ett arbetsmiljöperspektiv. Webbprodukten innehåller fakta i form av 

forskningsrön, lagar och förordningar, scenarier som ger tips på förebyggande åtgärder och ett antal 

checklistor som kan användas för att utvärdera olika aktiviteter i IT-projekt. (Prevent, 2019) 

 

2.3 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagens första kapitel, första paragrafen, slår fast att syftet med lagen är att förebygga 

sjukdom och skador på arbetet samt att arbetsgivaren är skyldig att arbeta för att uppnå en god 

arbetsmiljö. (SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag) 

Det innebär att arbetsgivaren måste se till att man på arbetsplatsen bedriver ett systematiskt arbete 

med att kartlägga risker, utreda ohälsa och olycksfall samt att det är arbetsgivarens ansvar att vidta de 

åtgärder som krävs för att uppnå en god arbetsmiljö. Lagen beskriver vidare att man med arbetsmiljö 

menar allting som påverkar arbetstagaren i arbetet. Detta inkluderar både den fysiska och den 

psykosociala miljön. I andra kapitlet som handlar om arbetsmiljöns beskaffenhet står det, i första 

paragrafen, att ”Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 

och tekniska utvecklingen i samhället”. 

Det innebär att det som ansågs vara en god arbetsmiljö för tjugo år sedan inte nödvändigtvis lever upp 

till den standard som ska finnas idag och på samma sätt kan förväntningarna på arbetsmiljön komma 

att öka i framtiden. Vidare så konstateras i lagen att ett arbete ska vara varierat, det ska finnas 

sammanhang mellan arbetsuppgifter, möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling, 

självbestämmande och eget ansvar.  

Även om det juridiska ansvaret för arbetsmiljön enligt lag ligger på arbetsgivaren så säger den första 

paragrafen i det tredje kapitlet att både arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samarbeta för 

att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det innebär att även arbetstagaren har ett ansvar för sin 

arbetsmiljö genom att upptäcka, uppmärksamma och avhjälpa brister i arbetsmiljön. Även 

arbetstagaren bör därmed bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetstagaren är dock inte på 

samma sätt juridiskt skyldiga som arbetsgivaren är. 

 

Att det är viktigt med samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare betonas på flera ställen i lagen. 

Eftersom det ofta är arbetstagaren som först upptäcker brister på sin arbetsplats är det naturligt att 

ett gemensamt arbete behövs för att åtgärda problem. (SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag.) 

I arbetsmiljöverkets författningssamling finns det mer noggrant specificerade föreskrifter om hur 

särskilda arbetsmiljöförhållanden regleras. 
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Nästan alla föreskrifter och lagar rör fysiska arbetsmiljöförhållanden. Här finns bland annat föreskrifter 

om arbetshygieniska förhållanden som ljud, luft och ljusförhållanden. Det finns också föreskrifter om 

tekniska anordningar såsom maskiner som reglerar hur de bör vara utformade och hanteras för att 

anses som säkra. Dessa inkluderar användning av truckar, traktorer, dykeriarbete, stegar och 

arbetsbockar. 

Här finns också den enda föreskriften som nämner arbetet med digitala verktyg.  

I förordningen AFS 1998:5 ”Arbete vid bildskärm” finns ett antal regler och råd för bildskärmsarbete 

samt krav på programvara och IT-system. I paragraf 10 konstateras att programvara och system ska 

vara lämpligt utformade med hänsyn till arbetsuppgiftens krav och användarens förutsättningar och 

behov, de ska vara lätta att använda, ge återkoppling om det utförda arbetet och visa information i 

format och takt som är anpassad till användaren. 

I kommentaren till paragrafen skriver myndigheten att det är angeläget att planerade system värderas 

vad gäller positiva och negativa arbetsmiljöeffekter. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att 

arbetstagarna har kunskaperna som behövs för att använda nya system och att utbildningsinsatser 

anpassas efter de anställdas förkunskaper och yrkeserfarenheter. Här betonas också vikten av 

arbetstagarnas inblandning i införandet av ett nytt system för att övergången ska bli smidig. (AFS 

1998:5 Arbete vid bildskärm) 

Att fokus i arbetsmiljölagen ligger på fysisk arbetsmiljö och inte digital har tidigare konstaterats i 

rapporten Digital arbetsmiljö från 2015. Här finns en analys av de lagar och förordningar som har 

kopplingar till den digitala arbetsmiljön och där noteras att arbetsmiljölagens grundläggande principer 

har betydelse för den digitala arbetsmiljön.  

I rapporten nämns även förordningen ”Arbete vid bildskärm” och författarna konstaterar att den är av 

särskilt intresse för arbetet med digital arbetsmiljö. Formuleringarna i förordningen ställer enligt 

rapportens författare så pass höga krav att de flesta system som används på arbetsplatser inte kan 

leva upp till dem. Vidare konstateras att arbetsgivarna ofta inte är medvetna om, saknar kunskaper 

eller undviker att arbeta praktiskt med ansvaret som placeras på dem enligt lagen. Ytterligare ett 

problem som rapporten tar upp är att myndigheter är mycket otydligare med att tillämpa lagar när det 

gäller dålig digital arbetsmiljö än om man jämför med andra farliga miljöer som tunga lyft, kemikalier 

eller dålig ventilation. (Gulliksen, et al, 2015, s 53-54)  

 

2.4 Socio-teknisk teori  
Socio-teknisk design tog sin början strax efter andra världskrigets slut när yrkesverksamma inom flera 

olika fält, främst medicinska, såg möjligheten att anpassa de metoder och tekniker som de utvecklat i 

syfte att hjälpa krigsskadade soldater att återgå till ett hälsosamt civilt liv till att höja arbetskvaliteten 

för de anställda inom industrin.  

Ett sätt att göra detta var att förändra arbetsförhållanden i organisationer som varit simpla, rutin-

baserade uppgifter som inte var stimulerande för att istället tillåta personlig utveckling och i 

förlängningen en högre grad av tillfredsställelse på arbetet för alla anställda. Socio-teknisk design sågs 

från början som ett sätt att optimera intelligens och skicklighet hos människor genom att man 

introducerade nya tekniker som skulle revolutionera sättet de levde och arbetade på. (Mumford, 2006) 

Den socio-tekniska teorin bygger på att de sociala och de tekniska aspekterna i ett system påverkar 

varandra och för att uppnå goda resultat måste en designprocess syfta till att få de sociala och de 

tekniska aspekterna att arbeta tillsammans i harmoni (Clegg, 2000).  



12 
 

 

Detta innebär att den som designar ett informationssystem behöver lägga lika stor vikt vid sociala och 

tekniska aspekter när ett system designas.  

Ett grundläggande koncept inom det sociotekniska fältet är idén om öppna system. Ett öppet system 

innebär att systemet finns i en miljö som påverkar hur systemet beter sig. En sådan miljö skulle kunna 

vara en arbetsplats. Konceptet med öppna system ledde till att man såg på tekniska och sociala 

strukturer som två system som i sin tur båda var del i ett större system. (Mumford, 2006) 

En sådan syn på det socio-tekniska perspektivet inom systemvetenskapen presenterades i två artiklar 

i den vetenskapliga tidskriften MIS Quarterly 1977 av Robert P. Bostrom och J. Stephen Heinen som 

där menade att systemutvecklare behöver se organisationer som ett socio-tekniskt system med ett 

tekniskt och ett socialt subsystem. I det tekniska subsystemet finns de processer, uppgifter och teknik 

som behövs för att transformera input till output och i det sociala subsystemet finns människorna, 

relationerna, och den organisatoriska hierarkin. Organisationens output är därmed ett resultat av 

interaktionen mellan dessa två subsystem och utveckling av informationssystem bör därför sträva efter 

att förbättra både det tekniska och det sociala subsystemet. (Bostrom R, Heinen J., 1977)  

 

Figur 1. The Interacting Variable Classes Within a Work System 

I sin modell över ett socio-tekniskt system visar Bostrom och Heinen hur ett informationssystem (MIS) 

direkt påverkar teknologi och processer samt hur komponenterna inom systemets gränser påverkar 

varandra. En konsekvens av detta är enligt författarna att processer och teknik som används inom 

organisationen behöver utvecklas med den sociala kontexten i åtanke. (Bostrom R, Heinen J., 1977)  

I en kontemporär genomgång av forskning och litteratur konstaterar författarna att den sociotekniska 

teorin relaterad till informationssystem har tre grundförutsättningar. Samverkan mellan människor 

och teknologi, kontexten inom vilken denna samverkan sker och vikten av gemensam handling. 

Samverkan mellan människor och teknologi innebär att både människor och teknologi kan ha en egen 

agenda eller förmåga att handla i olika situationer och att dessa handlingar påverkas av omgivningen. 

Ett informationssystem är inbäddat i en social kontext som både påverkar och påverkas av 

informationssystemet vilket innebär att ett informationssystem till exempel kan påverka det sociala 

subsystemet genom att förändra hur vi kommunicerar och samarbetar. Gemensam handling är den 

grundläggande mekanismen bakom alla organisationer eller grupper, det vill säga två eller fler parter 

som arbetar gemensamt mot ett mål. (Sawyer & Jarrahi, 2014) 

Genom åren har metoder och teorier utvecklats men det grundläggande målet finns kvar: behovet av 

att arbeta med att humanisera arbetsförhållanden och demokrati på arbetsplatsen.  

För att kunna göra detta menar socio-teknisk teori att sociala och tekniska system måste optimeras 
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tillsammans. Människors behov får inte glömmas bort när ny teknik introduceras och driver på 

förändringar på arbetsplatsen. Det sociala och det tekniska är av lika stor vikt och bör, när det är 

möjligt, hanteras så. (Mumford, 2006) 

Samverkan mellan människa och teknik och att undersöka hur tekniska och sociala aspekter påverkar 

varandra är en stor del av vad arbetet med digital arbetsmiljö handlar om. Enligt definitionen av digital 

arbetsmiljö som används i den här uppsatsen innebär digitalisering av stödsystem och verktyg på 

arbetsplatser konsekvenser av såväl fysisk, organisatorisk, social och kognitiv art för arbetsmiljön 

(Sandblad et al., 2018, s.19). Kopplingen mellan tekniska och sociala komponenter är således av stor 

vikt både för den sociotekniska teorin och för arbetet med digital arbetsmiljö.  

Den sociotekniska teorin betonar att ett tekniskt system befinner sig i en social kontext, eller ett 

sammanhang som påverkar hur tekniken används.  

Inom fältet människa-datorinteraktion ryms frågor om design ur en social synvinkel där man sätter 

interaktionen i en kontext. En aspekt inom människa-datorinteraktion är begreppet användbarhet. 

Användbarhet definieras enligt ISO 9241–11 som ”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang 

kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 

tillfredsställande sätt.” (International Organization for Standardization, 2018) 

Enligt arbetsmiljöverkets rapport om Digital arbetsmiljö innebär denna definiering att användbarhet 

är något som kan mätas genom undersökning av dess beståndsdelar: ändamålsenlighet, effektivitet 

och tillfredsställelse. Det finns många olika metoder och riktlinjer som går ut på att designa och 

utvärdera design enligt dessa riktlinjer och i rapporten konstateras att: ”För att man ska kunna mäta 

måste man hålla variablerna produkt eller system, användare, uppgift och användningssammanhang 

under kontroll.” (Gulliksen et al., 2015. s. 46)  

2.5 Socioteknisk modell för utvärdering av informationssystem 
I den vetenskapliga artikeln “A new sociotechnical model for studying health information technology 

in complex adaptive healthcare systems” presenterar författarna Sittig och Singh (2015) ett ramverk 

som syftar till att hantera de sociotekniska utmaningarna som det innebär att designa, utveckla, 

implementera, använda och utvärdera informationssystem inom sjukvården. Modellen som de har 

tagit fram består av åtta dimensioner, som likt system enligt den sociotekniska teorin är beroende av 

varandra. (Sittigh & Singh, 2015)  

I den här uppsatsen används modellen för att analysera och diskutera hur den digitala arbetsmiljön 

enligt den sociotekniska teorin kan påverka och påverkas av de åtta dimensioner som författarna utgår 

från och som existerar inom en organisation.  
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Figur 2. Illustration of the complex inter-relationships between the eight dimensions of the new 

sociotechnical model.  

 

De åtta dimensionerna är enligt författarna viktiga att ta i beaktning som helhet vid design, utveckling, 

implementation, användning och utvärdering av informationssystem.  

• Infrastruktur för hårdvara och mjukvara 

Den här dimensionen innehåller all teknisk utrustning som används inklusive datorer, nätverk och 

applikationer och annan mjukvara. Som ett exempel till varför den här dimensionen är viktig vid 

utvärderingen av ett system är att användare av informationssystem ofta inte medvetna om vilken 

infrastruktur som ligger till grund för användningen innan de slutar fungera som de ska.  

• Kliniskt innehåll 

Kliniskt innehåll innefattar all typ av data och information som sparas eller används i systemet. Utifrån 

den data eller information som hanteras kan mjukvara konfigureras för att utföra nödvändiga 

uppgifter. Vissa typer av data kräver särskild hantering på grund av lagar och regler.  

• Människa-datorinterface 

Ett interface möjliggör interaktioner mellan människa och dator. Det är detta som användaren ser, hör 

och känner när det använder systemet. Det utvecklas av en mjukvaruutvecklare eller liknande och bör 

vara anpassat efter personen som arbetar i det. Denna dimension innefattar även ergonomiska 

aspekter som stillasittande och användning av mus och tangentbord. 

• Människor 

Människorna som är involverade i processerna för att designa, utveckla, implementera och använda 

informationssystemet. Dessa kan inom sjukvårdens informationssystem inkludera både 

mjukvaruutvecklare, sjukvårdare och patienter. Dessutom inkluderar denna dimension användarnas 

upplevelse av systemet, hur det får dem att känna och tänka. Träning av användare en viktig aspekt 

inom denna dimension eftersom det är viktigt att de klarar av att använda systemet.  

• Arbetsflöde och kommunikation  
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Den här dimension tar upp samarbete mellan människor med olika yrkesroller vilket är vanligt inom 

vården. Författarna ger exemplet processen som går ut på att ge en patient den vård den behöver vid 

rätt tidpunkt. Systemet eller systemen som används behöver då vara anpassade för att klara av 

kommunikation och informationsflödet över hela processen. 

• Interna organisatoriska funktioner  

Organisationens policys, strukturer och tillvägagångssätt påverkar alla dimensioner i modellen. Hur 

ledningen bestämmer att organisationen ska se ut, vilka investeringar eller nedskärningar som görs är 

exempel på saker med stark påverkan. Det finns ofta en IT-avdelning som är ansvariga för att ta fram 

policys för IT-användning inom organisationen. Det är därför viktigt att se till att informationssystem 

och arbetsflödet följer de eventuella IT-policys och interna regler som finns.   

