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Sammanfattning 
 
Digital teknik har blivit en stor del av våra liv och har lett till omfattande förändringar på alla 
nivåer i samhället. Sverige är ett av världens mest utvecklade länder inom digital teknik och vi 
ser att det har haft sin inverkan på människors dagliga arbetsliv, vilket också inkluderar lärare 
inom skolan på alla nivåer. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur svenska högskolelärare 
inom informatik upplever sin användning av digitala teknik som de omges av på sin arbetsplats, 
vilket inbegriper hur de påverkar och påverkas av den digitala teknik som de använder.  
 
En kvalitativ forskningsansats användes för att svara på studiens fråga och metoden bestod av 
enskilda semistrukturerade intervjuer. I studien framgick det att svenska högskolelärare inom 
informatik kan uppleva sin användning av digital teknik som både besvärlig och bra. I de flesta 
fall kan de inte påverka den digitala tekniken i någon större utsträckning när det gäller dess 
utformning eller inköp, då system som administrationssystem och lärplattform införs via 
offentliga upphandlingar utan deras delaktighet. Det förekommer en tro om att högskolans 
digitalisering i framtiden kommer innebära att det underlättar deras administrativa arbete, men 
det råder ingen fullständig konsensus om att den digitala tekniken redan nu underlättar det på ett 
optimalt sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
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teknik, sociotekniskt perspektiv 
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Abstract  
 
Digital technology has become a big part of our lives and has led to extensive changes at all 
levels of society. With Sweden being one of the world’s most technology evolved countries we 
see that technology has even set its roots within people's daily working lives, which also includes 
schoolteachers on all levels. The main purpose of the study is to investigate how Swedish 
university teachers in informatics experience their use with digital technology of which they are 
surrounded by at their workplace, which includes how they affect and are affected by the digital 
technology they use.  
 
A qualitative research approach was used to answer the study's question and the method consisted 
of individual semi-structured interviews. In the study, it emerged that Swedish university teachers 
in informatics experience their use of digital technology as both negative and positive. In most 
cases, they cannot influence the digital technology to any great extent in terms of its design or 
purchase, as systems such as administration systems and learning management platforms are 
introduced through public procurement without their participation. There is a belief that the 
university's digitization in the future will mean that it facilitates their administrative work, but 
there is no complete consensus that digital technology already facilitates it in an optimal way. 
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Ordlista 
 
Digitalisering: I denna studie använder vi digitalisering (engelskans digitization/digitisation) i 
ett tekniskt sammanhang vilket innebär omvandling från analoga till digitala sätt att arbeta.  
 
Högre utbildning: I denna studie avses högre utbildning som universitet och högskolor. På 
engelska kallas det för “Higher Education”.  
 
Digital teknik: Digital teknik omfattar alla typer av elektroniska enheter och applikationer 
som använder information i form av numerisk kod. Enheter som behandlar och använder 
digital information inkluderar datorer, telefoner och surfplattor. Vi använder digital teknik 
som representerar både en fysisk enhet såsom en dator samt en digital produkt såsom 
mjukvaror och webbplatser.  
 
Learning Management System (LMS) och lärplattform: Ett Learning Management System 
är en lärplattform, det vill säga ett program som kan användas för administration, 
dokumentation, spårning, rapportering och leverans av kurser inom utbildning. 
 
Campus-undervisning: Det vi menar med campus-undervisning är undervisningar som är 
lärarledda och äger rum i föreläsningssalar på ett campus.  
 
Nätburen undervisning: Med nätburen undervisning menar vi undervisningar som är 
lärarledd fast på distans med hjälp av internet.  
 
Barn- och ungdomsutbildning: När vi skriver om barn- och ungdomsutbildning så avgränsar 
vi oss till enbart grund- och gymnasieskola. 
 
Högskolelärare: Inom detta så räknar vi med alla olika titlar inom deras utbildningsgrad. Vi 
kommer även att referera till “högskolelärare” när vi skriver om lärare som är verksamma på 
universitet.  
 
Respondent: Vi använder detta ord för att representera de personer som har deltagit i studien. 
Ordet kan användas enligt Green (2008) inom både kvalitativa och kvantitativa studier. Inom 
en kvalitativ studie som denna har dock “respondenter” särskilda roller och innebär att både 
deras svar samt deras respektive röster är viktiga för studiens utveckling och fynd.    
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1. Inledning 
 
I dag är internet en stor del av svenskarnas vardagliga aktiviteter och dess inverkan har 
medfört omfattande förändringar på alla nivåer i samhället (Internetstiftelsen, 2016). Sedan 
internetanvändningens genombrott under 1990-talet så har den digitala tekniken hamnat i 
fokus (Nationalencyklopedin, u.å.a). Det blir allt vanligare för människor att äga dator, 
surfplatta och telefon. Exempelvis hade 81 procent av Sveriges befolkningen under 2016 
en smartphone (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). 
 
Sverige är ett av världens ledande länder inom digital teknik. Utöver inverkan på 
människors vardagliga liv har digital teknik också en central betydelse i människors 
arbetsliv. Inom och mellan myndigheter på samtliga nivåer är digital teknik en 
utgångspunkt för informationsflöde och en effektiviserad administration 
(Utrikesdepartementet, 2011). 2016 hade 90 procent av Sveriges befolkning tillgång till 
internet på jobbet (Internetstiftelsen i Sverige, 2016). Dess inverkan omfattar även 
utbildningssektorn. Tallvid (2015) skriver exempelvis att teknologin integreras och 
betraktas som ett naturligt och vardagligt inslag i undervisningen. Undervisningen är inte 
längre begränsad inom klassrummet, snarare har den senaste tekniska utvecklingen 
möjliggjort det att leda undervisning var som helst i världen så länge man har tillgång till 
dator och internet (Strayer, 2012). 
 
Löwgren och Stolterman (2004) förklarar att vår uppfattning av teknik har förändrats 
eftersom vi inte längre ser på teknik som något vi använder utan i stället är något vi lever 
med. En tolkning till Löwgren och Stoltermans (2004) mening kan vara att den 
inkorporerade tekniken inom skolor och i lärarens dagliga arbetsmiljö betraktas på 
liknande sätt, där digital teknik inte enbart används för särskilda arbetsuppgifter utan 
istället införlivas i lärarens arbetsvardag. Inom högre utbildningar (HU) har 
digitaliseringen format lärarnas yrkesroll då de upplever en förskjutning från att vara 
innehållslig expert till mer av en utbildningsdesigner - det vill säga att användningen av 
lärplattformen gentemot den campusförlagda utbildningen blir en enhetlig 
utbildningsaktivitet som lärarna får designa. (Lundin m.fl., 2011). Vad som innebär att 
vara högskolelärare är i förändring och lärarna behöver kontinuerligt arbeta för att ständigt 
förhålla sig till och hantera de konsekvenser som teknikutvecklingen har gentemot deras 
yrke (Lundin m.fl., 2011). Med detta frågar vi oss hur svenska högskolelärare inom HU 
upplever sin användning av digital teknik i sin arbetsvardag. I vår studie kommer vi 
således att fokusera på hur högskolelärare upplever användningen av den digitala teknik de 
omges av, där deras perspektiv och erfarenheter är i centrum. 
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2. Bakgrund 
 
Bakgrundssektionen nedan består av två delar: “Sveriges digitaliseringsstrategi” och “Lärares 
erfarenhet av digital teknik”. Den första delen kommer innefatta Sveriges nationella 
digitaliseringsstrategi som leds av Utbildningsdepartementet. Den andra delen kommer 
redogöra lärares erfarenheter av digital teknik mer generellt vilket inbegriper skolor i både 
Sverige och i andra länder, samt barn- och ungdomsutbildning och högskola. 
   
2.1 Sveriges digitaliseringsstrategi   
 
Utbildningsdepartementet leder digitaliseringsstrategi för alla nivåer av skolan inom 
Sverige. Departementet ansvarar för regeringens utbildning-, forsknings och 
ungdomspolitik och arbetar med frågor som berör exempelvis skolresultat och lärarnas 
villkor. Områdena som de ansvarar för är barn- och ungdomsutbildning (förskola, 
fritidshem grundskola och gymnasieskolan), folkbildning, högskola och forskning, 
ungdomspolitik och vuxenutbildning (Regeringskansliet, u.å). Utbildningsdepartementet 
(2017) vill att Sverige ska vara bäst i världen när det kommer till användning av 
digitaliseringens möjligheter. Detta vill de uppnå via den nationella digitaliseringsstrategi 
där syftet med den övergripande strategi är att Sverige ska vara ledande när det gäller 
digitalisering och vara digitalt kompetent.  
 
Utbildningsdepartementet förklarar att den nationella digitaliseringsstrategin innehåller tre 
fokusområden där varje fokusområde innefattar ett övergripande mål och flera delmål. 
Dessa mål ska uppnås till 2022. De tre fokusområdena som utbildningsdepartementet 
skriver om är: 1) “digital kompetens för alla i skolväsendet”, 2) “likvärdig tillgång och 
användning”, samt 3) “forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter” 
(Utbildningsdepartementet, 2017).  
 
Inom det andra fokusområdet “likvärdig tillgång och användning” finns det bland annat 
följande delmål: “Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens 
arbetssituation i fråga om undervisning och administration.” (Utbildningsdepartementet, 
2017, s.12).  
 
Vidare förklarar Utbildningsdepartementet att med hjälp av digitalisering kan verktyg och 
metoder utvecklas för att underlätta personalens administration samt planering, 
genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen (Utbildningsdepartementet, 
2017). Enligt det tredje fokusområdets första delmål från den nationella 
digitaliseringsstrategin skriver Utbildningsdepartementet (2017, s.14) följande: 
 
“Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska genomföras 
och stödja utveckling av verksamheter och insatser” 
 
Utöver det så skriver Utbildningsdepartementet (2017) att det är relativt lite forskat 



 
 

10 
 

gällande hur digitala verktyg bidrar till ökad måluppfyllelse. Den befintliga kunskapen 
grundar sig främst i mindre studier eller erfarenheter utförda i praktiken. Forskning som 
grund är därmed betydelsefull för att digitaliseringens möjligheter ska kunna bidra till ökad 
måluppfyllelse, jämställdhet och likvärdighet i skolväsendet, såväl stödja utveckling av 
insatser och verksamheter (Utbildningsdepartementet, 2017). 
 
2.2 Lärares erfarenhet av digital teknik 
 
I det här avsnittet diskuterar vi, med hjälp av tidigare forskning, hur lärare inom både barn- 
och ungdomsutbildning samt högre utbildning har upplevt användningen av digital teknik. För 
att presentera resultaten från tidigare forskning har vi delat upp det här avsnittet i två delar. 
Den första delen “Skolor i andra länder” kommer att omfatta lärare från skolor i andra länder, 
den andra delen “Svenska skolor” kommer att omfatta lärare i svenska skolor. Under varje 
avsnitt börjar vi med att förklara hur lärare inom barn- och ungdomsutbildning har upplevt 
deras användning av digital teknik och därefter de upplevelser som lärare inom högre 
utbildning har. 
 
2.2.1 Skolor i andra länder 
 
För studier utanför Sverige med lärares erfarenheter av digital teknik skriver bland annat 
Bauer och Kenton (2005) om barn- och ungdomsutbildning-skolor i USA som har erfarit 
problem med deras digitaliserade arbetsplatser - trots att lärarna var högt utbildade och 
kunniga med digital teknik. En del amerikanska lärare inom barn- och ungdomsutbildning 
hann inte avvara tid till att använda den digitala tekniken i samband med undervisningen, 
samt att det förekom daterade hårdvaror, brist på lämplig programvara och tekniska fel enligt 
deras utsagor (Bauer & Kenton, 2005). 
Karamti (2016) utförde en studie om den digitala teknikens effekter på högre utbildning i 
Tunisien. I studien uppgav lärare, som själva ansåg att de var tillräckligt kompetenta för 
deras skolors digitala teknik, att det rådde brist på riktlinjer för användningen av den - 
vilket stävjade en framgångsrik integrering. I studien så framgick det också att skolornas 
digitala infrastruktur, samt lärarnas kunskaper om digital teknik, var av större vikt än 
studenternas relaterade kunskaper, för att främja de positiva effekter som lärandet med 
digital teknik kan medföra (Karamti, 2016). Utifrån Almerich m.fl. (2016) studie i Spanien 
om lärares digitala kunskaper, där respondenterna både var från HU och barn- och 
ungdomsutbildning, så ansågs dock deras digitala kunskaper att ligga på en grundläggande 
nivå, där de behärskar teknisk utrustning som datorer och tillhörande mjukvara. Trots detta 
så förekom det dock lärare som var mer oroliga för den dagliga användningen av digital 
teknik än de pedagogiska arbetsuppgifterna (Almerich m.fl., 2016). 
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2.2.2 Svenska skolor 
 
För svensk barn- och ungdomsutbildning så har digitaliseringen inneburit att lärare inom 
det området vanligtvis använder digital teknik i undervisning, kommunicering, prov och 
examinering samt administrering. Det har dock förekommit delade uppfattningar bland 
barn- och ungdomsutbildningslärare om digital teknik för deras yrkesutövning, där en del 
uppfattar den som användbar medan andra har svårigheter med användningen och anser att 
den kan vara överflödig (Lindberg, Olofsson & Fransson, 2016). Lindberg m.fl. (2016) 
förklarar att några av de utmaningarna som svenska barn- och ungdomsutbildningslärare 
har upplevt med den digital tekniken är tidsbristen till att utnyttja den samt begränsade 
funktionaliteter med deras Learning Management System (LMS). De förklarar även att en 
del barn- och ungdomsutbildningslärare upplever utmaningar som är relaterade till deras 
egen tekniska kompetens, där en del har funnit det svårt att hålla takten i den snabba och 
konstanta utvecklingen av teknik och samtidigt uppfylla kraven på undervisning och de 
förväntningar som elever har. 
 
Ett koncept vid användning av digital teknik i svensk undervisning är “En till en” (1:1) 
konceptet. Konceptet går ut på att varje elev ska använda en dator under undervisningens 
gång vilket innebär att barn- och ungdomsutbildningslärare får skapa undervisningar som 
involverar användning av digital teknik. Grönlund (2014) förklarar att det har blivit en 
utmaning för en del barn- och ungdomsutbildningslärare då de har upplevt en ökad 
arbetsbelastning vilket har medfört stress. Däremot behöver inte 1:1-konceptet innebära 
problematik för alla barn- och ungdomsutbildningslärare, då Hylén (2013) förklarar att en 
hel del barn- och ungdomsutbildningslärare har både kompetens och är vana IT-användare. 
 
När digital teknik används för nätburen undervisning i HU framhäver Lundin m.fl. (2011) 
att högskolelärare har en positiv attityd till den omfattande digital teknik-användning och 
den mängd olika aktuella verktyg som används i deras arbete. De anser också att det främst 
är det administrativa och koordinerade stödet man vill utvinna av digital teknik, snarare än 
det stöd som kan frambringas i deras pedagogiska och innehållsliga arbete (Lundin m.fl., 
2011). Även Söderström och Westberg (2005) belyser högskolelärarnas positiva 
inställning till digital teknik för nätburen undervisning. En implikation är dock att de 
upplever en högre arbetsbelastning än vid campus-undervisning (Söderström och 
Westberg, 2005).  
 

3. Problemdiskussion 
 
Det som diskuteras av Lindberg m.fl (2016) har sitt fokus på både lärare och elever och 
hur de upplever användning av digital teknik i barn- och ungdomsutbildning. Bauer och 
Kenton (2005) studerar lärare inom barn- och ungdomsutbildning och hur de upplever 
användning av digital teknik i undervisning. Grönlund (2014) och Hylén (2013) inriktar 
sig både på hur elever upplever användning av digital teknik samt hur digitalisering i 
undervisning fungerar. Grönlund (2014) och Hylén (2013) har visserligen inriktning på 
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1:1-konceptet och dess utmaningar, påverkan och effekter vilket i viss mån berör lärarna. 
Fokuset som de har haft på lärare har dock emellertid enbart handlat om digital teknik i 
undervisning och har inte behandlat lärares användning av digital teknik mer generellt i 
deras arbetsvardag. Studierna av Lindberg m.fl. (2016), Bauer och Kenton (2005), 
Grönlund (2014) och Hylén (2013) har också den gemensamma faktorn att de behandlar 
barn- och ungdomsutbildning, vilket således inte bidrar med kunskap för hur 
högskolelärare upplever sin användning av digital teknik inom den högre utbildningen. 
 
Gällande forskning om HU behandlade både Lundin m.fl. (2011) samt Söderström och 
Westberg (2005) högskolelärarnas digitala teknikanvändning. Respektive studie 
fokuserade dock på digital tekniken vid nätburen undervisning där användning av digital 
teknik för andra ändamål som exempelvis vardaglig administration hamnade i periferin.  
Bland de studierna utanför Sverige som det refererades till så framhävde förvisso Karamti 
(2016) och Almerich m.fl. (2016) högskolelärares erfarenheter med den digitala tekniken. 
Det kan dock finnas en svårighet med att bygga kunskap om hur svenska högskolelärare 
upplever deras användning av digital teknik utifrån högskolelärares upplevelser i andra 
länder, då faktorer som länders olika kulturer, styrning och infrastruktur kan skilja på 
förutsättningarna och således arbetssituationer.  
 