• Externa regler, förordningar och påverkan 

Lagar och regler ger begränsningar för hur systemen ser ut genom att exempelvis begränsa delning av 

information mellan parter och sekretess. Påverkan kan vara satsningar från staten för att främja IT 

inom sjukvården vilket kan ge nya möjligheter till förändringar.  

• Mätning och övervakning 

Författarna till modellen menar att mätning och övervakning av IT inom sjukvården ofta inte tas upp i 

liknande modeller. De menar att det är viktigt att effekterna av IT inom sjukvården mäts och övervakas 

regelbundet. För att göra detta tar författarna upp fyra nyckelpunkter som de menar behöver 

undersökas. Den första är tillgänglighet: vilka funktioner i systemen som är tillgängliga för användarna. 

Detta kan mätas genom att titta på responstid och driftstatus och genom att undersöka vilka 

funktioner i systemet som används av användarna. Det bör även finnas ett sätt att mäta om 

informationssystemet har den effekt på sjukvården som man förväntar sig. Slutligen bör man alltid 

efter implementationen identifiera och dokumentera effekter som man inte hade förutsett. (Sittigh & 

Singh, 2015) 
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3 Metod 
 

3.1 Forskningsansats 
 

Den här studien har en kvalitativ ansats. Enligt Larsson (2005) är en kvalitativ metod ”systematiserad 

kunskap om hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något” och handlar därmed om 

att karaktärisera eller gestalta något (Larsson, 2005, s.2).  

En kvalitativ ansats är att föredra när situationen som undersöks kan anses vara komplex och behöver 

beskrivas med ord istället för siffror. En studie med en kvalitativ ansats går på djupet och ger 

detaljerade beskrivningar av upplevelser, i det här fallet hur respondenterna upplever sin digitala 

arbetsmiljö och hur den påverkas i samband med implementeringen (Jacobsen, 2017). En kvalitativ 

ansats passar också bra när undersökaren intresserar sig för hur människor tolkar sina upplevelser och 

vilken betydelse de tillskriver sina upplevelser, till skillnad från en kvantitativ studie där syftet ofta är 

att beskriva en fördelning av särskilda attribut i en population eller att visa på orsak och verkan 

(Merriam & Tisdell, 2015).  

Den här undersökningen har ett fokus på slutanvändarnas upplevelser och agerande och det innebär 

att slutanvändarna måste vara väl representerade och få komma till tals i studien. Studien har en 

deskriptiv problemställning som är fokuserad på att beskriva fenomenet som undersöks.  

Enligt Jacobsen (2017) är en deskriptiv problemställning ofta avgränsad i tid och vanlig när man önskar 

beskriva det fenomen som man undersöker. Med en deskriptiv problemställning anser jag att min 

studie kan ge en tydlig bild av slutanvändarnas upplevelse av sin digitala arbetsmiljö samt hur de 

upplever att införandet av ett system påverkar deras digitala arbetsmiljö. Resultatet av detta kommer 

att vara till nytta för flera av de involverade parterna i arbetet med införande av system och digital 

arbetsmiljö genom att bidra med en beskrivande bild av slutanvändarnas arbete och upplevelser. 

Med en kvantitativ ansats hade den här studien kunnat fokusera på att se samband mellan 

slutanvändarens upplevelser av digital arbetsmiljö och andra variabler som ålder, erfarenhet eller 

yrkesroll men eftersom det finns relativt lite forskning om digital arbetsmiljö är en kvalitativ 

undersökning som kan bidra med kunskap om och förståelse för slutanvändares syn på digital 

arbetsmiljö mer motiverad.  

3.2 Metodval 
 

En studie med en kvalitativ forskningsansats behöver inte nödvändigtvis också ha en renodlat kvalitativ 

undersökningsmetod. Det finns tillfällen där en forskare använder sig av flera olika metoder och även 

blandar kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder (Lichtman, 2012). 

I den här undersökningen passar dock en kvalitativ undersökningsmetod bra som metodval. Det finns 

flera olika typer av kvalitativa undersökningsmetoder som grundar sig på de kvalitativa 

grundprinciperna.  

Enligt Merriam och Tisdell (2015) är vanliga kännetecken för en kvalitativ undersökning att den är 

fokuserad på förståelse av ett fenomen, har en särskilt utvald population i fokus, datainsamlingen 

består av intervjuer, observationer och dokument samt att den resulterar i en rik beskrivning med 

variation och mångfald i upplevelser och tolkningar som presenteras i teman eller kategorier. 
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Med utgångspunkt i denna beskrivning av en kvalitativ undersökning finns olika metoder som lämpar 

sig särskilt bra beroende på vad man undersöker. Merriam och Tisdell (2015) beskriver bland annat 

etnografiska studier som fokuserar på en grupps kultur, grundad teori där forskaren lägger fram en 

teori som är grundad på en analys av de kvalitativa data som samlas in och kvalitativa fallstudier som 

ger en fördjupad analys av en avgränsad situation.  

Den undersökningsstrategi som har tillämpats i den här studien är en enskild fallstudie. Enligt Jacobsen 

(2017) innebär en enskild fallstudie att forskaren går på djupet i en situation som är klart avgränsad i 

tid och rum och lämpar sig väl för att ge en detaljerad beskrivning av verkligheten. I en enskild fallstudie 

fokuserar forskningen sina studier på en entitet. Entiteten kan vara en enskild individ eller en större 

grupp som en skola eller arbetsplats och forskaren studerar oftast beteenden, egenskaper eller 

kännetecken hos entiteten (Lichtman, 2012).  

I det här fallet är entiteten som undersöks en handläggarenhet på en mindre kommun i Östergötland 

där de anställda är socialsekreterare. Under tiden för fallstudien påverkas de anställda av 

implementeringen av ett system vilket ger ett tillfälle att undersöka hur de upplever att deras digitala 

arbetsmiljö påverkas samt hur de upplever sin digitala arbetsmiljö som helhet. För att få svar på syfte 

och forskningsfrågor i den här studien behövs en så verklighetsnära beskrivning som möjligt av de 

kausala processer relaterade till digital arbetsmiljö som finns och hur hanteringen av digital arbetsmiljö 

upplevs av de berörda aktörerna. 

Eftersom fallstudien är förankrad i en verklig situation och ger rika och holistiska beskrivningar av ett 

fenomen kan den belysa problem och ge upphov till nya insikter. En fallstudie är därför en bra metod 

för att bygga på en kunskapsbas och kan fungera som grund för förbättringsarbete eller nya studier på 

ämnet. Några av nackdelarna med att genomföra en fallstudie är att resultatet blir väldigt beroende 

av utföraren både när det gäller insamling av data och tolkningarna som utföraren gör (Merriam & 

Tisdell, 2015).  

En annan begränsning med fallstudien som undersökningsmetod är att generaliserbarheten av 

resultatet kan ifrågasättas. Enligt Lichtman (2012) går det inte att generalisera från ett enskilt fall och 

undersökaren behöver därför inte leta efter ett fall som ska vara representativt för alla fall av samma 

typ. Det viktiga med en fallstudie är att få en detaljerad och rik beskrivning av fallet som undersöks 

(Lichtman, 2012).  

3.3 Datainsamling 
 

Datainsamlingen till studien utförs främst genom öppna individuella intervjuer eftersom det är 

intressant för studiens syfte att få en bild av hur den enskilda individen upplever sin digitala 

arbetsmiljö. Intervjuer är den vanligaste källan till data för kvalitativa undersökningar eftersom den 

ger undersökaren möjlighet att ta del av känslor, tankar och intentioner som bara kan återges av 

personen som upplever dem och som inte är uppenbara genom enbart observation (Merriam & Tisdell, 

2015). 

Seidman (2006) anser att syftet med intervjuer inom forskning inte handlar om att få svar på frågor 

utan att de bygger på ett intresse att förstå en människas upplevelse och vad dessa upplevelser betyder 

för människan. I en öppen individuell intervju får intervjuobjektet möjlighet att utveckla och berätta 

om sina upplevelser och tankar utan begränsningar. 

När man gör en intervju i syfte att samla in data finns det olika struktureringsgrader som man kan 

använda sig. Jacobsen (2017) beskriver struktureringsgraden som en glidande skala mellan mycket låg, 

medelhög och hög struktureringsgrad. Med en mycket låg struktureringsgrad låter man respondenten 
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ta upp teman själv och hjälper endast till med frågor som hjälper att få respondenten att börja tänka, 

medan en hög struktureringsgrad innebär att man ställer fullständigt formulerade frågor i en särskild 

följd som ger väldigt specificerade svar. 

I den här studien används en medelhög struktureringsgrad för mina intervjuer. Det innebär att 

respondenten själv bestämmer riktning på samtalet och att utföraren ansvarar för att ta upp de teman 

som är relevanta om de inte nämns av respondenten för att säkerställa att de teman som är viktiga för 

undersökningen diskuteras. Den medelhöga struktureringsgraden innebär också att undersökaren är 

öppen och följsam på intervjuobjektets svar och kan anpassa sina frågor i takt med att respondentens 

syn på situationen blir mer tydlig (Merriam & Tisdell, 2015). 

Enligt Seidman (2006) är en av de viktigaste grundläggande förutsättningarna för att genomföra 

intervjuer att faktiskt vara intresserad av andra människor. En intervjuare måste visa att 

respondentens upplevelser och historier är intressanta och viktiga för andra. Men Seidman (2006) 

betonar också det är också viktigt att som undersökare inse att det finns en skillnad i att förstå en 

situation utifrån en berättelse och att förstå hur det faktiskt är att uppleva den situationen eftersom 

upplevelser är subjektiva.  

Intervjuerna spelas in för att kunna transkriberas vid ett senare tillfälle. Detta görs eftersom det skulle 

vara för svårt och tidskrävande att anteckna allt som sägs. Dessutom möjliggör ljudinspelning en större 

närvaro i intervjun från intervjuarens sida då det blir lättare att fokusera på samtalet och vara 

uppmärskan på respondenten om man slipper titta ner i sina papper och anteckna. Ett problem med 

ljudinspelning skulle kunna uppstå om respondenten känner sig obekväm med att bli inspelad och det 

gäller att intervjuaren är tydlig med att intervjun spelas in, vem som kommer att lyssna på inspelningen 

och vad syftet med inspelningen är.  

Intervjuerna används som metod för insamling av primärdata och den andra insamlingsmetoden som 

har använts i den här uppsatsen är dokumentundersökningar. Eftersom arbetet med digital arbetsmiljö 

sker i kontexten av de av de relevanta dokument som tagits fram i samband med arbetet med digital 

arbetsmiljö eller implementering av system. 

 

3.4 Urval 
När det kommer till urval av respondenter och hur många respondenter man bör välja finns det inte 

ett enkelt svar. Enligt Swanborn (2010) bör man, för att uppnå så god reliabilitet som möjligt, alltid 

sträva efter att ha så stort urval som möjligt eftersom ett större urval innebär större möjligheter att 

göra generaliseringar. 

Den här principen innebär att urvalet begränsas av undersökarens medel och möjligheter (Swanborn, 

2010). Urvalet till den här studien har påverkats både av undersökarens geografiska närhet till 

arbetsplatsen som undersöks och de för undersökningen intressanta respondenternas tillgänglighet.  

I fallet som undersöks genomförs en implementering av ett nytt system vilket är intressant att 

undersöka i en studie om digital arbetsmiljö eftersom det är något som kan ha en stor påverkan på 

den digitala arbetsmiljön (Sandblad et al., 2018). Arbetsplatser över hela Östergötland påverkas av 

denna implementering och därför var flera av dem intressanta som studieobjekt initialt.  

De personer som skulle kunna vara intressanta att intervjua för att undersöka hur den digitala 

arbetsmiljön upplevs och hur den påverkas vid implementering av ett nytt system inkluderar bland 

andra arbetsgivaren på en arbetsplats, som har det formella ansvaret för arbetsmiljöfrågor, beställaren 
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av IT-system, som ansvarar för upphandlingen av IT-systemet på uppdrag av arbetsgivaren, 

leverantören av systemet samt slutanvändaren och dess arbetslag.  

Eftersom fokuset i studien ligger på slutanvändares perspektiv har en första avgränsning gjorts för att 

begränsa urvalet till intervjuobjekt till slutanvändare av systemen. Detta innebär dock inte att övriga 

aktörer ignoreras, utan snarare att samspelet mellan aktörerna granskas ur slutanvändares perspektiv 

och dokumentgranskning kan användas för att diskutera policys eller instruktioner från övriga aktörer.  

Sedan har de respondenter som bäst lämpar sig för studien valts ut efter de kriterier om tillgänglighet 

som uppsatsen begränsas av och urvalet har bestämts utifrån de kvarvarande möjliga respondenterna 

(Jacobsen, 2017). 

För att anpassa urvalet behöver undersökaren bestämma undersökningens domän vilken kan härledas 

från uppsatsens syfte och forskningsfrågor. De slutanvändare som är intressantast för undersökningen 

blir därför de som arbetar i systemet som ska bytas ut under tiden för studien. Urvalet begränsas då 

till de involverade i processen för samordnad vård- och omsorgsplanering då det är dessa som kommer 

att arbeta i systemet. I det aktuella systemet innebär det handläggare på kommunen, sjuksköterskor 

och rehab-personal. Dessa grupper representerar varsin enhet och har utsett varsin nyckelperson som 

kommer att genomgå en utbildning och agera som handledare för deras medarbetare inom enheten. 

Ursprungligen var tanken att intervjuer skulle genomföras med anställda på alla dessa enheter för att 

få svar från olika arbetsplatser och kontakt etablerades med flera respondenter. 

På grund av att flera av de intressanta intervjuobjekten upplevde en tidspress i arbetet och min egen 

begränsade tid fick urvalet begränsats ytterligare. 

Istället för att intervjua respondenter på olika arbetsplatser valdes en fallstudie på en specifik 

arbetsplats som metod för undersökningen. Kriterierna för respondenter som skulle vara intressanta 

kunde dock behållas eftersom det är slutanvändaren som är i fokus för studien. Arbetsplatsen valdes 

efter undersökarens medel och möjligheter samt tidigare etablerad kontakt och urvalet blev då alla 

handläggare på arbetsplatsen som är involverade i processen för samordnad vård- och 

omsorgsplanering.  

Det innebär att studien kan gå på djupet för att undersöka hur de anställda på en arbetsplats arbetar 

med och tänker kring digital arbetsmiljö men begränsar studiens bredd och innebär att en jämförelse 

av resultat mellan olika arbetsplatser inte är möjlig.  

De utvalda respondenterna blev slutligen kommunens införandeansvarig, som arbetar på enheten för 

handläggare, och övriga medarbetare på arbetsplatsen med olika stor involvering i arbetet med och 

införandet av det nya systemet.  

 

3.5 Analysmetod 
 

Några av de vanligaste strategierna för kvalitativ analys kan enligt Maxwell (2008) samlas i gruppen 

kategoriserande strategier. En kategoriserande strategi innehåller ofta kodning av den data som 

samlats in. I kvalitativ analys innebär kodning att man delar upp data och grupperar den i olika 

kategorier för att möjliggöra jämförelser mellan data i samma kategori och mellan data i olika 

kategorier. 

 Enligt Merriam och Tisdell (2015) är kategorisering av data en process som pågår under 

datainsamlingsfasen och kategorierna kan förändras under tiden som fler och fler intervjuer analyseras 



20 
 

och Maxwell (2008) menar att valet av kategorier kan ske på flera olika sätt. De kan antingen komma 

från redan existerande teorier som man använder sig av i studien eller genereras induktivt under 

undersökningens gång (Maxwell, 2008).  

I den här studien har båda former av kategorisering använts. Intervjuerna har transkriberats och en 

initial analys har genomförts genom kodning och en induktiv kategorisering av materialet. Den här 

kategoriseringen presenteras för läsaren i resultatet efter rubrikerna för de kategorier som tagits fram.  

För att analysera resultatet utifrån ett sociotekniskt perspektiv har en deduktiv kategorisering använts. 

Här utgörs kategorierna av de sociotekniska dimensioner som Sittigh & Singh (2015) har tagit fram i 

modellen för socioteknisk utvärdering av ett informationssystem.  

Den sociotekniska modellen består av en blandning av sociala och tekniska dimensioner där vissa är 

rent tekniska, som Hårdvara och mjukvara, medan andra, som Människor, är sociala (Sittigh & Singh, 

2015). Modellen är från början utvecklad för att utvärdera ett system ur ett sociotekniskt perspektiv 

vilket innebär att den för den här studiens syfte har anpassats till att inkludera alla system som ingår i 

användarens digitala arbetsmiljö. Varje dimension bildar en egen kategori och de insamlade 

intervjusvaren fördelas till kategorierna är baserad på hur väl de överensstämmer med 

kategoribeskrivningen.  

Tabell 1 

Kategorisering av intervjusvar enligt den sociotekniska modellen av Sittig & Singh (2015). 

Kategori Beskrivning  Intervjusvar 

Infrastruktur 
för hårdvara 
och 
mjukvara 
 

Den här dimensionen innehåller all 
teknisk utrustning som används 
inklusive datorer, nätverk och 
applikationer och annan mjukvara. 

R1: ”Dom är begränsade eftersom som systemen vi 
använder kan vi ju inte välja fritt, vårt 
dokumentationssystem går på upphandling så vi kan 
inte välja något annat system om vi vill och sen är det 
inte vi som har någon systembehörighet så vi kan inte 
fixa något själva utan måste gå genom vår it enhet.” 
 

Människa-
Dator 
Interface 

Ett interface möjliggör interaktioner 
mellan människa och dator. Det är 
detta som användaren ser, hör och 
känner när det använder systemet. Det 
utvecklas av en mjukvaruutvecklare 
eller liknande och bör vara anpassat 
efter personen som arbetar i det. 
Denna dimension innefattar även 
ergonomiska aspekter som 
stillasittande och användning av mus 
och tangentbord. 
 

R4: ”Vi har ju två skärmar nu som en lösning på att vi 
ska föra in ett nytt system. […] Det kanske inte är så bra 
lösning egentligen. Här får du två skärmar då kan du 
ha… Jag vet inte men sen är inte jag den som lägger så 
mycket energi på det heller. Utan det får vara och jag 
får bara ta det. Jag jobbar ju såhär så jag får acceptera 
att det kan vara så ibland.” 
 

 

Enligt Thorne (2000) är en vanlig analysmetod för kvalitativ forskning att göra jämförelser mellan 

insamlade data. Genom att jämföra två eller fler personers berättelser om samma upplevelse kan en 

forskare undersöka vad det finns för kopplingar mellan berättelserna och på vilket sätt de är 

sammankopplade (Thorne, 2000).  

I den här studien innehåller intervjusvaren värderingar som i vissa fall kan kopplas till ett övergripande 

tema. Genom kategoriseringen blir det möjligt att först undersöka och analysera resultaten inom 
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ramen för den sociotekniska modellen och sedan hitta kopplingar mellan dimensionerna som kan 

generera övergripande teman.  

Ett övergripande tema är något som återkommer i flera av intervjusvaren efter kategoriseringen och 

används för att sammankoppla data. I den här undersökningen är de teman som genereras 

undersökarens tolkning av slutanvändarnas upplevelse av sin digitala arbetsmiljö och de utgör en 

grund för fortsatt diskussion.  

Tabell 2 visar hur värderingar från intervjusvaren (se Tabell 1) genererar ett övergripande tema.  

Tabell 2 

Övergripande tema med kategorier och värderingar 

Tema: Maktlöshet 
En upplevd oförmåga att påverka sin digitala arbetsmiljö. 

Kategori Värderingar 

Infrastruktur för hårdvara och 
mjukvara 

Begränsade möjligheter att välja vilka digitala 
verktyg som inkluderas i den digitala arbetsmiljön 
och begränsade möjligheter till 
självbestämmande i de system som används.  

Människa-Dator Interface Accepterar den digitala arbetsmiljön även om den 
upplevs som bristfällig. Beslut tas uppifrån utan 
upplevd möjlighet att påverka.  

 

För att sammanfatta består analysen i den här studien av en deduktiv kategorisering som utgår från 

den sociotekniska modellen som utvecklats av Sittigh & Singh (2015). Den sociotekniska modellen gör 

det möjligt att undersöka och diskutera resultatet med socioteknisk teori som utgångspunkt. I analysen 

av respondenternas värderingar har fem övergripande teman som anses särskilt viktiga för studiens 

syfte identifierats och de diskuteras vidare i Diskussionen.  

3.6 Kvalitetssäkring, validitet och reliabilitet 
 

En vetenskaplig undersökning ska producera riktiga resultat och pålitlig kunskap med ett etiskt 

tillvägagångssätt och för att en läsare ska kunna lita på resultatet behöver undersökaren därför 

begrunda och säkerställa undersökningens validitet och reliabilitet. 

I en kvalitativ studie är det viktigt att undersökaren ger läsaren tillräckligt med information för att hen 

ska kunna förstå hur undersökaren kommit fram till de slutsatser som presenteras. Eftersom en 

kvalitativ undersökning grundar sig på respondenternas upplevelser är det viktigt att undersökarens 

tolkning av svaren stämmer överens med respondentens. Den här typen av validitet kallas för intern 

validitet och har i den här studien strävats efter att uppnås genom en respondentvalidering där man 

låter respondenten ge feedback på sin medverkan i studien (Merriam & Tisdell, 2015). 

Efter det att intervjuerna genomförts och materialet sammanställts i ett textdokument har en 

respondentvalidering genomförts genom att låta intervjuobjekten titta på materialet och berätta om 

det stämmer överens med hur hen tycker och huruvida hen tycker att sammanställningen 

representerar den av respondenten upplevda verkligheten. Respondentvalideringen resulterade inte i 

några ändringar som är signifikanta för resultatet som har sammanställts.  
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Reliabilitet går ut på att en annan forskare ska kunna utföra samma undersökning och få samma 

resultat. Detta är oftast svårare att uppnå i en kvalitativ undersökning eftersom den utgår från 

individers upplevelser och olika individer kan ha olika upplevelser av samma händelse (Merriam & 

Tisdell, 2015). Denna undersöknings generaliserbarhet begränsas av att den bygger på kvalitativa data 

och på grund av det begränsade urvalet. Alla respondenter är anställda på samma arbetsplats vilket 

innebär att det inte går att göra några särskilda kopplingar till slutanvändare på andra arbetsplatser 

eller med andra yrken.  

Det finns dock ett antal metoder som man kan använda sig av och reflektera kring. För att uppnå 

reliabilitet i intervjuerna har frågorna utformats och ställts med undersökareffekten i åtanke genom 

att undvika att ställa frågor som skulle kunna vara ledande. 

Undersökareffekten går ut på att den som undersöker något kan påverka exempelvis ett intervjuobjekt 

genom att agera på olika sätt. Att vara mer eller mindre engagerad i en intervju och visa mer eller 

mindre intresse för intervjuobjektet kan också ge variationer i resultatet. Jag tror att det bästa är att 

försöka vara sig själv och förbereda sig inför varje intervju på samma sätt. Att vara medveten om att 

det kan finnas en undersökareffekt är ett steg mot att kontrollera den, men det går inte att vara helt 

säker på att man som undersökare inte påverka. Att diskutera detta och visa att det är något jag har 

reflekterat över är ett sätt att uppnå reliabilitet. (Jacobsen, 2017)  

För att säkra god validitet behöver jag redogöra för vilka källor jag har och hur jag har valt ut dem. Om 

det blir ett bortfall av källor eller om jag inte får tillgång till de källor som jag hade tänkt mig måste jag 

också redogöra för detta. Detta är viktigt eftersom undersökningen bygger på källornas berättelser och 

utgår från att de berättar verkligheten, eller sin uppfattning av verkligheten. Att dokumentera datum 

för insamlingen av data kan vara bra för att validiteten eftersom det kan ge mig som undersökare 

möjlighet att reflektera över hur min insats har förändrats och vad det kan leda till. Detta eftersom 

man som undersökare får mer och mer kunskap om ett fenomen under tiden man studerar det. 

(Jacobsen, 2017) 

De etiska överväganden jag har behövt göra i min studie handlar till stor del om att säkerställa 

informerat samtycke. Det bygger på att undersökningen ska vara frivillig att delta i och deltagarna ska 

vara fullt informerade om, och förstå, syftet för undersökningen. Denna information delges 

respondenten innan intervjun börjar. Det inkluderar information om att intervjun spelas in, varför den 

spelas in och vem som kommer att lyssna på den.  

När det kommer till den data som samlas in är inte av någon privat natur, däremot skulle det kunna 

förekomma information om intervjuobjektets arbetsmetoder eller åsikter om arbetsplatsen som hen 

inte vill att andra kunna leta upp och sedan bli konfronterad med. Därför har jag valt att anonymisera 

arbetsplatsen och respondenterna. Förutom de etiska överväganden som ligger bakom finns det också 

anledning att tro att respondenten känner sig bekväm med att uttrycka sina åsikter när det råder 

anonymitet bland respondenterna.  

4 Fallbeskrivning 
I det här kapitlet följer en beskrivning av fallet som undersöks i uppsatsen. Beskrivningen inleds med 

en introduktion av arbetsplatsen och fortsätter med en kartläggning av den, vid tillfället för studien, 

aktuella digitala arbetsmiljön. Fallbeskrivningen avslutas sedan med en sammanfattning av arbetet 

med införandet av ärendehanteringssystemet Cosmic Link från förstudie till införandeprocess. 
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4.1 Slutanvändarnas digitala arbetsmiljö  
Arbetsplatsen där respondenterna i den här studien arbetar är en biståndshandläggarenhet på en 

mindre kommun i Östergötland. Biståndshandläggarna arbetar med att fatta beslut om ordinärt och 

särskilt boende. Ordinärt boende innebär insatser i hemmet, som till exempel hemtjänst, och särskilt 

boende är till exempel äldreboende.  

För att visa hur den digitala arbetsmiljön ser ut för en biståndshandläggare på den aktuella 

arbetsplatsen följer här en kartläggning av den digitala arbetsmiljön och en beskrivning av en vanlig 

arbetsprocess. I kartläggningen av den digitala arbetsmiljön har jag använt mig av den sociotekniska 

modellen för utvärdering av informationssystem framtagen av Sittigh & Singh (2015) som 

presenterades i teoriavsnittet för att kategorisera informationen om den digitala arbetsmiljön.  

Eftersom den här undersökningen syftar till att ge en helhetsbild av användarnas digitala arbetsmiljö 

med alla system de använder har modellens perspektiv lyfts från det enskilda systemet till den digitala 

arbetsmiljön som helhet. När det gäller de två dimensionerna ”Interna organisatoriska funktioner” och 

”Externa regler och påverkan” har jag valt att inkludera arbetsplatsens policys för rapportering av 

problem respektive regleringen av den digitala arbetsmiljön som finns i arbetsmiljölagen. 

Informationen som används i kartläggningen har tagits fram med hjälp av studiens respondenter och 

har validerats av en av respondenterna. 

 

Nedan följer en kartläggning av den digitala arbetsmiljön enligt de åtta dimensionerna i den 

sociotekniska modellen för utvärdering av informationssystem. 

• Infrastruktur för hårdvara och mjukvara 

Handläggaren använder en bärbar dator som kan tas med från arbetsplatsen för att arbeta på distans 

och på plats kopplas den till två skärmar via en dockningsstation som står på handläggarens skrivbord. 

Datorn har internetuppkoppling genom en ethernet kabel och tillgång till en fillagringsenhet som är 

tillgänglig via det lokala nätverket. Handläggaren har också tillgång till en skrivare och möjlighet att 

använda en mobiltelefon eller den fasta telefonen på sin arbetsplats.   

Mjukvara: 

Namn Beskrivning 

Procapita Dokumenterar, skriver utredningar och fattar beslut. Skickar beställningar 
till intressenter samt skickar och tar emot meddelanden om beställningar. 

Meddix Kommunicerar med slutenvården.  

Word Skapa mallar och brev. 

Outlook Mail Intern och extern kommunikation. 

Outlook Kalender Schema, bokning av enhetens bil och rum. 

Trio Styr telefonen, anpassa telefontider, telefonsvarare. 

Besched Stämpla in och registrera tid. 

KIA Anmäla tillbud för arbetsmiljöfrågor. 

Deque Bokningssystem för kommunens bilar. 

Fillagring nätverk Hämtar relevant data.  

JP Infonet Läser domar som kan utgöra beslutsunderlag. 
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• Kliniskt innehåll  

System Data och information 

Procapita Journalinformation om klienter, utredningar och beslut. Beställningar som 
skickas till intressenter och meddelanden om lagda beställningar. 
Kommunikation med intressenter.  

Meddix Inskrivningsmeddelande från sjukhus, kort information om när patienten 
lades in, orsak och preliminärt utskrivningsklardatum. Status på patienten 
exempelvis allmän daglig livsföring och funktionsförmåga. 

Word Mallar och brev som skickas med information om beslut. 

Outlook Mail Mejlkonversationer med klienter och anhöriga.  

Outlook Kalender Schema för kollegor inom enheten, bokningsinformation för rum och 
enhetens bil. 

Trio Telefonnummer inom kommunen.  

Besched Arbetstider.  

KIA Skickas till skyddsombud och chef, 

Deque Bokningsinformation om kommunens bilar.  

Fillagring nätverk Mallar för beslut, policys, mötesprotokoll och annan information. 

JP Infonet Domar inom socialtjänstområdet från kammarrätt och hovrätt samt JO 
anmälningar. 

 

• Människa-datorinterface 

Alla handläggare har två skärmar på skrivbordet vilket innebär att de kan välja att visa två eller fler 

applikationer samtidigt på olika skärmar. Alla system eller applikationer som är listade har sitt eget 

interface och inget av systemen kommunicerar direkt med varandra.  