Överlag har den omnämnda forskningen producerats innan 2017 vilket innebär att 
Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi inte var bestämt inom Sverige, och 
därmed har inte digitaliseringen drivits på samma sätt och har inte heller kunnat påverka 
studierna som utfördes inom Sverige. I de refererade studierna inom svensk HU så 
förekom det olika avgränsningar i deras urval av respondenter. Lundin m.fl. (2011) 
avgränsade deras urval genom att respondenterna i någon grad behövde vara användare av 
digital teknik i sin interaktion med studenter, samt arbeta som lärare i någon större grad - 
där minst tio timmar i senaste kursen de arbetade med var ett kriterium. Söderström och 
Westberg (2005) kontaktade svenska högskolelärare härledda från Nätuniversitetet. 
Nätuniversitet är i dag nedlagt, men när Söderström och Westberg (2005) genomförde 
deras studie så drevs Nätuniversitet av “Myndigheten för nätverk och samarbete inom 
högre utbildning” där det samordnades kurser vid svenska högskolor och universitet som 
tillhandahölls över Internet. Nätuniversitetet ansvarade inte för någon egen utbildning, men 
arbetade med erfarenhetsutbyte mellan lärosäten och utveckling av IT-understödd 
undervisning (Nätuniversitetet, 2019). Söderström och Westbergs (2005) respondenter från 
Nätuniversitetet behövde också vara verksamma inom programutbildningar som omfattade 
80 akademiska poäng eller mer, det vill säga motsvarande 120 högskolepoäng eller mer. 
Även om Söderström och Westberg (2005) var selektiva för antalet akademiska poäng som 
respondenternas programutbildningar behövde motsvara, så eftersträvade de inte en 
specifik typ av programutbildning som de var verksamma inom, då de hade ett omfång på 
25 olika programutbildningar bland respondenterna. 
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De tidigare studiernas urval inom svensk HU som vi har refererat till, har inte avgränsat sig 
till att innefatta svenska högskolelärare inom en specifik typ av programutbildning, därför 
finner vi ett intresse av att avgränsa oss till svenska högskolelärare inom informatik. SISA 
(u.å.) skriver att man inom informatik studerar informationssystem, vilket de menar 
innefattar samverkan mellan människor och digital teknik. Nationalencyklopedin (u.a.b) 
skriver också att man inom informatik accentuerar betydelsen kring att förstå sociala 
kontexter där digital teknik används - och hur förståelsen kan omsättas i hjälpmedel för en 
mer praktisk tillämpning. Informatikens intresse av digital teknik, och hur hen upplever 
användning av den, blir också intressant i förhållande till Utbildningsdepartementets 
(2017) digitaliseringsstrategi som understryker att vi med hjälp av digitaliseringen kan 
utveckla verktyg och metoder som kan underlätta lärares arbete. 
 
Baserat på detta hittar vi ett kunskapsgap om hur svenska högskolelärare inom informatik 
upplever deras dagliga användning av digital teknik på arbetsplatsen. 
 
3.1 Frågeställning 
 
Hur upplever svenska högskolelärare inom informatik deras dagliga användning av digital 
teknik på arbetsplatsen? 
 
3.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med studien är att undersöka hur högskolelärare inom informatik upplever sin 
användning med digitala teknik som de omges av på sin arbetsplats, vilket inbegriper hur 
de påverkar och påverkas av den digitala teknik som de använder. Hur själva 
undervisningen och lärandet hos studenter upplevs är inte av intresse för denna studie. 
Studien ska också tillhandahålla kunskap över hur högskolelärares teknikanvändning 
upplevs i hänsyn till det andra fokusområdets fjärde delmål från 
Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi - vilket är:  
“Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 
undervisning och administration.” (Utbildningsdepartementet, 2017, s.12).  
 

4. Teoretiskt perspektiv 
 
Analys-redskapet för studien tar avstamp i den sociotekniska traditionen. I detta avsnitt 
beskriver vi bakgrunden till det sociotekniska perspektivet och därefter Cleggs (2000) 
sociotekniska principer som utgör en grund till vår senare analys. Principerna är enligt Clegg 
(2000) riktlinjer som kan användas för att forma sociotekniska system, där principerna 
erbjuder idéer, främjar diskussioner samt uppmuntrar till handling för sociotekniska system. 
Mer om principernas innebörd och dess redogörelse finns under “Cleggs sociotekniska 
principer” (Cleggs sociotekniska principer 4.2) i det här avsnittet. 
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4.1 Sociotekniskt bakgrund 
 
Mumford (1995;1996 se Mumford 2000) beskriver den sociotekniska traditionen inom 
informatik som ett teoretiskt perspektiv som sätter ekvivalens mellan de sociala och tekniska 
frågorna när nya system1 designas. Med andra ord så tillämpar perspektivet ett erkännande av 
samspelet mellan människor och teknik på arbetsplatser (Long, 2013). Inom perspektivet så 
menar Bostrom och Heinen (1977) att ett organisatoriskt system kan beskrivas som ett 
sociotekniskt system, där ett organisatoriskt system består av två fristående men 
sammankopplade system som kompletterar varandra: det sociala och tekniska. De sociala 
systemen inbegriper människors egenskaper (exempelvis deras kunskaper och attityder), deras 
relationer till varandra, auktoritära strukturer och belöningssystem. De tekniska systemen 
omfattar istället arbetsuppgifter och processer, samt teknologi som behövs för att skapa ett 
mervärde. En utgångspunkt är att det som åstadkoms från det organisatoriska systemet är 
resultatet av interaktionerna mellan de två systemen. Förändringar inom organisationer berör 
således båda systemen som en integrerad utformning enligt Bostrom och Heinen (1977) (se 
Figur 1). Utöver dess holistiska tillämpning så understryker också det sociotekniska 
perspektivet den komplexa interaktionen mellan de subjektiva uppfattningarna av de 
arbetande och de objektiva egenskaperna av arbetsprocesser (Pan & Scarbrough, 1998). 
 
Figur 1: “The Interacting Variable Classes Within a Work System” (Bostrom & Heinen 
1977 s. 25)    

 

 
 
Den sociotekniska traditionen har sina rötter i 1950- och 60-talets Storbritannien (Long, 2013; 
Damodaran m.fl., 2005). Perspektivets uppkomst kan bland annat härledas till Emery (1959) 
som behandlade perspektivets innebörd i sin artikel “Characteristics of Socio-Technical 
Systems”. Likt Bostrom och Heinens (1977) definition så belyste också Emery (1959) 
samspelet mellan de sociala och tekniska aspekterna som fundamentet med det sociotekniska 
perspektivet.  
 
 
 

                                                 
1 System som till exempel organisatoriska system; där en grupp människor samverkar och eftersträvar samma 
mål 
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Mumford (2006) förklarar att själva sociotekniska traditionen initierades när en grupp av 
terapeuter, konsulter och forskare ville vidga tillämpningen av de tekniker som de hade 
utvecklat för att hjälpa andra världskrigets soldater att återfå deras psykiska hälsa och 
återvända till det civila livet. Gruppen trodde att de tekniker och terapeutiska verktyg som de 
hade utvecklat för de krigsskadade också kunde vara användbara för de anställda inom de 
industriella organisationerna. De industriella arbetena, som ansågs vara restriktiva och 
undertryckande, inbegrep monotona enkla uppgifter utan möjligheter till personlig utveckling 
eller arbetstillfredsställelse. Det sociotekniska perspektivet åsyftades därmed till att få ut det 
bästa av människors färdigheter och intelligens i samklang med nya tekniska inslag 
(Mumford, 2006). Det var också ämnat för att skapa kvalitet i människors arbetsliv genom att 
utforma olika typer av organisationer där relationerna mellan de sociologiska och tekniska 
inslagen bland annat främjade produktiviteten och välbefinnande (Long, 2013).  
 
4.2 Cleggs sociotekniska principer  
 
För att forma eller betrakta ett system som sociotekniskt skriver Baxter och Sommerville 
(2011) om att det förekommer generella principer för det ändamålet och hänvisar till Cherns 
(1976; 1987) och Cleggs (2000) principer. Enligt Baxter och Sommerville (2011) så är båda 
författarnas principer mer av en abstrakt vägledning snarare än detaljerade aspekter för 
utformning av sociotekniska system. Cherns (1976) redogjorde sina principer första gången i 
artikeln “Principles of Socio-Technical Design”. I sin artikel menade Cherns (1976) att de 
sociotekniska begreppen inte behövde skapas på nytt varje gång ett nytt system designades, 
utan att dess aspekter kunde samlas ihop och presenteras som en checklista till de som 
designar eller analyserar ett system - vilket ledde till nio principer. Vidare ansåg Cherns 
(1976) att principerna att var avsedda till att ha det sociotekniska perspektivet i beaktande 
utan att begränsa de som designade. Över ett decennium senare valde Cherns (1987) att 
revidera sina principer, då han menade att trots principerna hade åldrats väl så behövdes de 
revideras då han hade samlat på sig nya erfarenheter under åren som passerat sedan första 
upplagan av principerna. I de reviderade principerna tog Cherns (1987) mer hänsyn till 
organisationers ansvar som ett samhälle där ett bredare spektrum av ansvar lyftes fram.  
 
Cherns (1976; 1987) principer omnämns av flertal forskare inom det sociotekniska 
perspektivet där bland annat Mumford (2006), Bostrom och Heinen (1977), Damodaran m.fl. 
(2005) är några av dem. De sociotekniska principerna som Cherns (1976; 1987) skapade och 
dess revision är nu över 43 respektive 32 år gamla. År 2000 valde Clegg (2000) att revidera 
Cherns (1976; 1987) principer i sin artikel “Sociotechnical principles of system design”. 
Clegg (2000) anser inte Cherns (1976; 1987) principer som irrelevanta men menar att de 
industriella och kommersiella miljöerna har förändrats mycket under de senaste åren, och att 
på grund av dessa förändringar finns det ett behov av att se över Cherns principer. Clegg 
(2000) förklarar att hans egen revidering av principerna har fyra potentiella huvudfunktioner. 
Den första huvudfunktionen är att hans utvecklade principer huvudsakligen ska användas för 
att ta upp frågor kring att forma system med det sociotekniska perspektivet. Den andra är att 
principerna förespråkar en serie sammankopplade perspektiv på design. Med detta menar 
Clegg (2000) att principerna kan exempelvis användas för att argumentera varför systemets 
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slutanvändare2 ska vara med under designprocessen - eller för att identifiera vad som gör ett 
jobb, informationssystem eller funktionsallokeringar3 som väldesignade. Dessa 
sammankopplade perspektiv på design handlar sedan om problem kring innehåll och 
processer samt orientering i form av meta-principer. Dessa meta-principer tas upp senare i 
detta avsnitt. Den tredje huvudfunktion är att principerna ger ett möjligt ramverk som kan 
användas vid utvärdering av system. Slutligen skriver han om den fjärde huvudfunktionen; att 
principerna har ett visst prediktivt värde eftersom man kan exempelvis förutsäga att 
misslyckandet med att lösa problem kring innehåll och processer resulterar i design som inte 
uppfyller sina mål (Clegg 2000).  
 
Clegg (2000) har delat sina principer i tre kategorier som han har kallat för “Meta-principles”, 
“Content principles”, och “Process principles”. Dessa som kallas för meta-principles har sitt 
fokus på att fånga en världsbild om att forma system, en så kallade Weltanschauung4. Content 
principles är inriktade på mer specifika aspekter av innehållet av ny design. Process principles 
berör processen av att forma ett system.  
 
När Clegg (2000) skriver om “system” i sina principer kan det både beskriva organisatoriska 
system och/eller informationssystem som mjukvara - vilket lämnar utrymme för tolkning i de 
flesta principerna. När Clegg (2000) dock skriver om design som kan tolkas att det gäller 
informationssystem så är det inga detaljerade riktlinjer för gränssnitt som exempelvis 
Normans (2013) designprinciper inom Human Computer Interaction (HCI). Normans (2013) 
designprinciper fokuserar exempelvis på hur ett användargränssnitt5 alltid ska hålla 
användaren uppdaterad med det som sker (som återkoppling vid utförandet av en viss 
handling) eller på strukturen av en webbplats eller mjukvara. Med andra ord så ligger 
Normans (2013) principer på den grafiska delen av ett system, vilket Cleggs (2000) principer 
inte gör då de är mer abstrakta och vägledande för själva användningen i helhet.  
 
Nedan följer sammanfattningar för samtliga av Cleggs (2000) principer.   
 
4.2.1 Meta-principles 
 
Princip 1: Design is systematic: Ett sociotekniskt perspektiv betonar tanken att alla aspekter 
av ett system är sammankopplade. Prioriteringen av det tekniska över det sociala och vice 
versa blir suboptimal, det vill säga att både den tekniska och den sociala är lika viktiga och 
varken den tekniska eller sociala ska prioriteras över den andra. Eftersom ändringar kan 
medföra oavsiktliga konsekvenser bör det finnas en möjlighet att granska den nuvarande 
designens effekter och ändra i enlighet därmed.  

                                                 
2 Med slutanvändare så kan det tolkas utifrån Clegg (2000) att det både kan vara slutanvändare av ett 
mjukvarusystem eller en individ som kommer att arbeta inom ett organisatoriskt system  
3 Detta betyder bland annat allokering av uppgifter mellan människor och maskiner  
4 Detta är ett tyskt lånord som används inom det engelska språket. På engelska har det översatts till world (Welt) 
and view (Anschauung) (Weltanschauung, u.å) 
5 Med användargränssnitt menar vi den visuella delen av mjukvara där interaktionen mellan människa och 
maskin sker  
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Princip 2: Values and mindsets are central to design: Värderingar och underliggande tankar är 
viktiga för ett sociotekniskt perspektiv. Några viktiga idéer är att människor är en fördel 
istället för en kostnad samt teknik och metoder är verktyg som stödjer människor med att 
uppnå sina mål.  
 
Princip 3: Design involves making choices: Det finns alltid val i designen av sociotekniska 
system och även i processerna som avser design. Några viktiga val inkluderar hur det 
översiktliga systemen bör fungera, hur arbetet kommer att organiseras och hanteras, vilken 
typ av teknik det krävs för att utföra arbetet och slutligen vilka andra organisatoriska system 
som behövs. Trots att princip 1 belyser att val påverkar andra val inom design, så är de 
vanligtvis inte deterministiska på ett sätt att ett val i ett område till fullo bestämmer ett val i ett 
annat. Val kan sätta restriktioner, men inte styra andra val - vilket öppnar upp möjligheter för 
utökad design. 
 
Princip 4: Design should reflect the needs of the business, its users and their managers: Ett 
system behöver vara användbart för att uppnå sitt syfte, att tillgodose behoven hos 
verksamheten, dess användare och deras chefer. Det förekommer oftast frågor inom 
verksamheten kring hur nödvändigt det är med systemet. Det händer exempelvis allt för ofta 
att system implementeras som inte uppfyller vare sig verksamhetens eller användarens behov. 
Detta kan vara på grund av olika anledningar såsom att behoven har ändrats eller att 
användaren samt deras chefer inte riktigt vet vad de vill.    
 
Princip 5: Design is an extended social process: Det finns många viktiga faktorer i denna 
princip som bör övervägas. Design förlängs över långa tidsperioder och är inte en 
engångsprocess som har en klar start och slut. Oftast händer det att systemet ändras under 
användning och ändras inte enbart av designern utan även de som implementerar, använder, 
hanterar, evaluerar, underhålla och uppgraderar systemet. Denna princip lägger vikt på den 
sociala delen av design där intressenter bidrar till att forma och modererar val av design under 
systemets livstid. Användare kan exempelvis implementera en viss social praxis såsom 
lagarbete. Människor tolkar system på olika sätt och därför måste det finnas strukturer och 
mekanismer genom vilka åsikter kan sändas, erkännas och förstås. 
 
Princip 6: Design is socially shaped: Denna princip bygger på princip 5 och fokuserar 
huvudsakligen på sociala faktorer. Sociala faktorer bidrar till att påverka vilka typer av 
designproblem som hanteras och vilka typer av lösningar som uppmärksammas och investeras 
i. Sett ur ett annat perspektiv kan design vara ett föremål för sociala rörelser. Några av dessa 
sociala rörelser kan drivas av ingenjörer som genomför innovationer som är av deras intresse. 
Andra sociala rörelser kan avspegla verksamhetens och användarnas intressen som försöker 
leda eller svara på marknads- och konkurrenstryck. Huvudpoängen är att designalternativ är, 
till viss del, sociala fenomen och föremål för social formgivning. 
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Princip 7: Design is contingent: Denna princip går ut på att designalternativ kan ändras och 
behöver inte nödvändigtvis ha en universell tillämplighet. Det finns inget ”bästa sätt” 
eftersom det varierar helt enkelt från fall till fall. En av svårigheterna är att naturen hos dessa 
“contingencies” (händelser) inte är väl förstådda. Det är därför svårt att förstå helt när vissa 
designalternativ kan förbättra organisationsprestanda.  
 