Verksamhetsstödet Procapita är ett program som är installerat på handläggarens dator. Det är specifikt 

utformat efter handläggarens arbetsuppgifter och består av rubriker som följer arbetsgången från 

journalföring av beslutsunderlag, beslutsfattande och beställning av de tjänster som beviljas till 

uppföljning av ett ärende. 

Meddix är ett annat system som följer en process som syftar till att samordna insatser mellan 

slutenvård och handläggare på kommunen. Det är en internetapplikation som kräver att handläggaren 

besöker Meddix hemsida för att logga in. Väl inloggad använder handläggaren Meddix genom 

webbläsaren för att kommunicera med, bland annat, sjukhus med olika typer av meddelanden. En 

vanlig arbetsprocess med handläggarens användarresa i de olika systemen finns beskriven i 4.2 

Arbetsgång, handläggning av ärende.  

• Människor 

Handläggarna på enheten består av flera personer med olika stor erfarenhet och vana av både IT-

användning och av yrkesrollen. De anställda har i vissa fall skrivit ner sina egna lathundar för hur man 

utför vissa uppgifter i de olika systemen och det finns möjligheter till samarbete och hjälp genom 

samtal inom enheten.   

Systemen de använder är utformade av mjukvaruutvecklare, i vissa fall i samråd med personer som är 

kunniga inom handläggarrollen. Utbildning i systemen sker i samband med införandet och 

användarmanualer finns tillgängliga på kommunens hemsida och på vårdgivarwebben.  

• Arbetsflöde och kommunikation  
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Handläggarens yrke består till stor del av arbetsflöden som möjliggörs av kommunikation med 

yrkesutövare på andra arbetsplatser. Merparten av kommunikationen sker i de två systemen Procapita 

och Meddix men kan även ske genom mail, per telefon eller samtal på fysiska möten.  

Meddix används av handläggare och av slutenvården som meddelar handläggare om de har en patient 

som är i behov av insatser från kommunen och kommunikationen i Procapita sker mellan handläggare 

och utförare av de insatser som kommunen erbjuder.   

• Interna organisatoriska funktioner  

Det finns både IT-stöd på plats i kommunen och ett mer övergripande kommunalförbund som båda 

ansvarar för IT-support för handläggarna. Rapportering av problem kan därmed ske till två olika 

mottagare samtidigt. Det yttersta ansvaret för den digitala arbetsmiljön är arbetsgivarens, men 

arbetsmiljölagen betonar vikten av samverkan mellan de olika inblandade aktörerna. 

• Externa regler, förordningar och påverkan 

Den digitala arbetsmiljön är reglerad enlig lag i arbetsmiljölagen. En önskan om större kompatibilitet 

mellan systemen över kommun och länsgränser driver på utvecklingen mot standardiserade större 

system. Region Östergötland genomför införandet av Cosmic Link som handläggarna ska byta till. 

• Mätning och övervakning 

Enligt handläggarna finns det inga särskilda metoder för att mäta effektiviteten i systemen de 

använder. Problem eller möjligheter till förändring upptäcks löpande av användare. Införande av 

system följs upp genom ett återkopplingsmöte där nyckelpersonerna i införandet diskuterar hur det 

har gått. Anmälningar till IT-stöd och tillbud om problem med arbetsmiljön är de kvalitetssäkrande 

metoder som är tillgängliga för användarna. Nedan visas en översiktsbild av handläggarens digitala 

arbetsmiljö. 

 

Figur 3. Slutanvändarens digitala arbetsmiljö 
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4.2 Arbetsgång, handläggning av ärende 
Här beskrivs en vanlig arbetsgång för en handläggare med fokus på att kartlägga vilka system som 

används, i vilken situation de används och hur handläggarens användarresa mellan de olika systemen 

ser ut. 

Arbetsprocessen börjar med att handläggaren får ett meddelande om att det finns en person som är i 

behov av någon av handläggarens tjänster och vi följer arbetsgången fram till att beslut är fattat och 

ärendet bevakas för uppföljning. Arbetsprocessen utförs med Procapita öppet på en skärm och Meddix 

samt övriga internetapplikationer på den andra skärmen. Alla applikationer och system körs samtidigt 

om inget annat nämns.  

Arbetsgången är dokumenterad steg för steg i tabellen nedan och presenteras med information om 

vem som utför aktiviteten, vilken aktivitet som utförs i systemet, vilken processfisk i processkartan för 

samordnad vård- och omsorgsplanering (figur 4) aktiviteten hör till samt vilket system som används 

för aktiviteten.  

Tabell 3  

Arbetsgång vid handläggning av ärende 

Roll Aktivitet Process System 

Sjukhus Skickar inskrivningsmeddelande till 
handläggare. Innehåller 
inskrivningsorsak och information om 
att patienten behöver insatser från 
kommunen. 

Bedöma behov 
av vårdnivå 

Meddix 

Handläggare Öppnar webbläsare, går in på 
webbadressen för Meddix, loggar in. 
Detta sker minst två gånger om dagen. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Webbläsare 

Handläggare Handläggaren ser att det har kommit 
in ett inskrivningsmeddelande från 
sjukhuset. Öppnar, läser och kvitterar 
meddelandet. Meddelandet visas inte 
längre som nytt meddelande. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Skickar meddelande till sjukhus, ber 
sjukhuspersonal att föreslå en tid för 
möte med patienten samt en 
bedömning av allmändaglig livsföring. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Sjukhus Svarar på handläggarens meddelande 
med föreslagen tid och sin bedömning 
av patienten. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Bekräftar möte genom att svara på 
meddelande. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Lägger in möte i kalender, ser om 
enhetens bil är tillgänglig vid aktuell 
tidpunkt. Bokar om så är fallet. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Outlook Kalender 

Handläggare  Om bilen inte är tillgänglig vid mötets 
tidpunkt. Öppnar webbläsare, går in 
på webbadressen för Deque. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Webbläsare 

Handläggare Bokar en bil till mötet. Förbereda och 
genomföra SIP 

Deque 
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Handläggare Går in på webbadressen för Trio. Förbereda och 
genomföra SIP 

Webbläsare 

Handläggare Ändrar telefontider för att hen inte ska 
vara tillgänglig på telefon under tiden 
för mötet och stänger sedan ner Trio. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Trio 

 Möte genomförs   

Handläggare Öppnar utredning och skriver in 
informationen som har hämtats in från 
föregående steg. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Procapita 

Handläggare Följer förutbestämda rubriker för 
utredning som leder fram till beslut. 
Varje rubrik har en egen flik i 
programmet.  

Förbereda och 
genomföra SIP 

Procapita 

Handläggare Väljer insatser som beviljats, öppnar 
beställning och väljer vilka utförare 
som insatser ska skickas till. 
Beställning och meddelande med 
information skickas till utförare. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Procapita 

Handläggare Skickar meddelande till slutenvården 
om att beslutet har fattats. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Öppnar utredningen och skriver ut den 
för att postas. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Procapita 

Handläggare Öppnar mall för följebrev till 
utredningen som anpassas till 
personen det gäller och skrivs ut och 
postas. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Word 

Handläggare Om personen är inte har fått insatser 
förut behöver handläggaren skriva ut 
en blankett om inkomstförfrågan som 
finns på kommunens hemsida. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Webbläsare 

Handläggare Handläggaren öppnar Procapita och 
öppnar personens journal.  
Här dokumenteras att vårdplanering 
skett, vilka beslut som fattats och vem 
eller vilka som har underrättats. 
Utredningen signeras och är nu låst. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Procapita 

Sjukhus När slutenvården har bestämt ett 
utskrivningsdatum för patienten 
skickas ett meddelande om detta till 
handläggaren. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Läser och kvitterar meddelande.  Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Sjukhus När patienten lämnar sjukhuset 
skickas utskrivningsmeddelande till 
handläggaren. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Läser och kvitterar 
utskrivningsmeddelande. Ärendet 
avslutas i Meddix. 

Förbereda och 
genomföra SIP 

Meddix 

Handläggare Väljer att bevaka beslutet genom en 
funktion i Procapita. Här lägger 
handläggaren in information om när 

Följa upp SIP Procapita 



28 
 

uppföljning ska ske och får en 
påminnelse om uppföljning när det är 
dags. 

 

4.3 Införandeprocessen 
Införandet som är i fokus för den här fallstudien består av ett byte från systemet Meddix till Cosmic 

Link som sker under våren 2019 i Region Östergötland.  

Meddix är ett IT-stöd som är utvecklat av Tieto i samarbete med landsting och kommuner. Det används 

bland annat för samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun, primärvård och psykiatrisk 

öppenvård. Meddix är en webbapplikation som kan nås från alla datorer med internetuppkoppling och 

erbjuder två olika autentiseringsmöjligheter.  

Region Östergötland har tagit fram en egen användaranvisning för Meddix som finns att läsa på deras 

hemsida. Här kan man läsa de rutiner som finns för användandet och se mallar för de meddelande som 

skickas mellan enheter.  

Region Östergötland har bestämt att man ska byta ut Meddix mot Cosmic Link. Cosmic Link är ett 

digitalt kommunikationsverktyg utvecklat av Cambio som är integrerat med verksamhetsstödet 

Cambio COSMIC. I Region Östergötland använder man sig redan av Cambio COSMIC i arbetet, bland 

annat med journalförande. Cosmic Link är, likt Meddix, utvecklat för att hantera kommunikationen för 

samordnade vård- och omsorgsplaneringar mellan Region Östergötland och andra kommuner i länet. 

Samordnad vård- och omsorgsplanering är en process som innefattar samverkan mellan olika enheter 

inom kommuner i länet och Region Östergötland som syftar till att ge en individ som är i behov av 

vårdinsatser planering, genomförande och uppföljning av vård. Region Östergötland har upprättat en 

processkarta som beskriver aktiviteterna i förloppet steg för steg och informationen som en 

medarbetare behöver för att genomföra stegen. Processkartan för samordnad vård- och 

omsorgsplanering för Region Östergötland ser ut såhär: 

 

Figur 4. Processkarta för samordnad vård och omsorgsplanering 

Eftersom processen kräver samverkan mellan handläggare på en kommun och exempelvis sjukhus 

finns det särskilda riktlinjer och verktyg för hur kommunikationen ska gå till. I dagsläget används 

Meddix som kommunikationsverktyg mellan de berörda enheterna.  
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En förstudie som syftade till att ”analysera nuläge och förutsättningar för att öka följsamheten till 

gällande riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering” presenterades för Region Östergötland 

i oktober 2016 (Salomonsson, 2016, s.8). 

Förstudien hade initierats av nätverket för eHälsa som arbetar med att samordna Östergötlands 

eHälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i Östergötland och Region Östergötland.  

I förstudien konstaterar utredaren att det har varit känt i flera år att det fanns problem med 

samordning och följsamhet inom den samordnade i vård- och omsorgsplaneringen och att alla 

kommuner i länet behöver bli bättre på att följa de riktlinjer som finns. 

Meddix har tidigare använts som IT-stöd i processen för samordnad vård- och omsorgsplanering men 

eftersom avtalet med Meddix skulle löpa ut och inte längre erbjudas av leverantören hade IT-verktyget 

Cosmic Link valts som ersättare.  

Förutom organisatoriska förändringar så som tydligare ansvarstagande och ett tydliggörande av 

processägande bedömer rapportens författare att en länsgemensam förvaltningsorganisation behövs 

för att genomföra behovsanalyser inför bytet från IT-verktyget Meddix till Cosmic Link. I rapporten 

presenteras ett antal framgångsfaktorer för IT-stöd som tagits fram vid en workshop med medicinskt 

ansvariga i Östergötlands kommuner.  

Bland de framgångsfaktorer som identifierades var följande: 

➢ Systemet måste vara användarvänligt. 

➢ Implementering av systemet är a och o.  

➢ De kommunala enheterna måste kunna särskiljas.  

➢ Om patientsäker kommunikation ska kunna säkerställas måste alla kliniker/enheter använda 

sig av samma kommunikationsvägar till kommunerna.  

➢ Möjligheten till skriftlig kommunikation mellan regionens medarbetare och kommunens 

legitimerade medarbetare i hemsjukvård, samt hemtjänst och vid behov LSS måste vara 

säkerställd. 

➢ Rehabplan måste göras tillgänglig för kommunens medarbetare (mall i Cosmic önskas)  

➢ Ansvar för utbildning i Cosmic Link måste vara tydliggjord. Vem ansvarar? Vem har 

kostnadsansvar?  

➢ Funktion för meddelande mellan region och kommun när patienten inte har varit inlagd på 

sjukhus måste finnas. 

➢ Alla funktioner som nu finns i Meddix måste finnas men behöver inte ligga i ett och samma 

system.   

➢ Meddelande utanför vårdtillfälle har inte använts mycket i centrala länsdelen. Utred behov 

innan ev. utveckling sker. 

(Salomonsson, 2016 s. 24-25) 

I förstudierapporten presenteras också resultatet av en analys av funktionalitet i Cosmic Link. Analysen 

genomfördes för att undersöka skillnader och likheter mellan systemen Meddix och Cosmic Link och 

man kom fram till att kommunikationen till viss del kan underlättas med Cosmic Link men att 

kommunernas olika verksamheter inte kunde särskiljas i systemet vilket sågs som en påtaglig brist. 

Flera andra brister hittades också, bland annat att kommunikation inte är möjlig i öppenvården och att 

Cosmic Link inte fullt ut kan stödja de kommunikationsbehov som finns mellan Region Östergötland 

och kommunerna i länet. Detta har lett till förseningar i införandet av Cosmic Link, som ursprungligen 

var tänkt att införas i början av 2017, och inneburit att handläggare har varit tvungna att fortsätta 
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använda Meddix i sitt arbete trots de begränsningar det innebär att arbeta i ett utdaterat system som 

inte underhålls. (Salomonsson 2016)  

På Region Östergötlands hemsida går det att läsa information om införandet som status i projektet och 

vanliga frågor och svar om systemet. Här står det att Cosmic Link är ”ett kommunikationsverktyg för 

samordnad vård- och omsorgsplanering mellan Region Östergötland och kommunerna” och att det ska 

sättas i drift den 15 Maj 2019 då det ersätter Meddix. (Vårdgivarwebben Region Östergötland, 2019) 

Meddix kommer att finnas kvar under en kort övergångsperiod för att de anställda ska kunna ta del av 

den patientinformation som redan skrivits in i Meddix, men alla nya patienter kommer att skrivas in 

genom Cosmic Link. Ansvariga för projektledning och samordning är Region Östergötland och 

införandet ska ske i nära samverkan med Östergötlands 13 kommuner. 

Varje kommun har en införandeansvarig i sin organisation som har kontakt med de ansvariga för 

projektet och som själv ansvarar för det som behöver göras på sin enhet i form av tekniska frågor och 

utbildning. Förutom den införandeansvarige har varje arbetsplats också ett antal nyckelpersoner som 

ska ansvara för utbildning och fortbildning av andra slutanvändare på sin arbetsplats. Ansvariga för 

införandet ser till att nyckelpersonerna får en utbildning i systemet som ska ge dessa tillräcklig 

information för att kunna fungera som sakkunnig på sin arbetsplats och kunna hålla i utbildningar av 

sina kollegor.  

Ansvarighetsområden för nyckelpersoner sammanfattas i ett dokument som togs fram av 

projektledaren på Region Östergötland i februari 2019 på begäran av de införandeansvariga. Här kan 

man läsa att nyckelpersonerna förutom att ansvara för utbildningen av nya användare också ska vara 

ett stöd för sina kollegor i det dagliga arbetet samt vara delaktiga i utvecklingsarbetet av Cosmic Link 

genom att vara länken till den centrala förvaltningen av Cosmic Link när det gäller frågor om systemet. 

Det innebär att nyckelpersonernas ansvarsområden sträcker sig vidare från införandefasen till 

vidareutveckling av systemet när det övergått till förvaltning.  

För slutanvändare som inte är nyckelanvändare erbjuder projektet, förutom utbildningen som 

nyckelpersonen ska genomföra, en förberedande E-learning som tillhandahålls av Cosmic Links 

utvecklare Cambio. E-learning utbildningen består av ett antal filmer som går igenom systemet och 

dess användargränssnitt. (Vårdgivarwebben Region Östergötland, 2019) 
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5 Resultat 
Här presenteras respondenternas upplevelser med hjälp av citat från de intervjuer som har utförts i 

samband med fallstudien.  

Respondenternas citat som används har tagits fram genom en kvalitativ innehållsanalys där 

intervjusvaren har kategoriserats efter teman som är viktiga för att ge svar på studiens syfte. En fortsatt 

innehållsanalys har resulterat i flera underkategorier som används för att underlätta läsningen och 

notera utmärkande värderingar.  

Tabell 4 

Genomförda intervjuer 

Betäckning Datum för intervju Tidsåtgång 

R1 2019-04-07 32 minuter 

R2 2019-04-24 22 minuter 

R3 2019-04-25 15 minuter 

R4 2019-04-26 29 minuter 

 

Kategorier med beskrivning av innehåll och underrubriker för respektive kategori: 

➢ Uppfattning om digital arbetsmiljö  

Här samlas all data om respondentens uppfattning om begreppet digital arbetsmiljö, resonemang kring 

sin egen uppfattning om vad det betyder, vad det innebär för dem och vem som ansvarar för den. 

Underrubrikerna är Medvetenhet om digital arbetsmiljö och Ansvar för den digitala arbetsmiljön. 

➢ Upplevelse av digital arbetsmiljö med nuvarande system 

Här samlas de svar där respondenten berättar om hur de upplever sin digitala arbetsmiljö i nuläget, 

vilka system de räknar in i deras digitala arbetsmiljö och vilken påverkan de har för arbetsmiljön. 

Kategorin innefattar även vilket inflytande de har över systemen och vilka möjligheter de upplever att 

de har att påverka. Underrubrikerna är Maktlöshet och Möjligheter att påverka.  

➢ Upplevelse av arbete med digital arbetsmiljö i samband med implementering 

Under den här kategorin samlas data om vilken roll respondenten har i införandet av det nya systemet, 

vilken information respondenten har fått om det nya systemet och om införandeprocessen. 

Underrubrikerna är Delaktighet i införandet och Informationsbrist.  

➢ Förväntningar på och uppfattning om digital arbetsmiljö med det nya systemet 

Här samlas data om vilka förväntningar respondenten har på det nya systemet, vad de tror kommer 

bli bättre eller sämre, både vad gäller tekniska och sociala aspekter. På vilket sätt det nya systemet 

kommer att förändra hur de interagerar socialt med andra och hur systemet kan kommunicera med 

andra system. Underrubrikerna är Positiva effekter och Förändringar i arbetssätt. 
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5.1 Uppfattning om digital arbetsmiljö  
Definitionen för digital arbetsmiljö som har använts som utgångspunkt i den här studien är att digital 

arbetsmiljö är yrkesutövandet som sker med digitala verktyg och betydelsen som det har för 

arbetsmiljön. I boken Digitaliseringen och arbetsmiljön betonar Sandblad et al., (2018) vikten av att 

beakta digitala verktygens betydelse för arbetsmiljön. 

5.1.1 Medvetenhet om digital arbetsmiljö 
När respondenterna fick redogöra för sina egna tankar om vad en digital arbetsmiljö är nämnde alla 

arbetet som de utför i datorn i sina svar. En respondent konstaterar att:    

R3 ” Jag tänker på vårt verksamhetssystem som vi arbetar i med datorn där vi tar 

besluten och skickar beställningar och så. Och sen även Meddix där vi får meddelande 

om personer som är inlagda på sjukhus och meddelanden därigenom.” 

Ytterligare en respondent talar om hur viktiga de digitala verktygen är för att handläggarna ska kunna 

göra sitt jobb. 

R4 ”Det är ju så att datorn är helt nödvändig för att vi ska kunna göra vårt jobb dels det 

du undersöker då med kontakten med sjukhuset så sker ju det mycket med dator, men 

också med telefon och besök. Och sen så är det ju när vi ska bearbeta det fakta och det 

vi får in och våra ansökningar då använder vi ju datorn och sen även när vi har kontakter 

med dom som utför det som personerna behöver ha hjälp med. Så att det är ju själva 

handhavandet.” 

En annan av respondenterna direkt tog upp den digitala arbetsmiljöns påverkan på arbetsmiljö överlag. 

R1: ”Jag tänker nog arbetsmiljö överlag. Och då tänker jag på dels den fysiska 

arbetsmiljön, typ hur man sitter och det och psykiskt, vad som skapar stress och sådana 

saker. Stress när saker inte funkar, typ när det laggar, eller stress när man måste lära sig 

nya saker och att det tar tid. ” 

5.1.2 Ansvar för den digitala arbetsmiljön 
På frågan om vem som ansvarar för den digitala arbetsmiljön var svaren mer varierande. En 

respondent gav ett tydligt svar och konstaterade att den närmaste chefen är ansvarig för all 

arbetsmiljö. 

R1 ” Närmaste chef är ansvarig för all arbetsmiljö. Sen tänker jag att det är svårt i 

praktiken för att, eller på ett sätt är det inte svårt, för när vi gör tillbud som är liksom 

anmälan om att vår arbetsmiljö påverkar oss negativt på något sätt, då får vår närmaste 

chef dom. Och det ska vi ju vara duktiga på att göra så då ska chefen få kännedom om 

ifall det är saker som skapar stress eller på verkar oss negativt på något sätt. Men 

samtidigt så har ju inte chefen direktkontakt med dom systemen för att alltså vår chef 

kan ju inte vårt område på samma sätt. Hon har inte jobbat som biståndshandläggare 

så hon är inte inne i Propacita eller Meddix”  

Övriga respondenter var inte säkra på vem de ansåg vara ansvarig för den digitala arbetsmiljön. 

R2 ”Gud vad svår fråga. Jag vet faktiskt inte vem som har ansvar riktigt över den.” 

R3 ”Hm. Tänker att det är vårt IT-stöd och sen IT sam är dom som sköter Procapita och 

sådant.” 



33 
 

R4 ” Aa jag… arbetsmiljön i stort hur alltså med skärminställning och bordshöjd som en 

säger med headset så det känner jag att det måste jag ju ta ett ansvar för själv. Sen när 

man tänker den digitala miljön i datorn där känner jag att jaa… Ansvar där det vet jag 

inte. ” 

När respondenterna istället fick frågan om vem som ansvarar för arbetsmiljöfrågor överlag så var det 

lättare för dem att svara. En respondent svarar då att: 

R2 ”Det är väl egentligen chefen som gör det. Sen är det ju skyddsombud också som 

man kan vända sig till. Men det är dom två.” 

Medan ännu en kommenterade: 

R4 ” Ja alltså det är ju vår chef som har ett arbetsmiljöansvar så. Sen kan jag tänka att 

det i detalj i programmen vet ju inte chefen hur det ser ut och vad som strular och hur 

man skulle kunna göra för att det skulle kunna gå lättare så i detalj är ju inte hon insatt 

i liksom hur varje sida i datorn ser ut och var man ska klicka och så.” 

5.2 Upplevelse av digital arbetsmiljö med nuvarande system 
När respondenterna får frågan om hur de upplever att den digitala arbetsmiljön fungerar är deras svar 

att det fungerar bra överlag, men att de blir påverkade när något inte fungerar som det ska.  

5.2.1 Maktlöshet 
I svaren framkommer att när något i deras digitala arbetsmiljö inte fungerar som det ska är stress den 

vanligaste reaktionen.  

R1 ” Alltså, överlag tycker jag det funkar, men det finns mycket som hade kunnat vara 

smidigare i programmen. Alltså så fort det laggar så blir det ett ganska stort 

störmoment.” 

Respondent tre utvecklar vidare varför hen blir stressad när de digitala systemen inte fungerar. 

R3 ” Ehm, nej men i regel tycker jag väl att det fungerar bra men det är ju just när 

procapita har driftstopp eller strular då påverkar det väldigt mycket att man blir stressad 

för man behöver få iväg utredningar och beställningar. Vi är ju väldigt beroende 

eftersom vi skriver utredningar och tar beslut i systemet så då får man ju försöka göra 

andra saker, om man behöver ringa samtal eller så. Men det är ju ofta så att man har 

kontaktuppgifter i systemet så det ställer ju till det ganska mycket och vi är ju ganska... 

det ska gå ganska snabbt just med hemtjänst och få iväg beställningar och så, så det kan 

vara väldigt stressande att inte kunna arbeta i det.” 

En respondent utvecklar hur hen tänker kring stresspåverkan och hur man ser på stress som orsakas 

av digitala verktyg. 

R1: ”För oss blir det ofta stress, men om man tänker inom… Typ på en 

byggarbetsarbetsplats är det lättare att tänka sig för då kan ett tillbud vara att en maskin 

slutar funka och det finns risk att man skadar sig på den. Men för oss är det mer risk för 

stress typ att ett system inte funkar och vi förlorar 4 timmar arbetstid, så får vi mer jobb 

för det.”  

En annan faktor som har förändrat den digitala arbetsmiljön tas upp av en respondent. I höst ska 

ytterligare ett system som handläggarna använder sig av bytas ut och det kommer innebära att de 
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måste arbeta i dubbla system under en ganska lång övergångsperiod. Till följd av detta har alla 

handläggare fått en till datorskärm för att de ska kunna se båda systemen samtidigt.  

R2: ”Vi har ju två skärmar nu som en lösning på att vi ska föra in ett nytt system. Vi har 

ju ett system som heter Procapita och vi ska byta till Life Care heter den och så har vi 

två skärmar för att lösa det. Det kanske inte är så bra lösning egentligen. Det ska man 

väl kunna ordna annars egentligen tänker jag. Man ska väl kunna ha alltså… jag tycker 

inte att det är en lösning. Här får du två skärmar då kan du ha… Jag vet inte men sen är 

inte jag den som lägger så mycket energi på det heller. Utan det får vara och jag får bara 

ta det. Jag jobbar ju såhär så jag får acceptera att det kan vara så ibland.” 

5.2.2 Möjligheter att påverka 
På frågan om respondenterna tycker att de kan påverka sin digitala arbetsmiljö är de flesta överens 

om att möjligheterna till påverkan är små. De kan inte själva välja vilka system de ska arbeta i och 

möjligheterna till anpassning av befintliga system är begränsade.  

R1 ” Dom är begränsade eftersom som systemen vi använder kan vi ju inte välja fritt, 

vårt dokumentationssystem går på upphandling så vi kan inte välja något annat system 

om vi vill och sen är det inte vi som har någon systembehörighet så vi kan inte fixa något 

själva utan måste gå genom vår it enhet.” 

En annan individ uttrycker sig såhär om möjligheterna till påverkan av den digitala arbetsmiljön. 

R4 ” Med datorn tycker jag väl inte det. Det är ju ganska förutbestämt, dels vilka 

program vi ska använda, var man ska hitta saker och var man ska gå in och såhär.” 

En respondent påpekar att det finns viss möjlighet till självbestämmande kring hur uppgifter ska 

utföras även om det inte går att påverka de digitala verktygen. 

R2 ” Jag kan ju inte påverka att jag måste jobba med datorn eller telefonen men det jag 

kan påverka är att jag kan välja vilken av dom jag kan jobba med mer eller mindre, jag 

kan skriva meddelanden via datorn istället för att ringa, eller tvärtom. På så sätt kan jag 

påverka hur jag använder det.” 

Däremot är respondenterna överens om att de kan göra en felanmälan på systemen om någonting inte 

fungerar som det ska. 

R2 ” Det enda jag kan göra för att påverka är ju att fel anmäla men annars kan jag inte 

egentligen göra så mycket. Det är det vi har att utgå ifrån. ” 

R3 ” Jaa alltså vi kan ju lyfta det med vår chef sen har vi ju IT-stödet på kommunen att 

man kan om det är saker i själva ja procapita där att man kanske behöver ändra och 

lägga till olika saker så det kan man ju lyfta men det tar ju lite tid innan det genomförs 

saker. Det gör vi ju och nu har vi väl gjort en del eftersom det har strulat lite och varit 

lite långsamt så. Och det uppmanar dom ju oss att göra. Tidpunkt och så.” 

Ett annat sätt för att påtala problem med sin digitala arbetsmiljö är att göra ett tillbud som är en 

anmälan om arbetsmiljöproblem som skickas till skyddsombud och chef. 

R1: ”Ja, alltså att systemet är långsammare gjorde vi inget tillbud på först, men sen tog 

vi upp det på vår handledning om teknikstress och kom på att just det, såklart vi ska 

göra tillbud på det här. Men det är jättelätt att man bara ignorerar det och alltså det är 

en del av vardagen på ett sätt.” 
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Ovanstående citat visar att det inte är en självklarhet för slutanvändarna av ett system att ta de 

nödvändiga stegen för att påverka sin arbetsmiljö. Detta beskrivs närmare av andra respondenter. En 

säger nedan att det är lätt att skjuta anmälan åt sidan när man måste prioritera vad man ska göra. 

R4 ”Men sen ibland så blir det ju väldigt mycket fel och då hör man ju kollegor emellan 

om någon annan har anmält och lite, ibland så blir det ju den här frustrationen som du 

pratar om nämen gud nu är det fel igen och man har mycket att göra och det blir lite 

stress och då kan det ju tyvärr bli så att det här att fel anmäla och så det skjuts lite åt 

sidan. Men det är ju mera... det är ju en arbetsmiljöfråga arbetsbelastning och lite vad 

jag själva prioriterar förstås. Tänker jag.” 

En annan respondent menar att hen hellre väntar och testar själv istället för att höra av sig till support 

direkt. 

R3 ” Ibland så startar jag om och testar istället och testar lite olika istället för att höra 

av sig direkt till IT-stöd.” 

5.3 Upplevelse av arbete med digital arbetsmiljö i samband med införande 
Alla utom en av intervjuerna i den här undersökningen genomfördes mellan 22 – 24 april och 

införandedatum för det nya systemet var den 15 maj.  