4.2.2 Content principles 
 
Princip 8: Core processes should be integrated: Till skillnad från de traditionella 
uppfattningarna om organisationers vertikala struktur bestående av expertisbaserade 
specialiteter, kan organisationer istället ses som bestående av ett antal kärnprocesser som i 
sidled skär över olika funktioner. En process ska också designas innan det beslutas om hur 
den ska hanteras och kontrolleras. Vid design är processperspektivet kraftfullt och har många 
implikationer. Det är exempelvis viktigt att designa integrerade processer för att undvika att 
dela upp de kärnprocesserna över artificiella organisationsgränser. Människor ska med andra 
ord ansvara för övervakning och hantering av kompletta processer och inte delar. Detta 
innebär sedan att resurser och befogenhet ska finnas för att göra det. Ett jobb bör, med detta i 
åtanke, innehålla en hel uppgift snarare än en fragmenterad. Det är dessutom viktigt att se till 
att de befintliga processerna förenklas för att utesluta onödiga aktiviteter, upprepningar och 
förseningar.  
 
Princip 9: Design entails multiple task allocations between and amongst humans and 
machines: När ett system designas så berör det allokeringen av uppgifter bland 
människor - som vanligtvis kan kallas för “jobbdesign” eller “jobb-organisering”, 
mellan hårdvara och mjukvara - vilket traditionellt handlar om domänen för ingenjörerna, 
samt mellan människor och maskiner - vanligtvis kallas för allokeringen av funktioner. 
Kärnan i en socioteknisk design är multipla uppgiftsallokeringar, och principen belyser vikten 
av att allokeringen av dessa uppgifter och roller bland och mellan människor och maskiner 
behöver vara klar och tydlig på ett systematiskt sätt.  
 
När det till exempel gäller uppgiftsallokeringen bland människor, “jobb-organiseringen” eller 
“jobbdesign”, finns det väletablerade kriterier. Några av dessa formulerades av Cherns (1976) 
där han skrev om hur jobb bör vara hyfsat krävande, det bör finnas möjligheter att lära sig 
eller utveckla sig, det bör finnas ett visst beslutfattande som den anställda ska hantera, det bör 
finnas socialt stöd och uppskattning, det bör vara möjligt att relatera till hur man påverka 
omvärlden och slutligen att arbetet bör ha någon önskvärd framtid. Som princip 7 dock 
belyser om att designalternativ kan ändras och behöver inte nödvändigtvis ha en universell 
tillämplighet så berör även detta “jobb-organisering” då det förekommer relativt arbete för att 
fastställa under vilka former av design som dessa kriterier är optimala. Exempelvis för 
allokeringen av uppgifter mellan människor och maskiner så förekommer det kriterier som 
inbegriper systemets operativa krav, genomförbarhet och kostnader för automatisering, hälso- 
och säkerhetskonsekvenser av allokeringsbeslut samt hur egenskaperna är hos själva 
uppgiften. Om exempelvis en uppgift är viktig för systemprestandan men väldigt oförutsägbar 
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och kräver bedömning borde det allokeras till en människa före en maskin. Tankegångarna 
kan härleda till princip 2 om att värderingar och underliggande tankar är centrala för design.  
 
Många projekt för systemdesign tenderar att ha tyngre fokus på tekniska frågor snarare än 
allokeringsvalen, vilket beror på att kunskapen och de riktlinjer som ligger till grund för 
allokeringsvalen inte är fullständiga. Expertis för allokering kräver noggrannhet vid tolkning 
och tillämpning i en särskild kontext. 
 
Princip 10: System components should be congruent: Kongruens är centralt till ett systems 
perspektiv. Det vill säga att systemkomponenterna ska överensstämma med varandra. En ny 
design involverar en uppsättning arbetsarrangemang och dessa måste vara kongruenta med 
systemen och tillvägagångssätten som de omges av - vilket exempelvis kan inbegripa sådant 
som system för betalning, arbetsmätning och prestationsbedömning. En risk är dock att detta 
kan leda till konservatism om ett nytt sociotekniskt system är utformat för att passa med de 
gamla systemen och deras underliggande värden. Det kan med andra ord vara svårt att ändra 
omgivningens system och detta kan även vara en anledning till att sociotekniska system och 
dess innovationer kan genomföras på så kallade ”greenfield sites6”. Nya system kan dock 
assimileras med de befintliga - och om inte så kan de istället visa sig vara en pådrivare för 
förändring. Principen belyser också mer konkret, i jämförelse med de övriga principerna, hur 
informationssystem ska utformas efter de målen som ett system har bestämt. Nivån på 
tekniskt stöd till informationssystem är också i sig en socioteknisk design. 
Informationssystem är inte en neutral enhet, det formar och påverkar hur arbete hanteras och 
genomförs, därför ska det bland annat inte enbart väljas av tekniska skäl. 
 
Princip 11: Systems should be simple and make problems visible: Behovet av enkelheten i 
design innehåller en mängd angelägenheter såsom användbarhet, enkel förståelse och 
lärbarhet. Förslaget är att sociotekniska system ska vara enkla vilket kommer att främja deras 
användbarhet. Denna princip handlar om detaljerna av design vilket inte enbart innebär 
utformning av gränssnitt och människa-datorinteraktion utan även det övergripande 
konceptet. Designen ska göra att systemen är enkla att förklara, samt att eventuella problem 
behöver synliggöras när de uppstår så att dessa kan tilldelas resurser för att lösas. 
 
Princip 12: Problems should be controlled at source: Cherns (1976) diskuterade i sina 
principer om avvikelser, det vill säga oförprogrammerade händelser, och att de skulle 
kontrolleras vid källan. Enligt Clegg (2000) är detta fördelaktigt och kraftfullt, där följande 
fördelar är: människor blir motiverade när de har kontroll över de problemen de står inför, 
rent kognitivt lär sig människor att prestera bättre genom att kontrollerbart förutse och lösa 
problem, rent logistiskt är det snabbare att lösa ett problem på plats än att invänta en “expert”, 
och slutligen kan verksamheten utnyttja resurser på ett annat sätt där exempelvis “experterna” 
kan avvaras till annat. 
                                                 
6 En greenfield site i detta fall innebär det att det inte finns några begränsningar som införts av tidigare 
omgivande system. Analogin är att man bygger på obebyggd mark där det inte finns några andra byggnader som 
begränsar byggandet.  
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Princip 13: The means of undertaking tasks should be flexibly specified: Denna princip syftar 
till en förlängning av Cherns (1976) princip “Minimal critical specification”; att det inte ska 
“över-specificeras” med hur ett system ska fungera. Clegg (2000) förtydligar detta med att 
vad som åstadkoms ska vara överenskommet och specificeras, men inte själva 
tillvägagångssättet. Ett system ska möjliggöra en flexibilitet där olika driftsätt kan förekomma 
beroende på situation eller de arbetandes skicklighet och expertis. Exempelvis så kan lokala 
anpassningar för mjukvarusystem vara önskvärda. Det innebär att de arbetande ska tillåtas att 
få lösa deras egna problem och utveckla deras egna arbetsmetoder - vilket kan ge utrymme för 
innovation och lärande. Det finns dock två svårigheter med detta. Den första svårigheten är att 
lokala anpassningar av mjukvarusystem kan vara dyra ur ett tekniskt perspektiv, i synnerhet 
vid uppdateringar av mjukvarusystemen implementeras. Den andra svårigheten är att 
principen kan vara svår att tillämpa inom byråkratiskt styrda organisationer då gemensamma 
och standardiserade arbetsmetoder är vanligt förekommande för dem. 
 
4.2.3 Process principles 
 
Princip 14: Design practice is itself a sociotechnical system: Denna princip fokuserar på att 
system som åtar sig design också behöver designas i sig själv, och att sociotekniskt tänkande, 
idéer och principer är tillämpningsbar på sådana system som används för design. Detta är 
särskilt viktigt då designprocesser blir alltmer föremål för införandet av exempelvis 
datorbaserade metoder och verktyg, som exempelvis Computer-Aided Software Engineering7 
(CASE-verktyg) och nya arbetsformer. Principen är även applicerbar på de grupper som 
designar sociotekniska system, att de själva ingår i ett sociotekniskt system i sig själv som 
innebär ett ömsesidigt beroende av sociala och tekniska delsystem.  
 
Princip 15: Systems and their design should be owned by their managers and their users: 
Denna princip avser äganderätt och beslagtagande, vilket handlar om vem som äger det nya 
systemet och de processer som används för att utforma och implementera det nya systemet. 
Ägandet och dess utformning av systemet bör tillägnas de personer som också kommer att 
ansvara för förvaltning, användning och stöd inom det. Denna princip belyser också princip 8 
gällande att processer inte bör delas upp - och menar att ägandeskap inte heller bör delas upp. 
Exempelvis så kan ägandet av aktiviteter som konceptuell design och underhåll ligga hos 
olika grupper av människor, vilket kan leda till att de blir dåligt integrerade och samordnade. 
Principen ämnar till att tankemässigt distansera sig från begrepp som “användardeltagande” 
då det rent tankemässigt borde vara ledning och användare, med ägandeskap över sitt eget 
system, som vänder sig till “experter” för deras deltagande. 
 
Princip 16: Evaluation is an essential aspect of design: Utvärdering är ett krav för att lära sig. 
Det behöver finnas systematiska utvärderingar av det som investerades i de ursprungliga 
målen för utformning av system. Utvärderingarna behöver också vara pluralistiska då det är 
ett brett spektrum av kriterier med olika perspektiv. Ett sociotekniskt perspektiv har ett 

                                                 
7 Typen av mjukvaruverktyg som används för att designa och implementera applikationer 
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explicit åtagande att utvärdera utförandet hos nya system mot människors och organisationers 
mål och inkluderar införande av tekniska, sociala, operativa och finansiella kriterier. 
Principen understryker pluralistisk8 utvärdering. 
 
Princip 17: Design involves multidisciplinary education: Ett centralt inslag inom socioteknisk 
design handlar om att samla människor från olika roller och disciplinära bakgrunder; vars 
olika färdigheter, kompetenser, erfarenheter och expertis kan bidra till designprocessen.   
Målet är att de ska utbilda varandra i den komplexitet som förekommer i själva utformningen 
och ge en mer tvärvetenskaplig förståelse. Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt vid design 
bringar också potentiella fördelar då det sannolikt främjar innovativa och kreativa lösningar.  
 
Princip 18 Resources and support are required for design: Organisationer behöver investera i 
resurser när de utformar nya system. Stöd och resurser inbegriper ett antal element som står i 
relation till varandra; tid, pengar, bemödande, kunskap, kompetens och färdighet. Principen 
belyser också vikten av att anta en holistisk och systematisk syn. Människor behöver ha tid 
för att vänja sig vid de sociala aspekterna som en systemdesign påverkar och behöver ha 
ingångar av nödvändig kunskap och expertis för att det ska ske framgångsrikt.  
 
Princip 19: System design involves political processes: Design av system medför frågor om 
värderingar, val, ägandeskap, processer, utvärdering och uppgiftsfördelning som oundvikligen 
höjer de politiska frågorna i organisationer. Berörda aktörer behöver engagera sig i de 
praktiska ändringar som sociotekniska system inbegriper, befattningshavare kan exempelvis 
inte lämna tekniska val till enbart “experterna”. Olika perspektiv och synpunkter behöver 
beaktas och respekteras - och det behöver förekomma accepterade sätt att hantera de politiska 
diskussionerna från de som blir påverkade av systemet. Engagemang för förändring nerifrån 
och uppåt inom organisationen är nödvändigt, även om det inte är effektivt.  
 
4.3 Teori-diskussion 
 
I majoriteten av de refererade artiklarna för tidigare forskning så saknades det ett tydligt 
teoretiskt perspektiv, och i några artiklar där det förekom ett teoretiskt perspektiv så skiljde 
sig valet av teoretiskt perspektiv mellan artiklarna - det vill säga det fanns inget 
återkommande teoretiskt perspektiv bland dessa artiklar. På grund av detta bestämde vi oss 
för att undersöka olika teorier via webbplatsen "Theories Used in IS Research Wiki" som är en 
wiki-webbplats9 som innehåller några av de vanligaste teorierna inom forskning av 
informatik. Efter att ha spenderat tid på att undersöka olika teorier hittade vi det sociotekniska 
perspektivet och var intresserade av att veta mer om teorin, eftersom vi kunde se potential i 
det som ett analysverktyg för vår studie. Efter att ha läst Bostrom och Heinen (1977) och 
Mumford (2000) ansåg vi att teorin kunde vara till stor nytta för oss. Via Mumford (2000) 
började vi läsa om Cherns (1976; 1987) sociotekniska designprinciper. Under vidare 
undersökning om principerna så hittade vi Cleggs (2000) designprinciper, som också 

                                                 
8 I denna kontext handlar det om mångfald bland infallsvinklar 
9 Ett webbaserat uppslagsverk som användarna kan redigera och bistå med information till (Wiki, u.å.) 
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omnämns i "Theories Used in IS Research Wiki". Dessa var högt citerade bland andra 
forskare. Research Gate visade exempelvis att 367 andra forskare har citerat Clegg (2000) 
principer. 44 av de 367 forskare har även citerat Cherns (1976; 1987) principer i samma 
artikel som de nämner Clegg. När vi granskade några av artiklarna där Clegg (2000) hade 
citerats så upptäckte vi att de var citerade i samband med design och analys av sociotekniska 
system.  
 
Som vi tidigare skrev i avsnittet “socioteknisk bakgrund” var det sociotekniska perspektivet 
ämnat för att skapa kvalitet i människors arbetsliv. Perspektivet inbegrep ett erkännande av 
samspelet via människor och teknik på arbetsplatser, för att forma organisationer så att 
välbefinnande och produktivitet främjades bland de arbetande (Long, 2013). Då grunden i vår 
studie handlade om människors samspel med digital teknik inom en organisation, så kunde vi 
med det sociotekniska perspektivet skapa oss en referensram för vad som utgör ett bra sådant 
samspel.  
 
Som vi också tidigare skrev om Cleggs (2000) principer så bygger de på Cherns (1976; 1987) 
principer, där de initialt var avsedda för att fungera som en checklista till de som designar 
eller analyserar ett system. Även om Clegg (2000) menar att principerna inte ska betraktas 
som strikt förankrade riktlinjer, så belyser han dem ändå som ett stöd för de som är 
engagerade i design av sociotekniska system. Som Clegg (2000) skriver så kräver principerna 
en tankeförmåga då de är tolkningsbara och ger en grund för vidare hypoteser. Detta 
upptäckte vi när de sammanställdes och framförallt när de användes som analysverktyg, då 
utrymmet för tolkningar var stort vilket krävde noggranna överväganden om hur de skulle 
sammanställas och när de skulle tillämpas i resultat-analys-delen.      
 
Clegg (2000) framhäver att principerna är omfattande och att de främst bör användas 
tillsammans med designmetoder för att uppfyllas. Exempelvis så behandlar Princip 9 “Design 
entails multiple task allocations between and amongst humans and machines” 
funktionsallokering, som i sin tur har varit en princip som Challenger, Clegg och Shepherd 
(2013) har forskat om för hur man kan göra funktionsallokering effektiv. Det de argumenterar 
för i sin artikel är att det behövs nya sätt att utföra funktionsallokering på. Med andra ord är 
vissa principer så omfattande att de behöver stödjas med metoder för att uppfyllas. Vi vill 
därför tydliggöra att vi använder Cleggs (2000) principer som riktlinjer och på en generell 
nivå, istället för att försöka uppfylla respektive princip tillsammans med en metod. Det vi 
menar med generell nivå är att vi inte tar upp alla delar som ingår i principerna utan istället 
dess huvudsakliga innebörd, för att analysera hur sociotekniskt ett system är. Vår avsikt är att 
principerna ska hjälpa oss att identifiera och belysa relevanta scenarier där högskolelärare 
inom informatik använder och påverkas av deras digitala teknik. Som Cherns (1976; 1987) 
förklarar är inte hans principer något som bör användas som en rutin eller ett strikt ramverk 
där alla principer måste finnas, utan snarare ska de användas som ett stöd för att uppnå ett allt 
mer sociotekniskt system. Cherns (1976; 1987) initiala idé med principerna är vad vi vill 
använda dem till: som ett stöd, ett analysverktyg, för att skapa en uppfattning om hur 
sociotekniskt högskolans system är. Även om Clegg (2000) menar att principerna i sig inte är 
tillräckliga för att möjliggöra ett sociotekniskt system, så skriver han dock att de är avsedda 
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för att tolka och tillämpas i sammanhang, där dess generiska karaktär ska hjälpa till med 
design och utvärdering av socioteknisk design (Clegg, 2000). Att tolka och tillämpa dem i 
sammanhang för att till viss del utvärdera är något som förekommer i vår studie, då vi 
tillsammans med principerna vill analysera högskolelärares upplevelser för hur de påverkar 
och påverkas av den digitala teknik som de använder på Högskolan Väst.  
 