5.3.1 Delaktighet i införandet 
Respondent 1 beskriver att rollen som införandeansvarig inte har inneburit den möjlighet till påverkan 

och formande av systemet i sig och den digitala arbetsmiljön i förlängningen som hen hade tänkt sig.  

R1: ”Jag är införandeansvarig i kommunen. Det innebär att... Jag trodde att det skulle 

innebära att jag skulle få en chans att påverka hur systemet skulle se ut och att vi skulle 

få önska funktioner och sådär. Men istället är det mer en samordnarroll där jag träffar 

dom i projektet och får information om vad som händer och vad som ska utföras i 

kommunerna. Sen får jag antingen utföra det själva om det är något som ligger på mig 

eller skicka vidare till dom som ska utföra det typ till IT- enheten eller till nyckelpersoner 

heter dom som ska utbilda vidare sina kollegor, och då har vi en nyckelperson inom 

hemsjukvården och en inom rehab och så är jag nyckelperson inom biståndsenheten” 

Genom sin roll som införandeansvarig har respondent 1 fått mer information om systemet än övriga 

respondenter och det är meningen att respondent 1 ska utbilda sina kollegor i det nya systemet. De 

övriga respondenterna hade vid tidpunkten för intervjuerna inte blivit utbildade i det nya systemet. 

På frågan om hur slutanvändarna utbildas i systemet som ska införas berättar respondenten följande: 

R1: ” Alltså jag har väl egentligen mest fått se hur det ser ut och så har dom pratat lite 

om hur det kommer se ut, hur man kommer använda det, vad man kan påverka själv 

och inte. Alltså vad man kan administrera själv och inte. Det kommer inte finnas någon 

testmiljö. Det får bara dom som jobbar med att utveckla systemet i projektet. Så det 

finns ingen möjlighet att testa det förens det är igång, i drift.” 

5.3.2 Informationsbrist 
Bristen på information är den tydligaste gemensamma nämnaren för respondenterna när det nya 

systemet förs på tal. Respondent 2 talar om vilken information hen har fått om det nya systemet. 

R2 ”Respondent 1 har ju varit på utbildningar liksom om det och sen har ju hen haft 

genomgång också och visat lite klipp och sådär. Och jag tänker att längre fram så ska väl 
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vi ha en liten utbildning om det också. Nu vet jag inte riktigt vilket datum... jo det blir 

nog i maj någon gång. Och då ska vi ha en utbildning om den så att, då lär vi väl veta 

ännu mer tänker jag. Men annars är det ju en av oss som har gått på dom här dagarna 

och fått informationen och sen har hon fört vidare lite till oss och ska göra det mer. Men 

sen så införs det ju snart *skratt* ja det är ju verkligen att ta in all information som man 

får då på den utbildningsdagen så man hänger med.” 

En annan respondent nämner att det finns utbildningsmaterial som de ska gå igenom individuellt men 

att hen inte har gjort det ännu och att det inte är prioriterat i nuläget.  

R4 ” Vi har ju planerat in ett utbildningstillfälle. Och innan dess så har vi fått meddelande 

om att vi ska titta på filmer men dom har jag nog någonstans i någon post på datorn * 

skratt* jag har inte tittat ut någon tid än när jag ska göra det. ” 

Trots att informationen är knapp och införandedatum närmar sig är det flesta respondenterna inte 

särskilt oroliga för själva införandet, utan förväntar sig att det kommer gå bra. 

R3 ” Ja… Jag vet inte vi kommer ju ha utbildning med Respondent 1 här så. Och så ska vi 

göra e-Learning innan. Jo men det tror jag. Jag tror inte att det kommer vara så stor 

skillnad kanske. Sen ska det väl vara igång parallellt både Meddix och Cosmic Link några 

veckor.” 

Förutom att informera och utbilda de anställda i det nya systemet finns det andra uppgifter relaterade 

till införandet som ska utföras. Den införandeansvarige respondent 1 tar upp något som hen tycker är 

problematiskt.  

R1: ” Man har inte gjort någon arbetsmiljö riskanalys när det gäller införandet av Cosmic 

Link... och det är väl egentligen ganska konstigt. Det är något man brukar göra med alla 

organisationsförändringar, att man ska göra en riskanalys och en åtgärdsplan. För jag 

tänker typ att vid införandet kommer det vara en ganska lång startsträcka. Det finns 

ingen officiell plan, sen tänker jag att min chef säkert hade gjort en riskanalys om jag 

hade frågat om det, om hon inte varit sjukskriven. Men som det ser ut nu är det ingen 

som har tagit upp det.” 

5.4 Förväntningar på och uppfattning om digital arbetsmiljö med det nya systemet 
Den övervägande uppfattningen bland respondenterna är att de är positiva till att det sker ett 

systembyte och de tror att det nya systemet kommer att fungera bättre än det gamla. 

5.4.1 Positiva effekter 
På frågan om hur respondenterna tror att det kommer bli med det nya systemet ger de flesta positiva 

svar och de är överens om att ett byte av system är nödvändigt. Respondent 1 sammanfattar deras 

åsikter såhär:  

R1 ”Poängen med att införa det från första början är att Meddix är ett utdött system. 

Leverantören underhåller det inte längre och många funktioner som man har använt 

funkar inte längre och blir inte fixade. Så jag tänker att det kommer vara mycket bättre, 

saker kommer funka och vi behöver inte vara rädda att det ska sluta funka när som 

helst.” 

Förutom att det nya systemet kommer att underhållas och uppdateras så finns det förhoppningar 

bland respondenterna att kommunikationen med andra enheter som är inblandade i processen för 

samordnad vård och omsorgsplanering kommer att bli bättre.  
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R1: ”Ja men jag tänker nog att eftersom det kommer gå att uppdatera och göra saker i 

systemet att finns mer utvecklingspotential. Så även om det inte är perfekt från början 

så finns det möjlighet att ha önskemål om hur vi vill ha det och möjlighet att anpassa 

när det väl är infört. Sen tror jag framförallt att det kommer bli bättre för regionen och 

det kommer bli bättre för oss också. Dom behöver inte skriva ett stressat 

inskrivningsmeddelande där dom bara kopierar det dom redan har skrivit i Cosmic.” 

 Respondent 2 och 3 uttrycker liknande förhoppningar om förbättrad kommunikation. 

R3 ” Ja men det jag tror att det kommer bli tydligare att det kommer ut meddelande till 

rätt instanser. Att alla får det. Det tror jag kan bli tydligare.” 

R2 ”Ja det tror jag verkligen, nu vet jag inte. Nu har ju inte jag Cosmic Link än. Men det 

tror jag verkligen för sjukhuspersonalen är ju mer vana att jobba i Cosmic Link än vad 

dom är i Meddix tänker jag så det tror jag verkligen att det kommer bli bättre och det 

kommer ju bli mer rättssäkert för man behöver jobba på ett annat sätt där som jag har 

förstått det som. Skriva in patienter direkt när dom är inskrivna och så så att, vilket man 

inte gör idag i Meddix. Utan det kan komma i efterhand, dom kan ha legat på sjukhuset 

i en vecka innan dom skrivs in i Meddix.” 

I citatet ovan nämner respondenten att det nya systemet kommer innebära ett förändrat arbetssätt 

som ska göra att det blir mer rättssäkert. Exakt hur och varför utvecklas inte. 

5.4.2 Förändringar i arbetssätt 
Respondent 4 nämner också förändringar i arbetsordningen i samband med att det nya systemet 

införs.  

R4: ”Jag och mina närmaste kollegor vi hjälps åt och bevakar där och vad jag tänker där 

är att vi behöver tänka över hur vi jobbar med våra rutiner för det kan ju hända att vi 

behöver anpassa dom så att dom passar med Cosmic Link. Och det är ganska länge sen 

vi gjorde upp den arbetsordningen och att vi behöver uppdatera hur vi jobbar 

tillsammans i den närmaste gruppen. Hade vi inte väntat på Cosmic Link då kanske vi 

redan hade tittat på det. Men nu väntar på att vi får Cosmic Link och så ska vi titta på 

sen hur vi jobbar med det på enheten. ” 

 

Samtidigt berättar respondent 3 att hen inte tror att det kommer innebära några större förändringar i 

arbetet.  

R3 ” Jag vet inte tycker det är ganska bra nu ändå i Meddix att man skickar mycket 

meddelanden till avdelningar så jag tror att det kommer vara ungefär samma. Tror inte 

det… Lite svårt att säga men jag tror att det kommer vara ungefär som tidigare.” 

När det gäller hur de tror att det nya systemet interagerar med de som redan finns i handläggarens 

digitala arbetsmiljö svarar de att de inte förväntar sig att det ska finnas några kopplingar mellan det 

nya systemet, Cosmic Link, och övriga system som de använder vilket inte innebär någon förändring 

jämfört med hur det nuvarande systemet, Meddix, används.  

R1 ”Dom är inte sammankopplade på något sätt. Det finns inga länkar mellan systemen 

så det enda man egentligen gör är att kopiera över information från ett system till ett 

annat.” 



38 
 

 

6 Analys 
I det här avsnittet presenteras analysen av intervjusvaren efter det sociotekniska ramverket för 

utvärdering av informationssystem som Sittigh & Singh (2015) har tagit fram. I den här delen används 

både socioteknisk teori, i form av kategoriseringen och en helhetssyn där både sociala och tekniska 

aspekter begrundas, och teorier samt tidigare forskning om digital arbetsmiljö för att förklara, tolka 

och jämföra resultatet. 

6.1 Hårdvara och mjukvara 

  
Informationen från intervjuerna tydliggör att de digitala verktygen är helt avgörande för att 

handläggarna ska kunna utföra sina yrkesuppgifter. Handläggarna har tillgång till digitala system i form 

av applikationer och program som tillsammans utgör grunden för den kommunikation, dokumentation 

och beslutsfattning som är nödvändig i yrkesrollen.  

Den övervägande åsikten är att hårdvara och mjukvara i regel fungerar bra men att både oförutsedda 

problem och planerade driftstopp innebär stor påverkan på deras möjlighet att utföra sitt arbete vilket 

i sin tur ofta leder till stress.  

När respondenterna nämner problem med mjukvara är ”lagg” eller att programmen är sega den 

vanligaste orsaken. Ett syfte med den här kategorin är att undersöka graden av medvetenheten om 

den digitala arbetsmiljön hos slutanvändarna. Sittigh & Singh (2015) menar att användare av 

informationssystem oftast inte är medvetna om vilka bakomliggande orsaker det finns när något inte 

fungerar som det ska.  

I det här fallet visar resultaten att det finns en risk att respondenterna inte vet vad det är som orsakar 

problemen, vilket innebär att det blir svårt att gå vidare med felsökning eller rapportering av 

problemet.  

De digitala verktygen består nästan uteslutande av webbapplikationer som nås genom webbläsaren 

och inte har några direkta kopplingar mellan varandra. Det finns ingen underliggande plattform som 

tillhandahåller de digitala verktyg som är en del i handläggarens digitala arbetsmiljö, något som annars 

är ett vanligt sätt att hantera den digitala arbetsmiljön enligt Williams et al (2018). 

Att utgå från en helhetsbild är något som förespråkas både inom socioteknisk teori och i arbetet med 

digital arbetsmiljö. Om man inte utgår från en helhetsbild finns det risk för att den digitala 

arbetsmiljöns delar blir överlappande och hamnar i konflikt med varandra. En organisatorisk 

koordination och en holistisk syn på digital arbetsmiljö krävs för att lösa de problem som finns med de 

individuella systemens integration i den digitala arbetsmiljön (Berg & Gustafsson, 2018).  

6.2 Kliniskt innehåll  
 

Kliniskt innehåll innefattar all typ av data och information som sparas eller används i systemet. Utifrån 

den data eller information som hanteras kan mjukvara konfigureras för att utföra nödvändiga 

uppgifter. Vissa typer av data kräver särskild hantering på grund av lagar och regler.  

Enligt Sittigh & Singh (2015) är det viktigt att den mjukvara som används är anpassad efter den typ av 

data eller information som hanteras.  
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I processen för samordnad vård och omsorgsplanering får handläggarna inskrivningsmeddelanden i 

systemet Meddix från sjukhuset med information om patienten och hens behov av insatser. När 

respondenterna får frågan om vad de tror kommer att bli bättre med det nya systemet, som ska ersätta 

Meddix, är dessa inskrivningsmeddelanden något som flera tar upp som möjligt förbättringsområde. 

I nuläget beskrivs inskrivningsmeddelanden bland annat som stressade och otydliga. Eftersom en stor 

del av den dokumentation och information som handläggaren använder sig av i sin yrkesverksamhet 

finns sparade i något av systemen kan ett avbrott påverka även de arbetsuppgifter som ligger utanför 

den digitala arbetsmiljön. 

6.3 Människa-Dator interface 
 

Alla system eller applikationer som används har sitt eget interface som nås genom att gå in på en 

webbadress eller genom att starta programmet på datorn. De webbapplikationer som används nås i 

de flesta fall genom bokmärken i webbläsaren som handläggaren har sparat. 

Det finns ingenting som länkar samman systemen vilket innebär att handläggaren klipper och klistrar 

in information från olika system om det behövs. Introduktionen av flera digitala system innebär att 

den digitala arbetsmiljön blir mer komplex och riskerar att både överväldiga användaren med 

information och låsa användaren i ett arbetssätt (Berg & Gustafsson 2018).  

En respondent tar upp det faktum att alla handläggare på enheten har börjat använda två skärmar 

inför ett byte av system ska ske hösten 2019. Bytet av system kommer att innebära att handläggarna 

måste arbeta i dubbla system under en längre period och som lösning på detta har de fått två skärmar 

för att de ska kunna se båda systemen samtidigt.  

Respondenten som talar om detta uttrycker tankar om att det kanske inte är en så bra lösning men 

menar samtidigt att det inte är något som hen tänker lägga energi på att ifrågasätta. Sandblad et al, 

2018 menar att känslan av att vara styrd av systemet utan möjlighet att påverka är ett vanligt digitalt 

arbetsmiljöproblem (Sandblad et al, 2018). 

6.4 Människor 

  
De anställda på handläggarenheten arbetar tillsammans och har en kultur med öppen kommunikation 

och uppger att de inte har några problem med att fråga varandra om hjälp.  

Erfarenheter från IT-användning skiljer sig åt mellan de anställda men de förväntas ändå kunna utföra 

samma uppgifter med samma mängd utbildning. En respondent säger att hen upplever att hen måste 

välja mellan att lägga ner tid på sina arbetsuppgifter eller att lära sig hur systemen fungerar och att det 

blir en prioriteringsfråga.  

En vanlig åsikt i forskningslitteraturen om den digitala arbetsmiljön är att organisationer bör ta hänsyn 

till individuella skillnader vad gäller tekniskt kunnande hos de anställda. Köffer (2015) nämner att 

förändringar i den digitala arbetsmiljön som inte gör skillnad på de anställdas förmåga kan vara ett 

problem och att det behövs ett större fokus på lösningar som passar individens preferenser, 

arbetsuppgifter och tillvägagångssätt.  

I den här studien finns ingenting som tyder på att individuella skillnader bland de anställda är något 

som tas i beaktning, vilket innebär att de användare som behöver mer hjälp än vad som erbjuds själva 

får prioritera att lära sig utöver sina andra arbetsuppgifter. 
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Under införandet av Cosmic Link är en av handläggarna införandeansvarig på kommunen och har 

ansvaret att utbilda sina kollegor i systemet. Den införandeansvarige handläggaren uppger att hen tog 

på sig rollen för att det skulle innebära en chans att påverka hur systemet skulle se ut och fungera, 

men att hen snabbt blev införstådd med att det var mer av en samordnarroll som innebär att 

kommunicera med IT-enheten på kommunen och övriga kollegor.  

Det finns tidigare forskning som efterfrågar system som har en gemensam teknisk infrastruktur och 

lösningar eftersom det kan innebära färre inkompatibla IT-system och minskat dubbelarbete (Blix M, 

Levay C., 2018).  

Men införande av system som ska användas på samma sätt av många slutanvändare har också 

nackdelar. Det finns oftast en begränsad möjlighet för slutanvändarna att vara delaktiga och påverka 

systemets utformande och aktiv involvering av de anställda har i tidigare forskning pekats ut som en 

av de viktigaste delarna i arbetet med den digitala arbetsmiljön (Williams et al., 2018).    

Den införandeansvarige uppger även att det är svårt att ha en uppfattning om hur det nya systemet 

kommer att bli eftersom ingen av de som kommer att arbeta med det får möjlighet att testa det innan 

det sätts i drift. De har endast tillgång till presentationer och bilder på hur systemet kan se ut.  

En form av användarinvolvering som enligt en tidigare studie bidrar till att användarna av ett system 

lär sig snabbare är möjligheten till learning-by-doing. Det innebär att användarna har möjlighet att 

själva utforska, testa och lära sig ett system genom att använda sig av det (Avgar et al., 2018). I fallet 

med införandet av Cosmic Link finns inga sådana möjligheter innan systemet är i drift.  

De övriga kollegorna är trots detta inte särskilt oroliga för införandet, utan ser fram emot vad de tror 

är ett bättre system än Meddix.  

6.5 Arbetsflöde och kommunikation 
 

Den här dimension tar upp samarbete mellan människor med olika yrkesroller vilket är vanligt inom 

vården. Författarna ger exemplet processen som går ut på att ge en patient den vård den behöver vid 

rätt tidpunkt. Systemet eller systemen som används behöver då vara anpassade för att klara av 

kommunikation och informationsflödet över hela processen. 

Verksamhetsstödet Procapita är utvecklat för handläggarnas specifika yrkesutövande och följer 

handläggarens arbetsprocess från ärendets start till beslut och uppföljning. Att ett system som 

används i arbetet är utformat för att passa arbetsgången och därmed främja produktiviteten är något 

som såväl Robertson (2015), Williams (2018) och Sandblad et al (2018) anser vara nödvändigt för att 

främja den digitala arbetsmiljön.  

Men alla arbetsuppgifter som är en del i yrkesutövandet kan inte utföras i Procapita. Handläggaren 

använder olika system för att kommunicera med slutenvården om patienter och med utförarna av de 

tjänster som kommunen erbjuder. I intervjuerna anser respondenterna att kommunikationen 

mestadels fungerar bra men att kommunikationen med slutenvården som i nuläget sköts i Meddix 

ibland är bristfällig.  

I och med bytet till Cosmic Link kan slutenvårdens användare använda samma program till att 

kommunicera med handläggare som de använder för journalföring. I nuläget använder de sitt 

verksamhetsstöd Cosmic till journalföring men måste dubbeldokumentera i Meddix för att kunna delge 

informationen till handläggare. Handläggarna anser i intervjuerna att bytet kommer att underlätta 

slutenvårdens arbete vilket i sin tur betyder att de får bättre och mer fullständig information. 
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Införandet av Cosmic Link innebär enligt en av respondenterna att enheten behöver se över 

arbetsordningen och anpassa sina rutiner efter det nya systemet. Respondenten menar att detta är 

något som borde ha skett tidigare men att man har väntat med att diskutera organisatoriska 

förändringar eftersom man skulle byta system.  

6.6 Organisatoriska policys 

  
Det framkommer i intervjuerna att det finns en viss otydlighet i processen för rapportering av problem 

med den digitala arbetsmiljön.  

De flesta respondenterna är inte säkra på vem som är ansvarig för den digitala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen och på frågan om hur man rapporterar problem varierar svaren från att göra ett tillbud 

till att kontakta antingen det lokala IT-stödet som finns på plats eller kommunalförbundet ITSAM som 

ansvarar för flera kommuners IT-verksamhet.  

Skillnaderna i respondenternas svar på hur de går till väga för att rapportera problem och till vem tyder 

på att de inte följer någon särskild strategi eller policy för problemrapportering. Eftersom den digitala 

arbetsmiljön innefattar både tekniska och sociala aspekter är det viktigt att det finns organisatoriska 

strukturer på plats för utbildning, handledning och utveckling (Sandblad et al., 2018).  

När respondenterna istället får frågan om vem som ansvarar för arbetsmiljö är alla överens om att det 

är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Att de flesta respondenterna är osäkra på vem som 

ansvarar för den digitala arbetsmiljön tyder på ett problem med medvetenheten om digital arbetsmiljö 

där man ser den som separat från andra arbetsmiljöfrågor. 

I intervjuerna nämner flera av handläggarna också att chefen för enheten inte har någon erfarenhet 

av deras yrken eller de system som de arbetar i. Att chefen är ansvarig för den digitala arbetsmiljön 

kan därmed inte sägas vara optimalt i det här fallet.  

Vikten av att ha en problemägare som ansvarar för den digitala arbetsmiljö inom en organisation är en 

fråga som lyfts av Berg och Gustafsson (2018). De menar att person som är utsedd till ansvarig för den 

digitala arbetsmiljön som helhet kan hjälpa till att motverka risken att få en fragmenterad bild av den 

digitala arbetsmiljön som leder till inkompatibla system och en mer komplicerad arbetsgång.  

6.7 Externa regler och påverkan 
 

När det kommer till lagar och regler för den digitala arbetsmiljön har arbetsgivaren en skyldighet att 

följa arbetsmiljölagen vilket innebär att det ska finnas en samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare i ett systematiskt arbete för att nå en god arbetsmiljö.  

Respondenten som är införandeansvarig att man inte har gjort någon riskanalys över införandet av 

Cosmic Link. Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att kartlägga risker för 

arbetsmiljön men i det här fallet har det inte utförts och respondenten uppger att chefens sjukskrivning 

antagligen är orsaken till detta (AML, SFS 1977:116). Även om det är en miss som uppkommit till följd 

av en sjukskrivning så bidrar detta till bilden av att digital arbetsmiljö inte tas på tillräckligt stort allvar. 

Enligt Gulliksen et al (2015) lägger arbetsmiljölagen ett så pass stort ansvar för den digitala 

arbetsmiljön på arbetsgivaren att det i de flesta fall inte levs upp till den samtidigt som myndigheter 

är mycket otydligare med att tillämpa lagar när det kommer till digital arbetsmiljö än om man jämför 

med andra farliga arbetsmiljöer.  
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Ett annat exempel på extern påverkan är införandet av Cosmic Link som genomförs av Region 

Östergötland. Regionen representerar slutenvården som handläggarna kommunicerar med om 

patienter som behöver insatser från kommunen. Cosmic Link har valts som kommunikationsverktyg i 

processen för samordnad vård och omsorgsplanering främst eftersom det underlättar för personalen 

på slutenvården. 

Genom intervjuerna i den här undersökningen har det framkommit att handläggarna på kommunen 

själva väldigt lite att säga till om detta system utan får anpassa sig efter det.  

Tidigare forskning har visat att det finns en risk för att digitala arbetsmiljöproblem uppstår när 

användarna inte har någon möjlighet att påverka hur systemet ser ut eller fungerar. Begränsade 

möjligheter för den enskilda att påverka sin arbetsmiljö och en ökad känsla av att bli påtvingad ett 

system utan att ha något att säga till är faktorer som enligt arbetsmiljöverkets rapport leder till en 

ökning av upplevd stress (Gulliksen et al., 2015).  

6.8 Mätning och övervakning 
 

Enligt Sittigh & Singh (2015) är kontinuerlig mätning och övervakning av systemets tillgänglighet, hur 

det används, dess effektivitet och dokumentering av oförutsedda effekter viktigt för att man ska kunna 

utvärdera ett system. En långsiktig plan är en del i arbetet med digital arbetsmiljö som helhet. 

Mätning och övervakning ges ingen särskild prioritet i arbetet med införandet av Cosmic Link. Någon 

mätning eller övervakning av det nya systemets effektivitet jämfört med det gamla finns inte. Efter 

införandet av Cosmic Link ska en återkoppling ske där man diskuterar vad som går bra och vad som går 

mindre bra.  

Återkopplingen ger användarna möjlighet att rapportera oförutsedda effekter och föra en diskussion 

kring vad som fungerar bra respektive dåligt men det kommer inte att finnas några på förhand utvalda 

siffror eller data som visar på det nya systemets effektivitet.  
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7 Diskussion 
 

De problemområden som framträder i den sociotekniska analysen av den digitala arbetsmiljön är 

frågan om ansvar och att ta den digitala arbetsmiljön på allvar, medvetenheten om digitala 

arbetsmiljöfrågor, avsaknaden av en helhetssyn på digital arbetsmiljö, känslan av maktlöshet hos de 

anställda och bristen på information i samband med införandet.  

I det här avsnittet förs en diskussion kring de övergripande problemområden och dess betydelse för 

den undersökta arbetsplatsen specifikt och arbetet med digital arbetsmiljö generellt. 

7.1 Medvetenhet 
 

Resultatet av den här studien visar att det finns problem med medvetenheten om frågor som rör den 

digitala arbetsmiljön, både vad gäller arbetsplatsens interna organisatoriska policys och externa regler 

och påverkan. Det är inte uppenbart för användarna vad de har för möjligheter att påverka den digitala 

arbetsmiljön och inte heller hur de ska gå till väga för att rapportera problem.  

När respondenterna fick redogöra för vad begreppet digital arbetsmiljö betyder var alla överens om 

att det handlade om digitala verktyg eller yrkesutövandet som sker med digitala verktyg. Det var 

däremot tydligt att de flesta respondenterna inte gjorde kopplingen mellan digital arbetsmiljö och 

arbetsmiljöfrågor när det kommer till ansvar och påverkan. 

På frågan om vem som har ansvaret för den digitala arbetsmiljön svarade några att de inte visste, 

någon svarade IT-supporten och ett tredje svar var arbetsgivaren. När de istället fick från om vem som 

är ansvarig för arbetsmiljön var alla respondenter medvetna om att arbetsgivaren har det yttersta 

ansvaret enligt lag.  

Fackföreningar som är aktiva på en arbetsplats har en del av ansvaret i att informera och utbilda sina 

medlemmar om arbetsmiljöfrågor (Sandblad et al., 2018). Digitala arbetsmiljöfrågor blir en allt större 

del av fackföreningars och andra intresseorganisationers arbete och det finns flera exempel på initiativ 

för att förbättra den digitala arbetsmiljön för arbetstagare (Vision, 2019, Prevent, 2019). I det här fallet 

tyder dock resultatet på att den utbildning eller information som har delgivits de anställda inte har 

varit tillräcklig och att alla inblandade aktörer kan göra mer för att öka medvetenheten hos de 

anställda. 

Eftersom arbetsmiljölagen betonar vikten av samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare är det 

viktigt att båda parter är insatta i frågan.  

 

7.2 Ansvar 
 

En respondent nämner att även om chefen är ytterst ansvarig för den digitala arbetsmiljön enligt lag 

så är hen inte tillräckligt insatt i vare sig systemen de använder eller hur de arbetar för att kunna leda 

arbetet med deras digitala arbetsmiljö.  

Sandblad et al., 2018 menar att den digitala arbetsmiljön är ett stort och viktigt område som en enskild 

aktör inte kan bära hela ansvaret för. Arbetstagaren måste rapportera problem med arbetsmiljön till 

arbetsgivaren som har det formella övergripande ansvar, men för att arbetet med digital arbetsmiljö 
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ska fungera behöver fler aktörer ta ansvar. Aktörer utanför arbetsplatsen, som IT-industrin, 

systemutvecklare, myndigheter och arbetstagarorganisationer har också möjlighet till direkt eller 

indirekt påverkan på den digitala arbetsmiljön genom samverkan (Sandblad et al., 2018).   

Även om en enskild aktör inte kan ta hela ansvaret för den digitala arbetsmiljön anser Berg och 

Gustafsson (2018) att arbetet med den digitala arbetsmiljön skulle främjas om organisationen har en 

utsedd problemägare som ansvarar för den digitala arbetsmiljön. De menar att person som ansvarar 

för den digitala arbetsmiljön som helhet kan motverka risken att få en fragmenterad bild av den digitala 

arbetsmiljön som leder till inkompatibla system och en mer komplicerad arbetsgång (Berg och 

Gustafsson 2018). 

Att ha en person med ansvar för den digitala arbetsmiljön inom organisationen innebär också att det 

blir lättare för alla inblandade aktörer att veta var man ska vända sig för att diskutera problem eller 

möjliga förbättringar av arbetsmiljön. Analysen av resultaten i den här studien tyder på att det finns 

problem med ansvarstagande inom flera av de sociotekniska dimensionerna.  

Den här undersökningen visar flera brister i synen på digitala arbetsmiljön. Det har inte genomförts 

någon riskanalys över införandet av Cosmic Link, det finns ingen möjlighet för slutanvändarna att testa 

eller se systemet innan det är i drift och det finns ingen plan för mätning eller övervakning av hur 

införandet påverkar de anställda förutom de återkopplande möten som ska ske efter införandet.  

Det går att göra kopplingar mellan synen på digitala arbetsmiljö som framkommit i den här studien och 

den otydlighet som Gulliksen et al (2015) rapporterar om i arbetsmiljöverkets rapport om digital 

arbetsmiljö. I rapporten anser författarna att arbetsmiljölagen lägger ett så pass stort ansvar för den 

digitala arbetsmiljön på arbetsgivaren att det i de flesta fall inte levs upp till den samtidigt som 

myndigheter är mycket otydligare med att tillämpa lagar när det kommer till digital arbetsmiljö än om 

man jämför med andra farliga arbetsmiljöer. 

7.3 Maktlöshet 
 

Den upplevda maktlösheten hos den individuella användaren är ett återkommande tema bland flera 

dimensioner i den sociotekniska analysen.   

När det kommer till hårdvara och mjukvara nämner respondenterna problem med ”lagg” eller att 

programmen de använder är långsamma, men oftast vet de inte vilken den bakomliggande orsaken till 

detta är. Ett annat problem som verkar bidra till detta och känslan av maktlöshet är att det inte finns 

tillräckligt tydliga policys för rapportering av problem med de digitala verktygen. 