5. Metod 
 
Det här avsnittet syftar till att förklara studiens uppbyggnad som vi har delat in i olika delar. 
Inom “Metodansats”-avsnittet förklarar vi varför vi valde den specifika metoden som vi 
använde oss av för att genomföra studien. I “Urval” diskuterar vi vår målgrupp och vilka 
kriterier vi hade som behövde uppfyllas för att ingå som en respondent i vår studie. 
“Litteratursökning” förklarar hur vi gick tillväga för att hitta tidigare forskning som 
kopplades till användning av digital teknik inom högre utbildning som var relevant för denna 
studie. Inom “Analys”-avsnittet redogör vi vilket mjukvaruprogram vi har använt för att 
bearbeta den insamlade data, samt hur vi har använt det sociotekniska perspektivet som 
analysverktyg. Vi tydliggör hur vi hanterade de etiska aspekterna under studiens gång i 
“Etik”-avsnittet. Slutligen diskuterar vi studiens för- och nackdelar under “Metoddiskussion” 
vilket inkluderar “Kvalitetssäkring”. “Kvalitetssäkring” tar upp de olika aspekter som kan 
användas för att säkerställa kvalitet inom en kvalitativ studie.  
 
5.1 Metodansats 
 
För studien användes en kvalitativ metodsansats, då syftet var att undersöka hur svenska 
högskolelärare inom informatik upplevde sin användning av digitala teknik på arbetsplatsen. 
Backman (2016) förklarar att i kvalitativa studier ligger intresset mot att studera hur 
människan uppfattar och tolkar sin omgivande verklighet. Med det tillvägagångssättet kunde 
vi erhålla deras upplevelser med användandet av digital teknik.  
 
I denna studie valde vi att använda enskilda semistrukturerade intervjuer. För att kunna 
besvara vår frågeställning behövde vi erhålla respondenternas upplevelser, åsikter, känslor 
och erfarenheter med deras användning av digital teknik. När avsikten är att utforska sådant så 
föreslår Denscombe (2017) intervjuer som den metod med bäst utdelning, då intervjuer ämnar 
till att förstå känslor och åsikter på djupet snarare än att redovisa dem med några fåtal ord. 
Vidare så fick vi också möjligheten till att intervjua svenska högskolelärare inom informatik - 
vilket vi ansåg som privilegierad information i linje med Denscombes (2017) mening, då 
respondenterna var nyckelpersoner med värdefulla insikter från deras erfarenheter. 
Intervjuerna genomfördes med en färdig lista över huvudfrågor samt eventuella följdfrågor 
som skulle ställas. Hur listan med frågorna utformades, det vill säga intervjuguiden, förklaras 
i “Trovärdighet” (Trovärdighet 5.6.1.1.1). Intervjuerna tog i genomsnitt en timme och 
spelades in. Inspelningen transkriberades sedan i sin helhet. 
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Under intervjuernas gång var det menat att respondenterna skulle få förklara sina upplevelser 
och utveckla sina svar. Bortsett från de huvudfrågor och följdfrågor som vi hade nedtecknat i 
vår intervjuguide så ställde vi även improviserade följdfrågor vid behov. Vi valde enskilda 
intervjuer för att de enligt Denscombe (2017) är relativt lätta att kontrollera, samt att det 
innebär att man enbart har en persons idéer att sätta sig in i och utforska åt gången - vilket vi 
eftersträvade. Huvudfrågorna i vår intervjuguide var relativt öppna för att ge respondenterna 
en stor frihet i deras svar. Syftet med frågorna var att besvara vår frågeställning, så våra 
följdfrågor hade en inriktning mot vår frågeställning samt prägling av Cleggs (2000) olika 
sociotekniska principer, då dessa principer används som analysverktyg. Intervjuguiden finns 
som bilaga i slutet (Bilaga 1) 
 
5.2 Urval 
 
Urvalet av respondenter har genomförts med ett målstyrt urval, eller så kallade ändamålsenligt 
urval som utgångspunkt. Den typen av urval är enligt Bryman (2018) den vanligaste vid 
kvalitativa undersökningar. Samma författare förklarar att urvalet är baserat på studiens mål 
och att respondenterna väljs utifrån kriterier som gör det möjligt att besvara forskningsfrågan 
(Bryman, 2018). Då studiens frågeställning var om hur svenska högskolelärare inom 
informatik upplever deras dagliga användning av digital teknik på arbetsplatsen, så har just 
den målgruppen blivit tillfrågad på Högskolan Väst - där vi själva studerar informatik. 
Erfarenhet av att använda högskolans digitala teknik på daglig basis, samt att vara lärare inom 
informatik och mestadels undervisa inom ämnet, var de primära kriterierna när det gällde 
urvalet.  
  
De respondenter som ingår i studien har vi valt ut med hjälp av vår förförståelse. Denna 
förförståelse har skapats under tre år medan vi författare studerade informatik vid Högskolan 
Väst. Respondenterna har antingen agerat som högskolelärare under en kurs och eller som 
kursansvarig vilket har gjort att vi har haft en viss relation till dem. Denna förförståelse 
innebar att vi hade redan information om några av de digitala system som de använde sig av 
för olika arbetsuppgifter samt en uppfattning om hur de upplevde sin användning av dessa 
system. Denna uppfattning har grundats på undervisningstillfällen där de olika 
högskolelärarna har berättat om de olika system de har använt och problem som har uppstått 
vid användning av exempelvis högskolans lärplattform. Thurén (2007) skriver att förförståelse 
utvecklas från fördomar till verklig förståelse, vilket även gällde för oss med denna studie. 
Det vill säga, att de fördomar som vi hade sedan tidigare från undervisningstillfällen med 
lärarna, utvecklades till verklig förståelse när vi fick chansen till att intervjua dem under 
studien. 
 
Totalt sex svenska högskolelärare på Högskolan Väst agerade respondenter för vår studie. De 
omnämns enbart som “Respondent” med ett tillhörande nummer från ett till sex för att hålla 
isär dem vid läsning. 
 
 



 
 

25 
 

5.3 Litteratursökning 
 
Sökandet efter litteratur utfördes på två olika sätt. Vi började med att söka efter litteratur via 
böcker och vetenskapliga rapporter som hittades genom att söka i översiktsartiklar och 
databaser såsom Emerald. Detta sätt att söka är vad Backman (2016) kallar formell skriftlig 
kommunikation. Det andra sättet vi hittade litteratur var via vår handledare under våra möten. 
Litteratur som hittades på detta sätt är vad Backman (2016) kallar formell muntlig 
kommunikation. De artiklar som har använts är markerade med en * i referenslistan i slutet av 
denna studie (9. Referenser).  
 
Tidigare forskning har främst kommit från söktjänst Discover från Högskolan Väst bibliotek 
och Högskolan Västs rekommenderade databas Emerald. I tabellen nedan har vi listat de 
svenska nyckelorden och deras engelska motsvarigheter som vi använde oss av vid 
litteratursökning.  
 
Tabell 1: Sökord  

 
 

Lärare Teacher* 

Påverka Affect 

Lärplattform Learning Management System / LMS 

Administrativ Administrative 

Högre utbildning Higher Education 

Skolan School 

Universitet / Högskolan University 

 
Sökprocessen inleddes med de sökord som hittas i tabellen ovan. Eftersom resultaten av de 
flesta sökningarna inte gav oss relevanta artiklar som vi kunde använda, behövde vi överväga 
fler nyckelord och operatorer. Vi upptäckte exempelvis att resultat som vi erhållit via Emerald 
behandlade oftast digitalisering för bibliotek, något som mestadels inte var relevant. Detta 
ledde oss att använda sökordet “bibliotek” med en NOT -operator för att undvika sådana 
resultat. I ett fall minskade antalet artiklar från 2468 till 457 (digitization, digitisation, teacher, 
libraries). De ytterligare nyckelorden som vi började användas hittas i Tabell 2 nedan.  
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Tabell 2: Sökord 
 

 

Arbete Work 

Arbetsplats Work place 

Undervis* Teach* 

Digital teknik Digital technology 

 
 
5.3.1 Den slutliga sökprocessen 
 
Med hjälp av nyckelord som presenteras i både tabeller ovan kunde vi utföra olika sökningar 
som resulterade i olika resultat baserat på sökkombinationen som användes. 
Sökkombinationen som vi använde för att hitta de flesta artiklar som refereras till under denna 
studie var "higher education" OR "teach*" OR "work place" NOT "Librar*". Vi behövde 
minska antalet träffar av denna sökning genom att ändra var sökorden skulle finnas samt 
vilken typ av forskning vi letade efter. Detta innebar att vi ändrade så att sökorden skulle 
endast vara i “Keywords”. Sökordet “Librar*” lämnade vi kvar till att vara “Anywhere” 
eftersom vi inte ville få artiklar som berörde detta. Därefter ändrade vi till att endast få artiklar 
som var “Research papers”. Denna sökning resulterade i 1052 träffar vilket var fortfarande 
för många då vi ville begränsa antalet träffar till ungefär 100 för att underlätta 
litteratursökningen. Genom att filtrera artiklar via “Publication” kunde vi minska ner antalet 
för att möta vårt mål på ungefär 100. 
 
De artiklar vi fann relevant skrev vi ner i form av en tabell där vi kortfattat skrev om syftet 
med forskningen, metod, teori och resultat. Artiklar betraktades som relevanta och värda 
ytterligare granskning om de inkluderade något av våra sökord som användes i 
sökkombinationen och om titeln var något kopplad till utbildning. Artiklarna som uppfyllde 
dessa kriterier undersöktes vidare där vi läste abstraktet och syftet med forskningen. Vid 
genomläsning av dessa avsnitt hade vi flera kriterier som skulle uppfyllas. För att en artikel 
skulle räknas som relevant under denna fas av processen behövde artikeln behandlar lärarens 
perspektiv och hur de upplevde användning av digital teknik till viss mån. Vi menar då att det 
behövde finnas en koppling till lärare och deras användning av digital teknik på något sätt. 
Slutligen granskades artiklarna som var relevanta genom att granska artikelns metodval, teori 
och resultat.  
 
I “Figur 2” nedan presenterar vi resultaten av den processen som har förklarats i detta avsnitt. 
Den första kolumnen visar den aktuella sökningen och vilka sökord som användes, den 
publikation som vi var i, och därefter antalet artiklar i den specifika publikationen. Detta 
förklarade vi i det första stycket. Den andra kolumnen visar antalet artiklar som var 
intressanta baserat på deras titel och abstrakt och därefter antalet artiklar som granskades helt. 
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Detta förklarades i andra stycket. Den sista kolumnen visar antalet artiklar som vi fann 
relevanta och används under denna studie. Designen av den figuren nedan inspirerades av 
Spante m.fl. (2018). 
 
Figur 2: Sökprocessen via databasen Emerald  

 
 

 
 

Övriga referenser som används i denna studie hittades genom att kolla upp de refererade 
artiklar i de artiklar som vi antingen blev rekommenderade eller hittade via Emerald och 
Discover.  
 
5.4 Analys 
 
För att analysera intervjusvaren för hur de svenska högskolelärare inom informatik upplevde 
att Högskolan Väst implementerade och designade digital teknik så användes ett sociotekniskt 
perspektiv. Motiveringen till valet av det sociotekniska perspektivet tydliggjordes Teori-
diskussionen (4.3 Teori-diskussion). Studiens frågeställning var: 
 
Hur upplever svenska högskolelärare inom informatik deras dagliga användning av digital 
teknik på arbetsplatsen? 
 
Analysfasen började med en organisering av de intervjusvaren för att kunna få en helhetsbild 
samt för att ge data en form som är mer tolkningsbar. Med tolkningsbar menar vi att den 
insamlade data blev strukturerad på ett sätt som gjorde det enklare för oss att hantera. Hur vi 
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organiserade och strukturerade intervjusvaren var genom att använda ett program som heter 
MAXQDA. I programmet infogade vi all rådata från intervjuerna. Programmet gjorde det 
sedan möjligt för oss att skapa "koder" där vi kunde markera specifika delar av 
intervjumaterialet. Koderna baserades på det sociotekniska perspektivet där vi hade koder för 
varje princip, det vill säga Cleggs (2000) 19 sociotekniska designprinciper. MAXQDA hjälpte 
oss att selektivt välja ut vilka delar som vi ansåg vara relevanta för resultat och analys. 
 
Figur 3: MAXQDA 

 
 

 
 
Utöver dessa principer hade vi även en kod för markering av data som gällde hur lång tid 
respondenten hade arbetat som högskolelärare samt en kod för data som berörde 
Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi, det vill säga data som berörde om de har 
upplevt att digital teknik har underlättat deras arbetssituation i fråga om undervisning och 
administration. I Figur 3, som endast är en illustration av MAXQDA:s gränssnitt som inte 
visar det slutgiltiga resultatet, så visualiseras är koderna till vänster där användaren kan se 
antalet gånger som de har kopplats till något textstycke. Om man klickade på någon av 
koderna så kunde man också se och navigera till de textstycken som var kopplade till 
respektive kod. Kopplingarna utfördes genom våra egna bedömningar när vi ansåg att olika 
berättelser och förklaringar kunde härledas till någon princip. All rådata lästes igenom två 
gånger av respektive författare med Cleggs (2000) sociotekniska designprinciper vid sidan 
om, för att ha en god översikt av de olika principerna och dess innebörd medan vi läste. I 
Figur 3 så visualiseras all rådata i mitten, men för att behålla respondenternas anonymitet och 
följa de etiska principerna som tydliggörs i nästa avsnitt, valde vi att göra rådatan oläsbar i 
figuren. Denna teknik gjorde det möjligt för oss att hitta både likheter och skillnader i 
respondenternas erfarenheter i relation till det sociotekniska perspektivet. 
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När vi använde principerna som ett analysverktyg under resultatavsnittet så upptäckte vi en 
flexibilitet med att både presentera och analysera intervjusvaren samtidigt. Vi bestämde oss 
därför för att integrera vår analys i vårt resultatavsnitt. Under detta avsnitt delade vi resultatet 
i fyra olika teman där dessa teman i viss utsträckning var baserade på hur Clegg (2000) delade 
upp principerna i sektioner. Dessa sektioner som Clegg (2000) hade delat in principerna i var 
meta-principles, content principles och process principles. Som Clegg (2000) förklarar så 
finns det principer som är sammanlänkade, vilket vi också upptäckte vid organisering av 
rådatan då exempelvis principer i process principles kunde anknytas till principer i meta-
principles. Vi ville inte förhålla oss restriktivt till dessa sektioner som teman, så via egna 
identifierade teman kunde vi frigöra oss från Cleggs (2000) befintliga sektioner och koppla 
principerna trots att de tillhörde olika sektioner. Nedan förklarar vi hur vi tänkte kring varje 
tema.  
 
Vid sammanfattning av meta-principles bedömde vi att den belyste den sociala biten av ett 
system och människors inflytande på digital teknik. Vi kallade därför vårt första tema 
"Inflytande på digital teknik".  
 
Content principles sammanfattades till användningen och integrationen av systemen, och detta 
tema kallade vi "Systemens användning". 
 
Process principles fokuserade huvudsakligen på systemets ägare, aktörer och politiska 
aspekter på organisationsnivå. Vi kallade därför detta tema för "Den politiska rollen". 
 
Slutligen har vi ett tema baserat kring utbildning och kompetensutveckling därför att det 
förekom mycket rådata kring det ämnet. Vi kallade detta tema för “utbildning och 
kompetensutveckling”.  

 
5.5 Etik 
 
Enligt Denscombe (2017) är forskningsetik något som man inte kan välja utan är något som är 
ett grundläggande del av god forskning. Enligt lagen finns etik för att skydda individen och 
respekten för mänsklig värdighet i forskning (SFS 2003:460). Enligt 16 § om “etikprövning 
av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) skall forskningspersonen informeras om 
den övergripande planen, syftet med forskningen, metoder som används, de följder och risker 
som forskningen kan medföra, vem forskningshuvudmannen är, att deltagandet är frivilligt 
och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst.  
Under denna studie tog vi hänsyn till detta och försäkrade oss om att följa lagar och riktlinjer 
då vi förstod allvarligheten av att vara grundlig och tydlig när det gäller etik. Det började med 
att vi tog kontakt med högskolelärare från avdelningen för informatik inom institutionen för 
ekonomi och IT. Denna kontakt utfördes i första hand med hjälp av e-post för att bjuda in 
lärare att delta i studien. Den användes därefter för att planera intervjun om de var villiga att 
delta. Respondenterna informerades via e-post, samtyckesformulär och muntligt om studiens 
syfte, innehåll samt utvalt metod. Inkluderade också i det första e-postmeddelandet som 
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skrivits till varje respondent var en kort sammanfattning av hur vi skulle behandla deras data i 
enlighet med dessa etiska lagar och riktlinjer.  
Enligt 17 § om “etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) får 
forskningen utföras endast om forskningspersonen har samtyckt till den. Ett samtycke gäller 
endast om forskningspersonen har fått informationen om forskningen enligt 16 §. Samtycket 
skall även dokumenteras. Att samtycke skall även dokumenteras är något som Denscombe 
(2017) skriver är viktigt då enligt den andra forskningsetiska huvudprincip räcker det inte med 
ett muntligt samtycke. Förutom det givna godkännandet att delta i studien via e-post, gavs 
muntligt samtycke och sedan skriftligt samtycke via ett samtyckesformulär (Bilaga 2). Det 
muntliga och skriftliga samtycket gavs innan intervjun ägde rum. 
För att vi skulle behålla respondenternas anonymitet under hela studien och uppfylla den 
första forskningsetiska huvudprincip kodades de transkriberade uppgifterna och 
respondentens identifierbara information som namn, titel, eller skola ersattes med siffror. 
Under studien lagrades respondenternas uppgifter på våra lösenordskyddade datorer, både 
med brandväggsskydd, vilket begränsade risken att uppgifterna erhölls av obehöriga. På grund 
av att data lagras på båda våra datorer var risken för att data som raderades låg. Uppgifterna 
används endast av oss och vår handledare under studiens gång. 
 
5.6 Metoddiskussion 
 
I denna studie har vi använt enskilda semistrukturerade intervjuer som vår val av metod. 
Intervjuer som metod är enligt Denscombe (2017) lämpliga när man kan få kontakt med de 
eventuella respondenterna. Han menar då att respondenter kan vara mycket upptagna och att 
hitta en lucka i deras kalender kan vara svårt. Att ha högskolelärare som respondenter där 
deras scheman ofta var fullbokade innebar ett behov av att boka intervjuer i god tid. Detta 
gjorde det lättare för både oss och de potentiella respondenterna att hitta en gemensam tid. 
Enskilda intervjuer användes också för att de är enklare att ordna vilket var en fördel med 
tanke på respondenternas schema. Som Denscombe (2017) skriver är det endast intervjuaren 
samt den intervjuade som ska finna en gemensam tid. En annan fördel med intervjuer är att de 
ger mer djupgående och detaljerade data där frågor kan följas upp vilket var till hjälp med att 
får mer data kring vissa ämnen såsom om digital teknik har underlättat respondenternas 
arbetssituation. Enskilda semistrukturerade intervjuer var till fördel då vi kunde följa upp med 
frågor som baserades på den enskildes åsikter och tankar något som inte lika enkel att göra i 
exempelvis gruppintervjuer eller fokusgrupper. Denscombe (2017) förklarar exempelvis att 
personliga intervjuer är lättare att kontrollera eftersom intervjuaren har endast en persons 
idéer att sätta sig in i. Utöver detta förklarar samma författare hur forskaren kan med 
semistrukturerade intervjuer utveckla och ändra frågorna utifrån de andra intervjuer så varje 
intervju blir olika (Denscombe, 2017). I studiens fall gjorde detta det möjligt för oss att 
utveckla våra frågor med flera följdfrågor som kunde användas för att samla in mer 
djupgående data kring de huvudfrågorna som finns i vår intervjuguide. En sista fördel med 
intervjuer var att respondentens tonläge ibland kunde tyda en frustration eller uppgivenhet 
vilket gjorde det möjligt för oss att tolka deras svar direkt för att få en mer djupgående detalj 
kring deras upplevelse.  
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Urvalet av respondenter var baserat på, som vi tidigare nämnde, högskolelärare inom 
informatik. Dessa högskolelärare hade vi en viss relation till eftersom de tidigare hade varit 
ansvariga för flertal undervisningar och kurser som vi var delaktiga i. Enligt vår uppfattning 
innebar denna relation att respondenterna kunde vara mer avslappnade och bekväma under 
intervjuerna - vilket innebar att de blev mer personliga i sina åsikter och berättelser. Detta 
kunde således leda till mer djupgående och relevanta svar för studien. När de fick ge så öppna 
svar så kunde det förekomma att de började prata om ett ämne som vi senare hade tänkt 
behandla under intervjuns gång. Däremot som Denscombe (2017) skriver om 
semistrukturerade intervjuer, som vi använde för vår studie, så behöver intervjuaren vara 
inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd - så detta var något vi redan 
var förberedda på och kunde därmed anpassa de följande frågorna efter.   
 
Vi använde oss också av flera intervjuknep som Denscombe (2017) föreslår. Det första är 
“sufflering” vilket innebar att vi som intervjuare gav något exempel på svar till vår egen 
fråga, för att hjälpa respondenten att själva besvara frågan. Ibland så fick även be 
respondenten att ge ett exempel eller utveckla deras egna svar, vilket kallades för “följa upp” 
enligt Denscombe (2017). Ibland så kunde vi också validera respondenternas svar där vi 
frågade om vi har uppfattat dem korrekt genom att återge en kort sammanfattning i stil med: 
“Vi har förstått det som så här [...], är det ungefär så du menar?”. Det knepet, när man 
sammanfattar en tankegång, kallar Denscombe (2017) för “kontrollera”.  
  
5.6.1 Kvalitetssäkring   
 
I detta avsnitt diskuterar vi kring studiens metodologiska styrkor och svagheter. Bryman 
(2018) förklarar hur vissa författare har föreslagit att kvalitativa studier kan bedömas och 
värderas utifrån andra kriterier än dem som används inom kvantitativa studier. Tillförlitlighet 
är ett grundläggande kriterium som Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) 
föreslår, nedan diskuteras det kriteriet för studien. 
 
5.6.1.1 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten består av fyra delkriterier vilka definieras av Lincoln och Guba (1985) som 
Trovärdighet (Credibility), Överförbarhet (Transferability), Pålitlighet (Dependability), och 
En möjlighet till att styrka och konfirmera (Confirmability).  
 
5.6.1.1.1 Trovärdighet (Credibility) 
 
På grund av att informationen som önskades var respondentens faktiska erfarenheter och 
upplevelser, behövde vi överväga svarets validitet eftersom det var nödvändigt att undvika 
vad Denscombe (2017) kallar "social önskvärdhet". Han förklarar att respondenterna kan vara 
benägen att ge de svaren som hen anser vara förväntade, de rätta svaren eller sådana som får 
hen att göra ett gott intryck. Eftersom studiens metodansats var intervjuer, kunde vi får mer 
djupgående information och fick även möjligheten till ett omedelbart tillfälle att validera 
respondenternas givna uppgifter. 
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Den första intervjuguide skapade vi utan att ha något konkret analysverktyg som grund till 
studien. Denna intervjuguide skapades utifrån syftet att veta mer om hur högskolelärare 
upplevde sin digitaliserade arbetssituation. Vi försökte sedan forma våra frågor kring detta 
syfte. När frågorna var klara utförde vi en pilotintervju eftersom vi ville kontrollera kvaliteten 
på det data som vi fick ut från den intervjuade. Det visade sig att de svaren var inte alls de 
som vi behövde och detta var på grund av en otydlighet kring vad vi ville få ut från studien. 
Vi gick därför tillbaka till ritbordet och bestämde oss för att använda ett teoretiskt perspektiv 
som grund till studien samt för att tydliggöra vad vi ville faktiskt undersöka. Studiens syfte 
och fråga hade i början mer fokus på högskolelärarens välmående och hur de upplevde deras 
arbetssituation, vilket var något vi insåg inte riktigt stämde överens med det vi vill undersöka 
och därmed anledningen till en ändring. Denna ändring innebar att vi ändrade vår 
frågeställning och syfte så att vi kunde fokusera mer på hur högskolelärarna upplevde deras 
användning av digital teknik vilket stämde mer överens med det vi ville få ut från studien. 
Detta ledde till en ny frågeställning och ett uppdaterat syfte samt ett teoretiskt perspektiv som 
vi kunde använda både som underlag för vår intervjuguide och som ett analysverktyg.  
 
5.6.1.1.2 Överförbarhet (Transferability) 
 
I denna studie har vi bland annat information om lärarens inriktning, det vill säga informatik, 
vilken högskola studien är utförd på och vilka typer av system som respondenterna använder 
sig av. Denna information insåg vi kan bidra till en bättre förståelse kring hur vårt resultat kan 
appliceras i liknande fall, vilket skulle kunna vara andra högskolor. Vi syftar efter att ge 
läsaren relevanta detaljer så att de kan jämföra och sedan bedöma i vilken utsträckning 
resultaten kan användas i övriga studier. Lincoln och Guba (1985) kallar detta för 
överförbarhet och innebär att forskningens läsare använder forskningens information som 
finns i det specifika fallet för att bedöma i vilken mån fynden från forskningen kan appliceras 
på andra jämförbara fall.  
 
5.6.1.1.3 Pålitlighet (Dependability)  
 
Pålitlighet (Dependability) avser till att forskarna ska anta ett granskande synsätt (Bryman, 
2018). Bryman (2018) förklarar att detta innebär att man säkerställer att det skapas en 
fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen. Vi har, i denna 
studie, redogjort varje avsnitt vilket inkluderar ett inledande text som introducerar avsnittet. 
Vi har dessutom förklarat våra beslut som har tagits under studiens gång i hela studien. Under 
denna studie har vi använt oss själva som verktyg vid insamling av data samt vid analysering 
och tolkning av det data. Detta innebär att vi har använt vår förförståelse och kunskaper under 
dessa faser. Thurén (2007) förklarar att även när förförståelse kan leda till missförstånd är det 
inte fel att använda förförståelse eftersom det hjälper en att förstå saker. Bryman (2018) 
förklarar att kollegor eventuellt kan agera som granskare under forskningens gång och sedan 
när studien börjar närma sig sitt slut. I vår studie har en forskare fått agera som granskare mot 
slutet av vår studie.  
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5.6.1.1.4 En möjlighet till att styrka och konfirmera (Confirmability). 
 
Bryman (2018) förklarar att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker 
säkerställa att hen varit ärlig i sitt agerande. Han menar även att författarna ska ha insikten att 
det inte går att får någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning (Bryman, 2018). I 
denna studie har vi försökt hålla oss till den tredje forskningsetiska huvudprincip som 
Denscombe (2017) belyser. Principen innebär att forskaren ska arbeta på ett öppet och ärligt 
sätt, det vill säga att hen ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar. 
Lincoln och Guba (1985) förklarar även att forskaren ska vara neutral mot den insamlade 
data. I denna studie har vi eftersträvat att behålla citat och berättelser i sina riktiga 
sammanhang och inte spegla något av innehållet för önskvärt resultat. 
 

6. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt så presenteras och analyseras intervjusvaren från respondenterna - där 
innehållet är uppdelat i de olika teman som vi förklarade i analysavsnittet från metoden 
(Analys 5.4). Då mjukvarusystem, eller så kallade informationssystem, togs upp väldigt 
frekvent bland respondenterna så har det enbart refererats som “system” för att underlätta 
läsningen. När det däremot talas om “sociotekniska system” så handlar det om organisatoriska 
arbetssystem. 
 
6.1 Inflytande på digital teknik 
 
Bland respondenterna rådde delade meningar om vad för typ av inflytande de hade på valet 
och utformningen av högskolans digitala teknik. En av respondenterna berättade hur 
utvecklingen av deras betygsrapportering-system utfördes i samarbete mellan lärarna och en 
grupp systemutvecklare där de hela tiden kunde diskutera utvecklingsfrågor. Enligt 
respondenten så skedde utvecklingen ihop med användarna vilket också ledde till att 
betygsrapporterings-systemet blev en bra slutprodukt, där även de som ansågs vara “IT-
ovana” kände att systemet underlättade deras arbete. Samma respondent berättade att 
ledningen överlag utförde bra saker och försökte förankra det med personalen, även om 
informationen generellt inte alltid spreds så bra. När det kommer till utformningen av digital 
teknik och informationen om den så nämnde istället en annan respondent att det känns som att 
en del administrativa system implementeras utan att de blir underrättade om dem. 
Respondenten underströk att hen möjligtvis kan ha missat informationen om dess införande, 
men att det definitivt inte fanns någon delaktighet i implementering eller framtagande för 
några av dem.  
 
Att det kan införas nya system utan samråd eller delaktighet med användarna kan leda till en 
problematik som Cleggs (2000) princip “Design is systematic” belyser, om att det kan bli 
suboptimalt i fall det tekniska prioriteras över det sociala och vice versa. Att 
betygsrapporterings-systemet uppfattades som en bra slutprodukt av en respondent på grund 
av användarnas delaktighet är däremot ett exempel som möjligtvis kan tala för principens 
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betoning av jämlikhet mellan de tekniska och sociala prioriteringarna. Även om ytterligare tre 
respondenter uppskattade vad betygsrapporterings-systemet hade tillfört i deras arbetsvardag, 
så lyfte dock en av respondenterna upp mjukvarans brister där den sakna en automatiserad 
process för att uppdatera betyg på omexaminerade studenter. Respondenten berättade att 
problemet hade lyfts upp till ledningen, men visste inte om det var under ärende. Med andra 
ord så är inte användardeltagande en garanti till optimala system, men möjligtvis en god 
förutsättning. Att det upptäcktes behov av förbättringar med betygsrapporterings-systemet kan 
också härleda till principen “Design is an extended social process” där Clegg (2000) skriver 
om att designen av system inte är en engångsprocess, utan att systemen oftast ändras under 
användning av deras användare. Principen i sig är också applicerbar i andra utsagor från 
respondenterna. Bland annat så berättade en av respondenterna att hen var i behov av att se 
antalet deltagare för respektive kurs i deras tidigare lärplattform och lyfte ärendet till en 
utvecklare - och inom 10 minuter så var ändringen genomförd.  
 
När det gällde högskolans ansatser till att införa nya digitala verktyg i form av helt nya 
hårdvaror så berättade en av respondenterna hur högskolan delade ut Ipads som ett alternativt 
till deras bärbara datorer: 
 
[...] det var väldigt blandat hur digitaliserad man var på institutionen. Vi på informatik tyckte 
det var jättekul, men det fanns andra avdelningar som inte tyckte det var riktigt lika kul, som 
tyckte det var bättre att göra så som man gjort innan [...]. Då tyckte vi det att då trycker vi in 
Ipads för det var lite inne just då, det var lite hippt, macs och allt sånt där [...] det var ju 
blandad förtjusning, skräckblandad förtjusning kan man väl säga. En del tyckte det var 
jättejobbigt, en del tyckte det var skitkul och de var redan förbi den här biten och ville ha mer 
avancerade saker, så institutionen har ju hela den här spridningen, så att hantera 
teknikanvändningen är skitsvår på den här institutionen. (Respondent 4). 
 
Respondenten berättade sedan att införandet var väl förberett och att man kunde få hjälp, men 
att det dock under användningens gång upptäcktes att Ipadsen inte alltid var fullt kompatibla 
med den övriga utrustningen i lektionssalar, vilket krävde ytterligare utrustning. Den 
kompletterande tekniken tillhandahölls av Servicecenter men var inte tillgänglig till alla utan 
att man fick hämta ut den vid behov, vilket skapade lite för mycket motstånd och som 
troligtvis kan ha bromsat användningen av dem. Som respondenten förklarade så infördes 
Ipads bland annat för att det var trendigt med Apples produkter då. Det kan förefalla som en 
koppling till Cleggs (2000) princip “Design is socially shaped” om hur design är ett föremål 
för social formgivning, där investerandet i Ipads kan ha drivits av de sociala faktorerna, som 
exempelvis att Apples produkter ansågs vara trendiga. Att respondenten också nämnde 
institutionens svårigheter med att hantera teknikanvändningen bland den spridningen av olika 
attityder till ny digital teknik, belyser också komplexiteten med att uppfylla målet i principen 
“Design should reflect the needs of the business, its users and their managers” där 
utformningen av digital teknik ska reflektera användarnas behov (Clegg, 2000). Det kan 
möjligtvis vara svårt att uppfylla samtliga användares behov. Det ska dock vara i beaktande 
att införandet av Ipads, när det enligt respondenten inte var kompatibel till den nuvarande 
tekniska utrustningen, kan anknytas till principen “System components should be congruent” 
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då principen accentuerar att systemkomponenter ska överensstämma med varandra (Clegg, 
2000) - vilket Ipadsen inte gjorde med den nuvarande tekniska utrustningen. Som principen 
också lyfter så kan idén om kongruens bland alla systemen förvisso leda till konservatism om 
det nya enbart utformas för att passa med det gamla - vilket skulle kunna associeras med att 
det förekom andra avdelningar som tyckte att det var bättre att göra som man hade gjort 
tidigare innan Ipadsen.  
 
En respondent menade att det fanns ett råd som hanterade högskolans digitala teknik, men att 
hen befarade att personalen inte kände till det och således inte vände sig dit. En annan 
respondent berättade följande: 
 
Jag är sedan nu i höstas i en liten gruppering som jobbar med just den här digitala vardagen, 
de heter “Verksamhetsutvecklingsrådet”. Där är jag och en till från institutionen som sitter i 
det här rådet och pratar om de här systemen som vi använder, och där känner jag att vi har 
möjlighet att påverka och dela med våra åsikter. Om man inte är med i den gruppen då är 
man liksom lite långt ifrån, i och med att man inte har tid att involvera sig i allt möjligt som 
sker på skolan, men just i den här gruppen är vi några representanter från varje institution 
där vi går igenom saker tillsammans där vi pratar om svårigheter och så vidare. Man hör 
från andra håll hur andra jobbar och vad de har för svårigheter. 
Verksamhetsutvecklingsrådet försöker också ge förslag till våra utvecklare vad det är vi vill 
och hur vi skulle vilja. Det är inte så att vi bestämmer där men de tar det vidare till ledningen 
och utvecklingsteamet och så vidare. Det sättet känner jag att vi har möjlighet. (Respondent 
2).   
 