Resultatet i den här studien visar att tekniska problem med systemen påverkar handläggarnas 

yrkesutövande och det finns dessutom en osäkerhet kring hur de ska gå tillväga för att rapportera 

problem vilket i sin tur leder till att de ibland väljer att vänta ut problemet eller ignorerar det helt.  

Det här innebär att det finns en risk att slutanvändare accepterar systemets påverkan på deras övriga 

arbetsuppgifter och arbetsmiljön i stort som något oundvikligt. Det finns en distans mellan upplevda 

problem med tekniken och den upplevda möjligheten till påverkan som innebär att flera aspekter av 

arbetslivet påverkas negativt av tekniken istället för att ske i samverkan med tekniken.  

Införandet av ett för användarna nytt system innebär en förändring av den digitala arbetsmiljön och 

får konsekvenser för yrkesutövandet som helhet (Sandblad et al., 2018). I det här fallet genomförs ett 

systembyte som resultatet av en upphandling som gäller för Region Östergötland och länets 

kommuner. Systemet som införs är en färdigutvecklad del i ett verksamhetsstöd som redan används 
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av Region Östergötland och även om viss möjlighet till anpassning finns i framtiden är möjligheterna 

till påverkan innan och under införandet begränsade för den enskilda användaren.  

Det finns fördelar med att införa ett system som har en gemensam teknisk infrastruktur och lösningar 

som kan innebära färre inkompatibla IT-system och minskat dubbelarbete har efterfrågats som 

förbättringsåtgärder av digitaliseringen av sjukvården i Sverige (Blix M, Levay C., 2018).  

Det finns dock andra digitala arbetsmiljöproblem som uppstår när användarna inte har någon 

möjlighet att påverka hur systemet ser ut eller fungerar. Begränsade möjligheter för den enskilda att 

påverka sin arbetsmiljö och en ökad känsla av att bli påtvingad ett system utan att ha något att säga 

till är faktorer som enligt arbetsmiljöverkets rapport leder till en ökning av upplevd stress (Gulliksen et 

al., 2015).  

7.4 Helhetsbild saknas 
 

Vikten av att se och arbeta med digital arbetsmiljö som en helhet är återkommande i den litteratur 

och forskning som finns om digital arbetsmiljö. Robertson (2015) förespråkar en holistisk syn på digital 

arbetsmiljö som innefattar både tekniken och den fysiska arbetsplatsen tillsammans, Sandblad et al 

(2018) menar att arbetsprocessen och de digitala systemen bör utvecklas tillsammans som en helhet, 

och Berg och Gustafsson (2018) förespråkar ett tydligt ansvarstagande inom organisationen för att 

säkerställa att man arbetar med den digitala arbetsmiljön utifrån en helhetsbild. 

Arbetet med den digitala arbetsmiljön bör ha en organisatorisk koordination och kräver en holistisk 

syn på digital arbetsmiljö för att lösa de problem som finns med att integrera de enskilda delarna som 

tillsammans bildar den digitala arbetsmiljön. (Berg och Gustafsson, 2018).  

Helhetsbilden är med andra ord nödvändig både för att se hur olika system fungerar tillsammans i 

arbetet och hur de påverkar och påverkas av, bland annat, den organisatoriska kontexten i form av 

arbetspraxis, organisationskultur och den fysiska arbetsplatsen.  

Den här undersökningen har visat att en handläggare kan använda sig av minst sex olika applikationer 

under handläggningen av ett ärende och det innebär många klick och byten fram och tillbaka mellan 

applikationer som dessutom nås på olika sätt. Detta tyder på att man misslyckats med att se den 

digitala arbetsmiljön som en helhet och att de olika systemen och applikationernas samspel inte 

övervägs vilket i sin tur bidrar till att öka den digitala arbetsmiljöns komplexitet.  

De flesta applikationer som används av handläggarna är webbaserade. Det innebär att de inte är 

installerade på handläggarens dator utan måste nås via en webbserver som kan ligga utanför 

arbetsplatsen kontroll. 

En fördel med att använda webbaserade applikationer är att de kan nås från olika fysiska platser och 

tillsammans med den bärbara datorn som handläggaren använder sig av i sitt arbete är det möjligt för 

de anställda att vara mer flexibla vad gäller tid och rum för arbete. Enligt Sandblad et al (2018) ställer 

den här typen av flexibilitet större krav på individen att ta ansvar för gränssättning eftersom gränsen 

mellan arbete och fritid suddas ut. Det finns också risk för att den upplevda arbetsbördan ökar. 

Ett annat exempel på bristen av en helhetssyn på digital arbetsmiljö är introduktionen av två skärmar 

som en lösning på problemet att de anställda måste arbeta i dubbla system. Att arbeta med två 

skärmar behöver inte vara dåligt i sig men att införandet sker på grund av ett systembyte som tvingar 

användarna att arbeta i dubbla system och inte för att det har genomförts en undersökning som visar 

att två skärmar skulle vara positivt för användarnas digitala arbetsmiljö får anses som anmärkningsvärt. 



46 
 

7.5 Informationsbrist 
 

I arbetet med den digitala arbetsmiljön har användarnas involvering och en aktiv förmedling av 

information genom träning och samarbete identifierats som några av de viktigaste faktorerna av 

tidigare forskning (Williams et al., 2018). Införandet som har varit i fokus i den här fallstudien 

kännetecknas dock snarare av bristande information och delaktighet hos slutanvändarna. 

I förstudierapporten till införandet av Cosmic Link att de som tagit fram de framgångsfaktorer som 

legat till grund för val av system är de ”medicinskt ansvariga”. Det kan diskuteras om det ens är möjligt 

för den enskilda användaren att påverka sin digitala arbetsmiljö när ett gemensamt system ska införas 

på flera arbetsplatser men det kan konstateras att slutanvändarna på kommunens enhet inte har 

deltagit i förarbetet och inte heller fått möjlighet att påverka systemet under införandet.   

Träning och upplärande av användare hade i det här fallet kunnat förbättras om användarna hade haft 

möjlighet att testa systemet och om träningstillfällen och utbildning var anpassade efter de anställdas 

individuella behov. 

Verksamhetsstödet Procapita är anpassat efter handläggarens arbetsgång, men det finns flertalet 

arbetsuppgifter som inte kan genomföras i Procapita vilket innebär att många olika typer av 

information hanteras genom olika applikationer för att stödja arbetsgången. Att ett system som 

används i arbetet är utformat för att passa arbetsgången och därmed främja produktiviteten är något 

som såväl Robertson (2015), Williams (2018) och Sandblad et al (2018) anser vara nödvändigt för att 

främja den digitala arbetsmiljön. 

I Meddix får handläggaren information från slutenvården i form av ett inskrivningsmeddelande. 

Eftersom inskrivningsmeddelanden ofta är framstressade från den tidspressade slutenvården måste 

handläggaren tyda förkortningar och i vissa fall be om förtydligande eller kompletterande information 

vilket försenar arbetsgången.  

Att detta problem bara uppstår ibland kan bero på att det antingen saknas riktlinjer för hur 

informationen ska förmedlas från slutenvården eller att de riktlinjer som finns inte efterföljs. Det 

senare verkar mer troligt utifrån den information som tagits fram i den här undersökningen där 

respondenterna nämner slutenvårdens framtvingade dubbeldokumentering som en möjlig anledning 

till den bristfälliga informationen.   

Förbättrad kommunikation i processen för samordnad vård och omsorgsplanering ses av 

respondenterna som en av de största fördelarna med att införa Cosmic Link. För användarna av 

systemet inom slutenvården innebär införandet av Cosmic Link att de slipper dubbeldokumentera 

eftersom Cosmic Link är integrerat med deras befintliga journalsystem. Systembytet ska ge 

slutenvårdens användare möjlighet att kommunicera sina journalanteckningar till handläggaren utan 

att behöva kopiera och klistra in information mellan olika system.  
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8 Slutsatser 
 

I denna uppsats har redogjorts för resultatet av en fallstudie på en biståndshandläggarenhet i en 

mindre kommun i Östergötlands län. Under perioden för fallstudien implementerades ett nytt 

ärendehanteringssystem på handläggarenheten. Syftet med studien var att få svar på hur 

slutanvändarna upplever sin digitala arbetsmiljö och hur de upplever att den digitala arbetsmiljön 

påverkas av införandet av ett ärendehanteringssystem.  

De problemområden som har identifierats i den här undersökningen är medvetenheten om digital 

arbetsmiljö, informationsbristen, avsaknaden av en helhetssyn, bristen på ansvarstagande och 

slutanvändarnas upplevda maktlöshet. 

Slutanvändarna upplever att de digitala verktygens påverkan på deras arbete är stor. De utför den 

största delen av sitt arbete digitalt och de använder flera olika digitala verktyg för att utföra sitt arbete.  

En återkommande upplevelse bland respondenterna är att problem med den digitala arbetsmiljön är 

utom deras kontroll. I resultatet beskriver slutanvändarna flera situationer där de känner sig maktlösa 

och resignerar till att acceptera problem med den digitala arbetsmiljön.    

Resultatet visar också att slutanvändarna har en låg grad av medvetenhet om digital arbetsmiljö vilket 

innebär att de inte alltid vet vad de kan påverka eller hur de ska gå till väga för att påverka sin digitala 

arbetsmiljö.  

När respondenterna pratar om införandet av det nya systemet är det tydligt att det finns en brist på 

information om systemet som ska införas och att slutanvändarnas involvering i införandet är 

begränsad. Slutanvändarna vet inte vad de kan förvänta sig av systemet eftersom deras första 

interaktion med systemet kommer att vara när det sätts i drift och de har inte haft någon möjlighet att 

delta i utformandet av systemet.  

Slutsatsen av den här studien är att det finns flera brister i arbetet med digital arbetsmiljö på den 

undersökta arbetsplatsen och att alla problemområden som har identifierats påverkar 

slutanvändarens upplevda maktlöshet.  

På grund av en brist på ansvarstagande, eller för att man inte tar den digitala arbetsmiljön på tillräckligt 

stort allvar, har åtgärder som vanligtvis genomförs vid organisationsförändringar, som till exempel en 

riskanalys eller mätning och övervakning av det nya systemet, inte genomförts. Det innebär att 

slutanvändarens möjligheter att upptäcka och påtala problem som uppstår vid införandet är 

begränsade.  

Avsaknaden av en helhetssyn på den digitala arbetsmiljön kan leda till att slutanvändarens digitala 

arbetsmiljö består av många olika applikationer som inte är optimerade för att användas tillsammans, 

vilket ökar den digitala arbetsmiljöns komplexitet. Bristen på helhetssyn också innebära att man inte 

överväger hur andra dimensioner av den digitala arbetsmiljön påverkas vid införandet av ett tekniskt 

system. Att sådana faktorer inte övervägs innebär också att slutanvändaren får anpassa sig efter 

systemet i en högre utsträckning och hantera de problem som uppstår när de inträffar.  

Resultatet av den här undersökningen tyder på att de problemområden som har identifieras bara kan 

bekämpas om den digitala arbetsmiljön tas på allvar och behandlas som en holistisk helhet. Eftersom 

den arbetsmiljön består av flera sociala och tekniska dimensioner som påverkar varandra räcker det 

inte att fokusera på ett problemområde, det krävs ett helhetsgrepp.  
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8.1 Förslag på framtida studier 
 

Den här studien är undersökande och beskrivande i sin natur och har inte aktivt undersökt hur 

effekterna av åtgärder som genomförs i syfte att förbättra arbetet med den digitala arbetsmiljön. För 

framtida studier om digital arbetsmiljö skulle det vara intressant att identifiera de problem som finns 

med den digitala arbetsmiljön på en arbetsplats och sedan implementera specifika åtgärder och 

undersöka effekterna. En sådan studie skulle kunna ligga till grund för att ta fram en modell för 

metodiskt förbättringsarbete av den digitala arbetsmiljön. 
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10 Bilagor 

10.1 Intervjuguide 
Skiss på intervjuguide 

Ålder: 

Erfarenhet: 

Yrkestitel: 

Inleder med hälsningsfraser och presentation av mig själv. 

Börjar med att förklara studien och vad det innebär att delta som respondent samt den definition av 

digital arbetsmiljö som studien utgår från:  

Mitt examensarbete handlar om hur ni som användare upplever er digitala arbetsmiljö och hur ni kan 

påverka den. Jag gör en fallstudie på er arbetsplats i samband med att ni byter från Meddix till 

Cosmic Link och jag kommer först att ställa några generella frågor om digital arbetsmiljö och sen om 

införandet av Cosmic Link. Det finns inga rätt eller fel svar, jag är bara ute efter dina egna tankar och 

synpunkter på dom här sakerna.  

”Med digital arbetsmiljö menas yrkesutövandet som sker med digitala verktyg och betydelsen som 

det har för arbetsmiljön.” 

Inledande frågor: (Ger respondenten möjlighet att ge sin bild av digital arbetsmiljö innan mer 

specifika frågor kring teman) 

Vad är en digital arbetsmiljö enligt dig? Vad betyder det för dig? Vad inkluderar du i din digitala 

arbetsmiljö och vad hamnar utanför den i ditt arbete? 

Hur ser du på din digitala arbetsmiljö?  

Teman som ska behandlas under intervjun: 

- Hur ser du på dina möjligheter att påverka den digitala arbetsmiljön? I vilka situationer kan 

du påverka, hur brukar påverkan gå till, vem initierar den i så fall, hur tycker de att påverkan 

skulle kunna se ut? 

- Vem tycker du ansvarar för att förbättra den digitala arbetsmiljön? Kan du ta ansvar själv? 

- Använder du dig av de möjligheter som finns? (Felanmälan, diskussion på möten, informellt 

eller formellt) Varför? Varför inte? I vilka situationer? 

- Vilka system lägger du in i din digitala arbetsmiljö? Har du något inflytande över den? På 

vilket sätt? Hur kommer befintliga system att interagera med det nya? Hur påverkar det 

arbetsmiljön?  

- Hur kommer din digitala arbetsmiljö och dina arbetsuppgifter att förändras med det nya 

systemet? Hur arbetar ni med systemet idag och hur kommer det nya att underlätta? 

- Vad har du för roll i införandet av det nya systemet? Vad har du fått för information om 

systemet? Av vem? Hur? Vet du var i processen med införandet ni befinner er? 

- Vad har du för målbild eller förväntningar för den digitala arbetsmiljön med det nya 

systemet? Vad ska bli bättre? På vilket sätt? 

- På vilket sätt kommer det nya systemet att förändra hur du interagerar med andra? Kommer 

det att minska möjligheten att socialt interagera med andra eller blir det tvärtom, kommer 

du att tvingas vara i kontakt med nya människor? 

Hur är systemet integrerat med andra system? Hur kommer du använda de olika systemen beroende 

på vilka arbetsuppgifter du ska utföra? 