Verksamhetsutvecklingsrådet kan tolkas som en indikation på hur högskolan prioriterar både 
de tekniska och sociala aspekterna, då rådet samlar in användarnas åsikter och önskemål kring 
den tekniska biten. Detta härleder igen till principen “Design is systematic” (Clegg, 2000) om 
den jämbördiga prioriteringen mellan det sociala och tekniska - men också hur högskolan via 
den information de erhåller från Verksamhetsutvecklingsrådet kan få en bättre bild av de 
nuvarande systemens effekter och möjligtvis ha dess konsekvenser i beaktande vid nya 
designförslag. Som respondenten också förklarade så var det några representanter från varje 
institution som fick möjlighet att ventilera eventuella svårigheter och hur de arbetar med 
systemen. Som Clegg (2000) lyfter i principen “Evaluation is an essential aspect of design” 
så behöver det finnas systematiska och pluralistiska utvärderingar i ett sociotekniskt system. 
Det vill säga att utvärderingarna behöver ha en mångfald bland infallsvinklarna. Att 
Verksamhetsutvecklingsrådet har representanter från varje institution kan relateras till att 
högskolan försöker uppfylla den mångfald bland perspektiv som utvärderingarna behöver 
enligt principen. Mångfalden i Verksamhetsutvecklingsrådet kan också härledas till principen 
“Design involves multidisciplinary education” (Clegg, 2000), om att man med ett 
sociotekniskt designtänk samlar människor från olika disciplinära bakgrunder och olika roller; 
där deras olika kompetenser, färdigheter och expertis som kan utbilda varandra och bidra med 
kreativa lösningar till designprocesser.        
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6.2 Den politiska rollen 
 
När respondenterna pratade om vilket typ av inflytande de hade på införandet och 
utvecklingen av högskolans digitala teknik så belyste flera respondenter högskolans roll som 
en offentlig verksamhet. En av respondenterna menade att själva grundproblematiken till 
deras begränsningar när det kom till att påverka valen av digital teknik berodde på de 
offentliga upphandlingarna. En annan respondent menade att oavsett hur anpassade systemen 
var, så kan de ha hjälpt hen att hålla sig inom lagens ramar för vad man får göra som offentlig 
verksamhet och statlig myndighet. En ytterligare respondent berättade följande:  
 
Det här är bara system som vi får till oss. Och jag förstår det som att, för det är på tapeten i 
jämna mellanrum, att det här har ju med offentlig upphandling att göra. Vi byter system 
ibland och det har att göra med att det upphandlas i jämna mellanrum. Däremot så har man 
kanske inte gjort en kravspecifikation eller användaranalys riktigt fullt ut. Ibland så försöker 
man knö in en typ av verksamhet i ett befintligt standardsystem som inte riktigt fungerar så 
som vi jobbar. (Respondent 3). 
 
Upphandlingar av nya system som inte riktigt går i linje med existerande arbetsprocesser var 
det fler respondenter som lyfte. En respondent berättade om övergången till deras nuvarande 
videokonferenssystem, där hen påpekade att det nuvarande systemet saknade viktiga 
funktioner som de använde när de handledde i det tidigare videokonferenssystemet. Som 
Clegg (2000) understryker i sin princip “System components should be congruent” så 
inbegriper en ny design en uppsättning av arbetsarrangemang som måste vara kongruenta med 
nuvarande system och tillvägagångssätt - att upphandlade system inte går i linje med de 
nuvarande arbetsprocesserna kan möjligtvis vara ett problem i hänsyn till principen.  
 
Även om ett nytt system möjligtvis upphandlas för att det behöver ske en förändring i 
arbetssätten, så är det dock viktigt enligt principen “System design involves political 
processes” att alla tekniska val inte enbart lämnas till “experterna”, då olika perspektiv 
behöver beaktas och respekteras, då bland annat frågor om processer och ägandeskap höjer de 
politiska frågorna (Clegg, 2000). Som ena respondenten förklarade så verkar det inte utföras 
kravspecifikationer eller användaranalyser fullt ut, vilket kan tyda på att de tekniska valen 
lämnas till “experterna” snarare än att det tas hänsyn till olika perspektiv. När en annan 
respondent däremot berättade om övergången till deras nuvarande lärplattform så förklarade 
hen att de kände en typ av delaktighet i implementeringen, då en del lärare ingick i 
fokusgrupper som fick göra anspråk på hur en del funktioner skulle anpassas. Så åsikterna 
skiljer på sig mellan respondenterna. 
 
Principen “System design involves political processes” redogör att det också måste finnas 
mekanismer för att hantera de politiska diskussionerna på sätt som är acceptabla för de som 
berörs av systemen (Clegg, 2000). Utifrån respondenternas svar så är det svårt att tolka 
huruvida de har accepterat högskolans sätt att hantera de politiska diskussionerna. Däremot så 
verkar de infinna sig i situationens förutsättningar, där en respondent berättar: 
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Jag kan inte säga att det skulle skötas på något annat sätt, det är det som jag ser det, kanske 
är frågan ännu större, vi är en offentlig verksamhet och vi jobbar med offentliga 
upphandlingar och det ska vara nya upphandlingar på nya system var fjärde år eller vad det 
är [...] (Respondent 6). 
 
Medan en annan respondent berättar att de generellt sett nöjer sig med systemen som de har: 
 
Jag tror nog generellt att vi nöjer oss med det vi har, tills det att det börjar tisslas och tasslas 
om att vi ska ha något nytt. Och då springer alla runt som yra hönor och ropar "Jag vill ha 
det! Jag vill ha det! Och jag vill ha det!" och så vidare. (Respondent 5).  
 
Av att döma från respondenten så verkar det förekomma en del önskemål från många håll när 
det ryktas om nya system, men som Clegg (2000) skriver i principen “System design involves 
political processes” så är det engagemanget nerifrån och uppåt inom en organisation 
nödvändig även om det inte är effektivt. Vidare förklarar respondenten att deras önskemål 
troligtvis framförs till en form av styrgrupp när de har formulerat dem till deras närmsta chef. 
En annan respondent menade också att folk lyssnade på deras önskemål och synpunkter på 
systemen, men att det inte alltid mynnade ut i förändringar. Respondenten berättade att hen 
inte alltid fick förklaringar, mer än att det kunde ta tid. Respondenten uttryckte dock sin 
förståelse över att det förmodligen var en ekonomisk fråga och att de inte kan ta hänsyn till 
alla möjliga önskemål. När det gäller resurser så skriver Clegg (2000) i principen “Resources 
and support are required for design” om att organisationer behöver investera i resurser i ett 
sociotekniskt system. Principen betonar att stöd och resurser innefattar ett antal element som 
står i relation till varandra - där pengar, tid, kunskap, bemödande, kompetens och färdighet 
ingår (Clegg, 2000). Det kan möjligtvis vara en ekonomisk fråga till att alla önskemål inte tas 
i beaktande - eller att högskolan har andra prioriteringar, då en annan respondent menade att 
högskolan i övrigt var väldigt generös när det kom till att köpa in utrustning för nätburen 
undervisning utifrån lärarnas önskemål.  
 
När en annan respondent pratade om högskolans inköp av utrustning utifrån önskemål, så 
berättade hen att de oftast själva fick välja, som kursansvariga, vilka digitala verktyg som 
studenterna skulle använda för en kurs olika moment. Respondenten förklarade att kursplanen 
är styrande för dem, men att det aldrig står vilken specifik leverantör eller produkt som ska 
användas, utan enbart att studenterna ska känna till och ha provat någon viss typ av digitalt 
verktyg. Respondenten berättade om en kurs som hen var ansvarig för där studenterna 
egentligen kunde utföra kursens moment analogt, men att hen valde att tillhandahålla ett 
digitalt verktyg som alternativt medel till studenterna, för att skapa ett mer underhållande 
tillvägagångssätt. 
 
Att högskolan tillhandahåller en valfrihet och köper in medel utifrån högskolelärarnas 
önskemål kan kopplas till Cleggs (2000) princip “Values and mindsets are central to design” 
som framhåller att människor är en fördel och inte en kostnad, där teknik är verktyg som 
stödjer människor att uppnå sina mål. Det kan med andra ord tolkas som att högskolan 
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betraktar högskolelärarnas önskade medel som verktyg för att de ska lyckas med sin 
undervisning - där högskolelärarna inte heller betraktas som en kostnad, utan en fördel. 
 
“Systemägare” var ett ord som flertal respondenter använde. En av respondenterna förklarade 
att de till exempel kunde kontakta Servicecenter för hjälp om de erfara några problem med 
användningen av systemen. Det var däremot inte Servicecenter som bestämde över hur 
systemen skulle se ut, utan att det bestämde de olika systemägarna för de olika typerna av 
system. En av respondenterna berättar följande:  
 
[...] går man till systemägaren, så är det inte alltid att den personen eller den gruppen tycker 
att problemet är tillräckligt viktigt för att det ska göras något åt det. Eller så kan de också 
säga "Ja, det här är något vi känner till, det är fler som sagt, vi får se när vi kan åtgärda det" 
[...] (Respondent 3. 
 
En annan respondent refererade också till “systemägare” när de pratade om önskemål och 
olika uppdateringar av systemen, där respondenten berättade att de först kommunicerar sina 
önskemål med sin chef som i sin tur tar det med systemägaren. Att ägandeskapen av systemen 
var uppdelade, samt att en del respondenters formuleringar inte heller antydde på att de själva 
la beslag på systemen och gjorde dem till deras egna, rent bildligt talat, gör det således svårt 
att uppfylla principen “Systems and their design should be owned by their managers and their 
users” (Clegg, 2000). Principen belyser att ägandet och utformningen av systemen bör 
tillägnas de personer som använder dem, vilket det inte framstår som enligt respondenternas 
utsagor. 
 
6.3 Systemens användning 
 
När respondenterna berättade om hur de använde högskolans olika system, så var det flertal 
respondenter som pratade om systemet för deras schema- och salsbokningar. När 
högskolelärare behöver planera scheman och boka salar så behöver de samarbeta med 
schemahandläggare, då det endast är schemahandläggare som är behöriga att boka salar. En 
respondent berättade om processen: 
 
[...] Rent tekniskt med schemabokning så fungerar det på två sätt. Antingen så gör man ett 
Excel-ark som jag skriver vilka dagar jag vill ha för föreläsningarna eller datorsalar som jag 
sedan skickar till schemahandläggarna då. Jag har också tillgång till systemet för schema- 
och salsbokningar, att göra egna schemabokningar, men vi kan inte boka salar. Så för min 
del så brukar jag göra så att jag gör schemat i systemet, skriver in alltihopa, sen mejlar jag 
att “här fattas det nu salar, vänligen boka salar för dessa tider”. Lättast tycker jag. Minst 
steg i det hela, för då gör jag det i systemet men de får prioritera salar [...] Jag tror dock 
väldigt många skickar in Excel-ark så att schemahandläggarna själva får föra in det i 
systemet [...] (Respondent 1). 
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Respondenten förklarade sedan att hen lärde sig sitt tillvägagångssätt via en kollega, och att 
det sparar in tid samt minskar risken till att det blir fel, då schemahandläggarna inte behöver 
manuellt föra in dagar och tider åt dem i systemet från ett Excel-ark. Respondenten underströk 
dock att den främsta anledningen till att hen själv ville lägga preliminära schemabokningar 
var på grund av att systemet höll ordning på alla bokningar. Respondenten berättade följande: 
 
[...] Schema- och salsbokningssystemet håller ordning på alla bokningar. Så om jag väljer en 
dag och tid och väljer att boka, även om jag inte bokar en sal, så får jag en stark varning om 
klassen är upptagen den tiden - eller om läraren är upptagen den tiden; och då vet jag att det 
inte ens är värt att försöka skicka in det. För att skicka in det till schemahandläggarna, så ser 
ju de att inte går då p.g.a. kanske klassen när upptagen då - du får hitta en annan tid, och så 
blir det många mejl fram och tillbaka innan man hittar något som fungerar. Via schema- och 
salsbokningssystemet kan jag direkt se vilka dagar som är “rena” bortsett från att salar 
fattas. Så via schema- och salsbokningssystemet tycker jag att jag både vinner korrekthet och 
att det görs rätt. Framförallt så ser jag direkt schemakrockar via det. (Respondent 1). 
 
Respondenten beskrev tillvägagångssättet som en work-around åt andra hållet, där hen 
förklarade att tillvägagångssättet med Excel-arken troligtvis var den normala proceduren 
framför preliminära schemabokningar i systemet. En annan respondent berättade också om att 
själv lägga ett preliminärt schema i systemet, där hen menade att man undvek krockar bland 
bokningarna, samt att det också blev effektivare och lättare för schemahandläggarna att enbart 
välja salar till det preliminära schemat i systemet. En ytterligare respondent som valde att 
lägga preliminära scheman direkt i systemet istället för Excel-filer, förklarade valet av 
tillvägagångssätt så här: 
 
Gällande schema- och salsbokningssystemet så är det inget uttalat att jag kan göra som jag 
gör. Utan jag vet att jag kan göra så om jag vill. Men schemahandläggarna kan lika väl ta 
emot all information via mejl eller i ett Excel-ark. De försökte någon gång skapa ett formulär 
som vi skulle fylla i för att lägga ett schema för en kurs, men det föll på det att lärarna 
antagligen gjorde det på en massa olika sätt – och när vi inte fick hjälp med att lösa krockar 
[...] (Respondent 3). 
 
Respondenten berättade sedan att de krockar som kunde uppstå med att enbart använda Excel-
ark kunde leda till en omfattande mejlväxling med schemahandläggarna. Samma respondent 
lyfte schema- och salsbokningssystemets varningsmeddelanden vid schemakrockar som den 
bidragande faktorn till varför hen föredrog att använda systemet direkt istället för 
tillvägagångssättet med Excel-ark. 
 
I principen “The means of undertaking tasks should be flexibly specified” skriver Clegg 
(2000) om att det som produceras med systemen ska vara specificerat och överenskommet, 
medan själva tillvägagångssätten däremot ska vara mer öppna och flexibla. Med detta menar 
Clegg (2000) att systemen ska möjliggöra en flexibilitet så att olika handlingssätt ska kunna 
förekomma beroende på situation eller hur användarens expertis och skicklighet ser ut. Att 
flera av respondenterna uppger hur de har börjat använda schema- och salsbokningssystemet 
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för istället för Excel-ark, som troligtvis var den normala proceduren enligt en av 
respondenterna, tyder på en flexibilitet bland tillvägagångssätt. Av att döma från 
respondenterna så var det specificerat med vad som behövdes åstadkommas: information om 
deras önskade schema och salar till schemahandläggarna. Sedan så har de däremot själva 
börjat använda schema- och salsbokningssystemet som deras egenutvecklade arbetsmetod - 
vilket går i linje med principens idé om att användarna ska få utrymme till egna metoder och 
således innovation och lärande (Clegg, 2000).  
 
Att respondenterna också berättade om att de preliminära bokningarna i schema- och 
salsbokningssystemet gav en mer korrekthet samt minskade risken för att det blev fel kan 
härleda till principen “Problems should be controlled at source” där Clegg (2000) menar att 
avvikelser ska kontrolleras från källan som de uppstår i. Det vill säga att ett problem bör 
kunna lösas på plats istället för att en “expert” ska inväntas och lösa problemet (Clegg, 2000). 
Att lärarna inte behöver göra sig alltför beroende av schemahandläggarna, utan istället kunna 
lägga ett preliminärt schema där de via systemets varningsmeddelanden kunde undvika 
krockar i schemat, kan tolkas som att de själva löser problemen från källan som de uppstår i.   
 
En respondent belyste dock en problematik med schema- och salsbokningssystemet, där hen 
förklarade att i själva webbklienten för systemet - där lärarna oftast sitter, så skiljer sig 
gränssnittet och funktioner från den klienten som schemahandläggarna använder. Dagen innan 
en röd dag så förhindras lärarna av systemet med att få lägga ett preliminärt schema för 
eftermiddagarna - då systemet menar att det inte är möjligt dagen före en röd dag. 
Respondenten förklarade dock att både lärarna och studenterna inte går halvdag dagen innan 
röd dag, utan behöver ha salar inbokade på eftermiddagarna. Däremot så brukar högskolans 
administratörer jobba halvdag före en röd dag. Respondenten förklarade sin reaktion och att 
hen kontaktade schemahandläggarna: 
 
[...] då säger varningsflaggan: “du kan inte boka den här dagen, för att det är en dag före 
röd dag” punkt. Så den dagen går inte att boka, och då blir jag sån här “men vafan, ska 
förvaltningen bestämma när jag får lov och boka och inte?” och så blir det mutter och 
svordomar. [...] Och så tog jag kontakt med dem för att jag drabbades ju av det. Då var de ju 
helt övertygade om att det var jag som gjorde fel, för att deras system var ju korrekt. Så jag 
fick skicka en skärmdump från webbklientens vy, och de hade ju ingen aning om att det var så 
och ville ju ändra på detta. Så då måste vi veta om att dag före röd dag om vi sitter i 
webbklienten så kan vi inte lägga preliminära scheman, Då ska vi veta om det och meddela 
det till schemahandläggarna så att de själva får lägga in det. Men då måste vi veta om att det 
är en bugg i systemet som vi kommer förbi problemet om vi gör på ett annat sätt. Jätteknasigt. 
Det har till och med skapat lite misstänksamhet gentemot förvaltningen. Gruffande. På vår 
avdelning har informationen spridit sig, men jag tror inte den är allmänt känd. (Respondent 
4). 
 
I principen “Systems should be simple and make problems visible” så skriver Clegg (2000) 
om systems behov av enkelhet i designen, där eventuella problem behöver synliggöras när de 
uppstår så att resurser kan tilldelas för att lösa dem. Att respondenten initialt misstolkade 
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varningsmeddelandet i systemet som en riktlinje av förvaltningen snarare än en bugg i 
systemet, indikerar på att problemen inte är synliga. Det är också svårt att påvisa hur resurser 
tilldelas för att lösa problemet, då lärarna får utföra uppgiften på ett annat sätt istället för att 
problemet blir löst - samt att informationen om det tillvägagångssättet inte heller verkar 
spridas till alla på institutionen. En princip som möjligtvis hade underlättat dilemmat skulle 
kunna vara “Core processes should be integrated”; som förespråkar att människor ska 
ansvara för hantering av kompletta processer och inte delar av dem - vilket innebär att 
resurser och befogenhet ska finnas för att göra det (Clegg, 2000). Med det tankesättet så hade 
schema- och salsbokningssystemet inte behövt vara uppdelat i två olika vyer och uppgifter för 
samma process. Huruvida det däremot är genomförbart med hänsyn till tid, kunskaper, 
organisatorisk struktur och lämplig behörighet är dock inget som kan besvaras från den 
insamlade data. Däremot så berättade en av respondenterna att det är en trång sektor, där det 
behövs en viss expertis för att det ska bli ordning på salsbokningarna.  
 
Bland de problem som kan uppstå vid användning av de olika systemen så förklarade en av 
respondenterna sitt förhållningssätt till det: 
 
[...] det är klart att är man stressad och har mycket att göra och har verktyg som är ologiska 
och svåra att förstå sig på som man inte använder så ofta så man inte lär sig dem så är det ju 
ganska irriterande såklart. Men mitt förhållande till det är fortfarande att jag är informatiker 
och försöker vara IT-expert så jag tycker det är intressant med hur man kan röra till ett 
system. (Respondent 1). 
 
Medan en annan respondent berättade om sin generella inställning till nya system: 
 
Jag tror det har med åldern att göra, för att för 10 år sedan så tyckte jag inte det var konstigt 
utan jag tyckte det var spännande med nya system och sätter sig i och det var lite kul om man 
kunde bemästra dem snabbt och blir duktig på dem. Nu så är det “suck ett nytt system igen, 
fasen måste jag sätter mig i den här!”. Klart jag gör det, jag är informatiker, så det måste jag 
göra. Lite krav har jag på mig ändå. Sätter mig däremot inte i dem lika mycket som jag 
gjorde förr. Bara för att klara arbetsuppgifterna. Inte lika entusiastisk. Inte lika roligt på att 
lägga tid på sådant. Samtidigt så förstår man att det behöver göras och tillgängligheten blir 
inte helt annorlunda. Stressigt blir det inte, jag brukar alltid fråga mig själv om vad är det 
värsta som kan hända. Det händer inget farligt. Det kan vara surt i vissa fall men det är inte 
där man är oftast. Jag kan bli lite matt inför att jag vet att jag måste lära mig massor system. 
Men jag får göra det och göra det till den nivå jag behärskar det och så är det bra så. 
(Respondent 4). 
 
Ett annat system som samtliga respondenter pratade om var deras personaladministration-
system. En respondent menade att det var allmänt känt att personaladministration-systemet 
ansågs vara dåligt. Det var dock flertal respondenter som beskrev sig som sällananvändare när 
det kom till systemet. Uppfattningen om hur systemet utvecklades skilde sig också mellan två 
av respondenterna, då den ena menade att det var ett färdigt affärssystem som hade 
upphandlats och sedan implementerats, medan en annan förklara det som ett egenutvecklat 
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system inom högskolan. Något gemensamt som de båda respondenterna dock lyfte var 
systemets svårigheter och att de som lärare inte tillhörde den primära användargruppen, där 
den en ena respondenterna berättade:  
 
[...] tidigare hade vi ett separat system för bara resor, det var också superknöligt. Alla såg 
fram emot det att det skulle hamna i personaladministration-systemet och bli mycket lättare, 
men det blev det inte av andra orsaker, det föll liksom där. Min känsla är att det är 
administrativa system skapade i primärt med administratören som huvudmålgrupp eller 
huvudanvändare, men där vi ska producera data, lägga in semester, ansöka om semester osv. 
är det inte byggt på ett användbart sätt. Det är liksom inte användbart för oss. Det har trillat 
över oss kan jag ju tycka, för hade man frågat eller bett oss titta på systemet eller gjort någon 
användarstudie så hade förmodligen en del synpunkter kommit fram. Sen hur anpassningsbart 
det är, det vet jag ju inte. (Respondent 3). 
  
Den andra respondenten, som menade att systemet var egenutvecklat, underströk också att det 
var utvecklat för de som sitter och administrerar och inte lärarna. När det exempelvis skulle 
registreras reseräkningar och traktamente i systemet så förklarade en annan respondent om 
lärarnas inställning till det på följande vis: 
 
Jag är inte sådan som reser mycket men jag har hört från andra kollegor som reser mycket i 
tjänst att de liksom kräks över det. Det är tydligen lite bökigt med rapporterade resor och 
order (Respondent 2). 
 
Att systemet var krångligt var det ytterligare två respondenter som belyste, där båda 
respondenterna menade att på grund av deras svårigheter med systemet så valde de hellre att 
betala för sina egna resekostnader, istället för att registrera dem i systemet så att högskolan 
finansiera resan. En av dem berättade om situationen: 
 
[...] sen behöver jag förstå hur jag ska använda IT-systemet, och då tänker jag bara ‘äh, 
hundra spänn, nä, jag bjuder på det’ och det är ju inte bra men det händer med dåliga IT-
system - man gör till slut saker man skulle inte göra helt enkelt, och i det här fallet går 
arbetsgivaren plus på det [..] (Respondent 1). 
 
En annan respondent berättade om att de tidigare började skicka sina rese-ansökningar till en 
administratör som fick föra in informationen i systemet åt dem. Hen förklarade dock att 
istället för att lösa svårigheterna med att administratörerna gjorde det åt dem, så spred man 
istället problemet genom att ha det integrerat i personaladministration-systemet där de flesta 
behövde använda systemet på något sätt.      
 
Även om det tidigare separata systemet beskrevs som dåligt av respondenterna, så verkar 
integreringen till personaladministration-systemet inte ha blivit till det bättre. Principen “Core 
processes should be integrated” belyser vikten av att designa integrerade processer för att 
undvika att dela upp kärnprocesserna över artificiella organisationsgränser (Clegg, 2000). Att 
registrera resor är möjligtvis inte en kärnprocess, men principens essens om en integrering 
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bland processer och system är i detta fall något som inte blev till en fördel. Som 
respondenterna berättade så integrerades reseregistreringsprocessen i ett system som verkade 
ha administratörer som primär användargrupp. Det kan ha försvårat processen för personalen 
utöver administratörer, då de själva inte ansåg sig tillhöra den primära användargruppen för 
systemet.  
 
En av respondenterna förklarade varför det förmodligen var svårt att byta ut systemet trots 
missnöjet kring det: 
 
[...] Ja, det är väl en allmän uppfattning om att det är kass, personaladministration-systemet. 
Sen är det säkerligen på gång att köpa in ett annat system. Jag har fattat det som att 
personaladministration-systemet är som en kugge i ett stort hjul liksom där man inte enkelt 
kan byta ut systemet eftersom bara systemet i sig kopplar vidare till det där osv. [...] det är 
liksom en kugge som inte enbart kan bytas ut. Den är så beroende av så många andra grejer 
och sådär [...] (Respondent 5). 
 
Även om personaladministration-systemet kan beskrivas som en kugge i ett stort hjul, vilket 
möjligtvis indikerar det på en kongruens med systemets omgivning och således Cleggs 
princip (2000) “System components should be congruent”, så förekommer det istället 
svårigheter med användbarheten. 
 
Av de övriga systemen så pratade respondenterna om deras betygsrapportering-system som 
lärarna numera själva kan registrera betyg i. En av respondenterna berättade följande: 
 
[...] Det senaste är till exempel betygsrapportering-systemet som har integrerats med våra 
system och vi har också fått en ny version av systemet som vi har tillgång till. Betyg och 
kommentarer osv. rapporterar vi själva nu, medan tidigare så gav vi ett papper som vi hade 
skrivit till institutionssekreteraren som sedan fick skriva in i betygsrapportering-systemet. 
Och så fick man dubbelkolla den några gånger till. Ja, det var en ganska lång process. 
(Respondent 1). 
 
En annan respondent lyfte också om hur omständlig den tidigare processen var när de 
behövde skriva ner all information på ett analogt papper och lämna till institutionssekreteraren 
- och menade att det hade blivit till det bättre. En annan respondent menade däremot att själva 
systemet i sig inte var helt tillförlitligt, och det var lite obehagligt vid första användningen då 
det handlar om ett sådant viktigt moment, som hen inte alltid kan avgöra om det har blivit helt 
rätt. Respondenten belyste även samma problematik som en annan respondent tidigare hade 
berättat om för betygsrapportering-systemet; att det saknades en bra överskådlig vy av 
studenter med dess kurser och betyg där man enkelt kunde uppdatera betyg vid 
omexaminationstillfällen.  
 
Respondenterna blev upplysta om Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi, och blev 
tillfrågade om de upplevde att högskolans digitala teknik hade underlättat deras 
arbetssituation i fråga om undervisning och administration. Den ena respondenten gav inget 
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explicit svar om huruvida det hade underlättat, utan ponerade hur hens arbetsvardag hade 
kunnat se ut utan högskolans digitala teknik. Hen berättade att det hade blivit kaotiskt då 
exempelvis distanskurser inte längre hade kunnat utföras. Däremot så hade campuskurserna 
varit genomförbara, och där hade det möjligtvis blivit en lugnare arbetssituation med mindre 
stress från användningen av systemen enligt respondenten. Respondenten medgav däremot att 
möjligheten att kunna dela material via deras digitala plattformar är en naturlig del hens i 
arbetsvardag. Respondenten tyckte också att högskolan hade en del system som inte vara fullt 
utvecklade eller väl fungerande än, men att det istället implementeras bra digital teknik i 
mindre omfattning - och exemplifierade med en digital kalender som högskolan hade införts 
istället för en analog utanför deras mötes- och konferensrum. Respondenten förklarade det att 
det oftast fungerar bättre när den digitala tekniken stödjer ens egna arbetsprocess, och 
underströk att även användbarheten blir viktig.  
 
En annan respondent förklarade att den digitala tekniken hade underlättat arbetssituationen, då 
det sparar in mycket tid och möda. Respondenten menade att allting skulle ta mycket längre 
tid i fall hen hade behövt arbeta analogt istället för att använda betyg-rapporteringssystemet, 
lärplattformen och schema-bokningssystemet. En annan respondent upplevde däremot inte att 
den digitala tekniken hade underlättat arbetssituationen: 
 
Nej, nu är jag jätte-negativ, men nej. Jag pratade med min kollega om det häromdagen när vi 
satt och skulle genomföra en kurs där vi konstatera att nu har vi fått in synpunkter från 
studenter och vi skulle vilja ändra ett pass. Men nu är vi så låsta av alla system, men också 
regler och riktlinjer som naturligtvis måste hållas, som gör att vi har lagt all vårt krut i 
planeringen av kursen - sen när det gäller själva genomförandet så har vi så lite utrymme 
kvar, alltså både tidsmässigt och utrymme i form av att allt är så låst i de system vi har, att 
kursplanen ser ut som den gör såklart, schemat ser ut som det gör, det får vi inte ändra i, 
kurspm:et ser ut som det gör, det får vi inte ändra i. Det blir jättesvårt, det låser mig. I den 
pedagogiska verksamheten så hade jag önskat att det fanns större frihetsgrader, det betyder 
inte att jag tycker det är fel att det finns regler för vad vi får lov att göra och inte göra osv. 
Men en del av detta, eftersom saker bygger på varandra och systemen låser vissa dokument 
och man får inte ändra osv. Det gör ju till slut att nu står man där och har en kurs där vi hade 
planerat för ett visst skeende men där vi faktiskt har att göra med människor som beter sig på 
ett speciellt sätt som man inte alltid tror att människor ska göra. Och det är ju så det ska 
vara, men när vi inte kan anpassa oss till det, det kan jag uppleva som otroligt frustrerande 
så jag känner mig verkligen inklämd i en fålla där jag ska bete mig på ett visst sätt trots att 
jag ser att verkligheten egentligen ser lite annorlunda ut. (Respondent 3). 
 
Samma respondent sa sedan att den digitala tekniken kan underlätta hens arbetsvardag, men 
att systemen utgör för mycket av deras arbetsuppgifter, vilket innebär det som de främst borde 
syssla med, undervisning och kunskapsutbyte, blir underordnat för systemen. Respondenten 
menade också att hen ägnade mer tid åt att oroa sig över om hen har använt systemen rätt, 
snarare än att fundera på planering av nästa undervisningstillfälle.  
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En annan av respondenterna menade att utvecklingen går framåt, till det bättre, och förklarade 
hur alla deras system stödjer högskolelärarens arbetsuppgifter. Respondenten berättade sedan 
att det däremot kan vara svårt att veta vad för önskemål och krav man har på digital teknik, 
och förklarade att hen själv inte riktigt visste vad hen önskade sig av högskolans digitala 
teknik i nuläget. Respondenten förklarade dock att det förekom delar inom en verksamhet 
som digital teknik inte kan underlätta. Ytterligare en respondent tyckte också att utvecklingen 
med deras digitala teknik går positivt framåt, men att det ännu inte känns som att det till fullo 
underlättar arbetsvardagen. Respondenten menade att de fortfarande hade delar kvar som 
behövde förbättras och hänvisade ett kvalitetssystem för kurser och utbildningar som de ännu 
inte hade något system för, där filer låg ostrukturerat uppladdat på intranätet. Slutligen 
berättade en annan respondent följande: 
 
Det är ju långt kvar till 2022 och deadline, puh, haha. Ja, jag tycker att vi har alla digitala 
verktyg vi behöver och de fungerar på ett tillräckligt bra sätt också. Finns ju alltid detaljer att 
polera såklart, men på det stora hela så har vi alla digitala verktyg vi behöver och de 
fungerar på ett adekvat sätt tycker jag. (Respondent 5). 
 
6.4 Utbildning och kompetensutveckling 
 
Cleggs (2000) princip "Design entails multiple task allocations between and amongst humans 
and machines" förklarar att det existerar väletablerade kriterier för utformning av arbeten 
inom arbetssystem, och att Cherns (1976) formulering för ett av kriterierna var att en 
möjlighet att kunna lära sig och utveckla sig själv bör förekomma. När det gällde hur 
respondenterna upplevde utbildning och kompetensutveckling förklarade de hur det finns bra 
möjligheter att lära sig de nya system som implementeras och att högskolan tillhandahåller 
utbildningarna på ett bra sätt. En respondent förklarade exempelvis om lärplattformen som de 
övergick till för ungefär ett halvår sedan: 
 
Utbildningarna var bra. De var på olika nivåer, det har varit mycket och tillgängligt, många 
utbildningstillfällen, där de också haft antal tillfällen för “avancerad” utbildning av 
lärplattformen för de personerna som hade velat lära sig hur man gör quiz och filmer. De har 
satsat mycket resurser för att folk ska ta till sig. (Respondent 1).  
 
Att högskolan tillhandahöll mer avancerad utbildning för den som ville utveckla sig mer inom 
lärplattformen kan tyda på just det kriteriet som belystes i Cleggs (2000) princip "Design 
entails multiple task allocations between and amongst humans and machines” om att 
möjligheten att utveckla sig själv bör förekomma. Respondenten berättade vidare om att 
högskolan rent generellt var bra på att tillhandahålla information, utbildning, dokumentation 
och guider. 
 
Utbildningarna som tillhandahölls för samtlig högskolelärare var enligt respondenterna inte 
obligatoriska och att närvaron var mer ett eget ansvar. En respondent berättade: 
 



 
 

46 
 

Det är mycket eget ansvar. Inga obligatoriska kurser där man blir straffad om man inte går 
på dem men det förväntas ta en del ut av dem för det är ju ett kritiskt verksamhetssystem som 
man ska kunna. (Respondent 4). 
 
En annan respondent menade att högskolan förmodligen tillhandahöll bra information och 
utbildningar men att hen själv inte riktigt hade upplevt det, vilket respondenten förebrådde sig 
själv för och förklarade att hen och andra kollegor var dåliga på att lyssna till informationen 
de fick till sig.  
 
En annan respondent förklarade dock att det också kunde förekomma obligatoriska 
utbildningar:   
 
Inför vår lärplattform exempelvis så hade vi alla gått på någon kurs och då var det till och 
med obligatorisk tror jag och man skulle ha gått grundkursen i lärplattformen innan man ska 
använda det. (Respondent 2). 
 
Högskolan har även tillhandahållit utbildning för de system som respondenterna tidigare i 
detta avsnitt ansett vara svåra att använda. På grund av att respondenterna dock var 
sällananvändare av systemen så hade de glömt utbildningen som de tidigare hade fått - vilket 
innebar att det fanns behov att få hjälp. Enligt respondenterna finns sådana tillgängligt, där en 
respondent förklarade: 
 
När det gäller andra system, såsom personaladministration-systemet, behöver alla lärare 
känna till det och även om man är sällananvändare så behöver man veta vad man ska göra 
där. När de införde systemet hade vi också utbildningar. Jag var på den men sedan har inte 
jag behövt ändra eller logga in efter det, så när det var dags att använda det igen så behövde 
jag titta på en film för att bli påmind om saker. Men det finns också inbokade pass av olika 
slag. (Respondent 2). 
 
Trots att respondenterna hade haft möjlighet till utbildning med dessa system och att de 
upplevde detta positivt fanns det en respondent som diskuterade utbildning ur ett annat 
perspektiv än sin egen. Denna respondent menade att det är bra med utbildning för dessa 
system men att de uppträder när systemen nyligen implementeras. Hen fortsatte att uttrycka 
oro för dem som är nyanställda eller har missat möjligheten på grund av något annat skäl som 
exempelvis sjukdom. Hen menar att då har man inte haft möjligheten till att lära sig om de 
system som används. Respondenten förklarade då följande: 
 
Utbildning får vi ja när vi får nya system och sådant, men vad händer om man inte tar de här 
möjligheterna eller vad händer om man är nyanställd eller har varit sjuk eller så. Vad finns 
det då för möjligheter. Det finns viss dokumentation i vissa system fast det är också väldigt 
spretigt. (Respondent 6). 
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Högskolans satsningar på utbildning och kompetensutveckling för högskolelärare kan relatera 
till Clegg (2000) princip “Resources and support are required for design”. Principen 
förklarar hur organisationer behöver investera i resurser för bland annat kunskap, kompetens 
och färdighet. Utöver detta innebär principen att människor behöver tid för att vänja sig vid de 
sociala aspekterna. Med utbildningar tillgängliga finns det en möjlighet för de högskolelärare 
att vänja sig vid de ändringar som genomförs. Slutligen satsar Högskolan Väst på att 
tillgängliggöra information kring de implementerade system vilket kan underlätta för både de 
befintliga och nyanställda.  
 

7. Diskussion 
 
Huvudsyftet med studien var att undersöka hur högskolelärare inom informatik upplever sin 
användning med digitala teknik som de omges av på sin arbetsplats, vilket inbegriper hur de 
påverkar och påverkas av den digitala teknik som de använder. Studien skulle också 
tillhandahålla kunskap över hur högskolelärares teknikanvändning upplevs i hänsyn till det 
andra fokusområdets fjärde delmål från Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi - 
vilket är:  
“Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 
undervisning och administration.” (Utbildningsdepartementet, 2017, s.12).  
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
När respondenterna talade om deras inflytande på digital teknik så framhävdes det att 
högskolan hade ett råd vid namn “Verksamhetsutvecklingsrådet” med representanter från 
varje institution. Där fick de möjlighet att träffas och prata om deras svårigheter och hur de 
arbetade med systemen. Som vi skrev i resultat- och analysdelen så kunde den typen av grupp 
bidra med mångfald bland infallsvinklarna vid utvärdering av system, vilket kunde tolkas som 
ett försök till att uppfylla Cleggs (2000) princip “Evaluation is an essential aspect of design” 
- som just förespråkar en mångfald av perspektiv vid utvärderingar. En fundering som dock 
uppstår är huruvida dessa representanter lyckas samla in sina kollegors åsikter, då bland annat 
en respondent pratade om att personalen möjligtvis inte ens kände till rådet. Att det förekom 
skilda uppfattningar bland respondenterna över hur mycket inflytande de hade på högskolans 
digitala teknik kan därmed bero på hur upplysta de är om möjligheterna. Själva företeelsen 
kan också indikera på hur viktigt det är att principerna tillämpas på ett rätt sätt i sin unika 
kontext; det vill säga att även om högskolans ansats var att samla de olika perspektiven till 
utvärderingar, så kunde de möjligtvis istället ha problem med att upplysa all personalen om 
möjligheten. Som Clegg (2000) dock skrev så var alla principer sammanlänkade, och en 
annan princip som är applicerbar för det här scenariot på en metanivå hade kunnat vara 
“Design is contingent”, som bland annat belyser att det inte finns några universella 
tillämpningar.    
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När respondenterna pratade om deras användning av nya implementerade system som inte 
riktigt följde de tidigare processerna för hur de arbetade, så belystes Cleggs (2000) princip 
“System components should be congruent” som en viktig princip gällande hur ny design 
behöver vara kongruent med de befintliga system och tillvägagångssätt. Principens kontenta 
kan dock framstå motsägelsefull, då Clegg (2000) också skriver att anpassningar till de gamla 
systemen kan leda till konservatism, samt att nya system egentligen kan fungera som en 
katalysator till förändring. Så även om högskolelärare därmed kan uttrycka ett missnöje över 
ny digital teknik, så kan det också vara svårt för dem att veta om systemen införs med 
anledning av en behövlig förändring, eller om systemen helt enkelt är dåligt anpassade till den 
befintliga verksamhetens arbetsprocesser.  
 
Att högskolan har kontinuerliga upphandlingar av systemen enligt respondenterna, kan 
indikera på en fluktuerande arbetsvardag där de behöver hålla sig förberedda och uppdaterade 
inom ny digital teknik, vilket också Lundin m.fl. (2011) framhäver gällande att 
högskolelärarna ständigt behöver förhålla sig till och hantera de konsekvenser som 
teknikutvecklingen har gentemot deras yrke. En konsekvens som Lindberg, Olofsson och 
Fransson (2016) belyser är hur lärare inom barn- och ungdomsutbildning har upplevt 
utmaningar med deras tekniska kompetens, då de har haft svårigheter med att hålla takten i 
den snabba och konstanta utvecklingen av digital teknik. De flesta respondenterna i vår studie 
uttryckte däremot inte några svårigheter med att hinna med att lära sig all den nya digitala 
tekniken inom högskolan. Istället var många av respondenterna samstämda om hur högskolan 
tillhandahöll information och utbildningar av deras system, samt att de själva fick välja inom 
vilken grad de ville utbilda sig för. Principen “Resources and support are required for 
design”, om att organisationer behöver investera i resurser när de utformar nya system, där 
det bland annat behöver finnas ingångar av nödvändig kunskap och expertis för att det ska ske 
framgångsrikt, och principen “Design entails multiple task allocations between and amongst 
humans and machines” om att möjligheten för att kunna lära sig och utveckla sig själv 
(Clegg, 2000) - blir två centrala principer för den sociotekniska delen i Högskolan Väst. 
Att högskolan i de flesta fall var bra på att tillhandahålla information, utbildning och 
kompetensutveckling inom digital teknik kontrasteras mot Karamtis (2016) studie i Tunisien 
om hur det rådde en brist på riktlinjer för användning av den digitala tekniken. Huruvida det 
berodde på en resursfråga är svårt att säga. I vår studie såg vi däremot en motsatt inställning 
gällande riktlinjer för systemen, där respondenterna föredrog mer frihet i deras 
tillvägagångssätt - vilket också Clegg (2000) menar att det bör finnas enligt principen “The 
means of undertaking tasks should be flexibly specified”. Principen är å andra sidan inte 
optimal i alla kontexter, då en respondent berättade om att schemahandläggarna en gång 
försökte skapa ett formulär till lärarna för salsbokningar, men att det idén kan ha fallerat på 
grund av alla de olika tillvägagångssätten som lärarna valde. Det som också är 
anmärkningsvärt är att principen belyser sin svårighet med att tillämpas inom byråkratiskt 
styrda organisationer då de tenderar att ha standardiserade arbetsmetoder. Utifrån 
respondenternas berättelser så tolkas det dock som att principen uppfylls för det här scenariot, 
trots att det är en högskola med byråkratiska inslag.  
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När Bauer och Kenton (2005) skrev om barn- och ungdomsutbildning-skolor i USA 
framhävde de problem med skolornas digitala teknik trots att lärarna ansågs vara kunniga med 
digital teknik. Problemen som uppstod där berodde istället på bland annat tekniska fel och 
daterade hårdvaror. Respondenterna i vår studie berättade inte om någon sådan problematik, 
istället pratades det om hårdvaror som köptes in för att följa trender som exempelvis Ipads. 
Det berättades också om högskolans generositet vid inköp av utrustning för nätburen 
undervisning. Gällande tekniska fel hade de också tillgänglig hjälp av Servicecenter när 
sådant uppstod. Detta kan ha varit orsakerna till att respondenterna inte erfarit liknande 
problem som Bauer och Kenton (2005) belyste om tekniska fel och daterad hårdvara. Detta 
styrker också ännu mer att högskolans sociotekniska styrka bland annat ligger i principen 
“Resources and support are required for design”.  
 
I resultat- och analysdelen var inte majoriteten av respondenterna positiva till den mängd 
digital teknik som implementerades eller användes. Det lyftes en hel del fördelar. Det pratades 
däremot också om en bristande entusiasm vid införande av nya system, och stressen som 
kunde tillkomma när de digitala verktygen var svåra och ologiska. Däremot så accentuerades 
det från respondenterna att de som informatiker behöver kunna systemen och försöka 
upprätthålla sin expertis. Attityden bland respondenterna kunde därmed skilja sig en aning 
från vad Lundin m.fl. (2011) och Söderström och Westberg (2005) framhävde om att 
högskolelärare har en positiv inställning till deras digitala teknik och dess användning. Det 
ska dock vara i beaktande att Lundin m.fl. (2011) och Söderström och Westberg (2005) 
studier handlade om nätburen undervisning, medan vår främst fokuserade på campusbaserad 
undervisning. Våra respondenter nämnde däremot nätburen undervisning några av deras svar. 
Ingen av Cleggs (2000) principer behandlade människors inställning till digital teknik. För att 
skapa en positiv inställning till digital teknik inom en organisation så behöver möjligtvis ett 
helt sociotekniskt system uppfyllas - då dess effekter ska innebära att samspelet mellan de 
sociologiska och tekniska inslagen skapar välbefinnande och livskvalitet för de arbetande. Ett 
välbefinnande bör implicera en positiv inställning, vilket tyder på att högskolan ännu inte har 
uppfyllt ett fullständigt sociotekniskt system.  
 
Samtliga principer som behandlade användarnas inflytande på val och design av den digitala 
tekniken, uppfattades inte som uppfyllda vid analys av respondenternas berättelser. Överlag så 
verkade respondenterna inte ha så mycket inflytande och bestämmande över vilka system som 
skulle implementeras och användas i form av lärplattform och administrationssystem. 
Däremot när det handlade om digitala verktyg som skulle användas för undervisningssyfte så 
fick lärarna oftast själva välja. Den begränsade delaktigheten vid införande av nya system 
berodde med sannolikhet på att högskolan var en byråkratiskt styrd offentlig verksamhet med 
offentliga upphandlingar för systemen - vilket några av respondenterna betonade. Att 
högskolan var en offentlig verksamhet innebar också restriktioner i systemen. En respondent 
berättade exempelvis om hur låst hen kände sig med regler och riktlinjer som behövde hållas, 
och menade att mycket tid avvaras till att använda systemen utefter dess strikta riktlinjer vid 
planering av kurser - vilket medförde att det fanns ont om tid och utrymme för ändringar 
senare vid genomförandet av kurserna. Respondenten menade att det var bra med regler men 
att det blev för restriktivt när både systemen och den pedagogiska verksamhetens begränsade 
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deras frihet - samt att deras egentliga arbetssysslor, som undervisning och kunskapsutbyte, 
kunde bli underordnade för systemen. Att respondenten också oroade sig mer över adekvat 
användning av systemen snarare än planeringen av undervisningstillfällen, påminner om 
Almerich m.fl. (2016) studie i Spanien, där lärare från både högskola och barn- och 
ungdomsutbildning, kunde vara mer oroliga för den dagliga användningen av digital teknik än 
de pedagogiska arbetsuppgifterna. Som Lindberg, Olofsson och Fransson (2016) framhäver 
om svenska barn- och ungdomsutbildningslärare så förekom det också de lärare som ansåg att 
den digitala tekniken var överflödig, vilket skulle kunna associeras till denna studies 
respondent som tyckte att systemen utgjorde för mycket av deras arbetsuppgifter. 
En annan respondent berättade däremot att systemen kan ha hjälpt hen att hålla sig inom 
lagens ramar för vad en offentlig verksamhet och statlig myndighet får göra. En spekulation 
kan vara att de offentliga upphandlingarna med den begränsade delaktigheten med 
användarna beror på att systemen inte får anpassas för mycket utefter användarens behov, för 
att behålla en säkerhet och konfidentialitet som underlättar det för användarna att förhålla sig 
till högskolans lagar och regler. Däremot så kan delaktigheten möjligtvis inkorporeras med 
restriktionerna, så att det förekommer en balans, då principen “System design involves 
political processes” av Clegg (2000) belyser att engagemanget nerifrån och uppåt i en 
organisation är nödvändig. Som det däremot konstaterades i resultat- och analysdelen så 
verkade respondenterna infinna sig i deras förutsättningar, vilket kan tyda på att högskolan 
hade mekanismer för att hantera de politiska diskussionerna på sätt som är acceptabla för de 
som berörs av systemen - vilket principen även betonade att det bör finnas. Det är dock 
möjligt att respondenterna inte hade så mycket mer val än att finna sig i situationen för att 
skapa sig själva en dräglig arbetsvardag.  
 
Cleggs (2000) princip “Design involves making choices” var den enda principen vi inte 
använde under resultat- och analysdelen. Principen upplevdes applicerbar i de flesta 
sammanhangen av rådata, men den gav oss egentligen inte någon ny insikt vid tillämpning av 
analys. De övriga principerna hjälpte oss däremot att identifiera och belysa relevanta saker i 
högskolelärares användning av digital teknik. I en del fall så analyserades det på en mer 
övergripande nivå om hur högskolan som organisation hanterade den digitala tekniken 
gentemot högskoleläraren - men i och med att det var högskolan som utgjorde arbetsplatsen 
som tillhandahöll och ansvarade över den digitala tekniken som högskolelärarna använde så 
har den en central roll under hela studien och när frågeställningen besvarades. 
 
När respondenterna blev tillfrågade om de upplevde att den digitala tekniken hade underlättat 
deras arbetssituation i fråga om undervisning och administration, gällande 
Utbildningsdepartementets (2017) digitaliseringsstrategis andra fokusområdets fjärde delmål, 
så var majoriteten av respondenterna mer försiktigt positiva än negativa. Det uttrycktes bland 
annat att de möjligtvis inte var där ännu, gällande att systemen till fullo underlättade 
arbetsvardagen, men att utvecklingen går framåt till det bättre. När de däremot berättade mer 
utvecklat om deras digitala teknik-användning överlag under intervjuernas gång så framkom 
det fler negativa aspekter som inte riktigt speglade deras svar om digitaliseringsstrategin. 
Deras tonlägen kunde ibland också tyda på en frustration eller uppgivenhet när de pratade om 
högskolans digitala teknik. Detta är dock poängen med kvalitativa studier, att komma nära, att 
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lyfta de subjektiva upplevelserna (Backman, 2016), att fånga den vardag som präglar dessa 
människors liv - i detta fall en begränsad del av livet som var deras arbetsvardag och 
systemanvändning. Studien visade att svenska högskolelärare i informatik kan uppleva den 
digitala tekniken svår och begränsande, likväl underlättande och befriande. Det fanns delar 
med deras vardagliga användning av digital teknik som kunde tolkas sociotekniskt, som 
exempelvis den stora mängd resurser som avvarades för utbildningstillfällen och support, 
samt inköp av en del digitala verktyg. Däremot så finns det mer att önska sig gällande 
delaktigheten och anpassningarna av de olika systemen som de använde. Detta kan, som 
tidigare understrukit, ha med de byråkratiska inslagen inom högskolor. 
 
Respondenter nämnde att de hade svårt att föreställa sig en effektiv arbetsvardag utan den 
digitala tekniken, men nämnde också att det möjligtvis hade skapat en lugnare arbetssituation 
med mindre stress. Att högskolelärarna behöver använda systemen för att effektiv utföra en 
del arbetsuppgifter, samtidigt som systemen inte heller ska medföra svårigheter, betonar 
ekvivalensen som behöver sättas mellan de sociala och tekniska frågorna enligt Mumford 
(1995;1996 se Mumford 2000 s. 125). Behovet av att jämlik prioritering genomsyrades under 
hela studien. Exempelvis så talade en respondent om att användbarheten blir viktig med 
digital teknik. ISO-standarden 9241-11 (ISO, 2018) definierar användbarhet som: ”The extent 
to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”. Definitionen 
innehåller ordet ”tillfredställelse” på engelska. Att känna sig tillfredsställd kan möjligen kan 
skilja från person till person, då de kan ha olika erfarenheter och preferenser för vad de anser 
är tillfredställande - det vill säga en subjektivitet. Med andra ord så behöver det sociala, 
människans subjektiva upplevelse, kunna ha ett inflytande på den digitala tekniken. Detta var 
också något som Pan och Scarbrough (1998) menade att det sociotekniska perspektivet 
belyste genom att det betona den komplexa interaktionen mellan de subjektiva 
uppfattningarna av de arbetande och de objektiva egenskaperna av arbetsprocesser. Det ska 
understrykas att det sociala inte heller får överskugga det tekniska, då det den tekniska 
utvecklingen inte får stagnera på grund av för mycket sociala anpassningar. Som Bostrom och 
Heinen (1977) skrev så behöver det sociala och tekniska systemen komplettera varandra. 
 
Baserat på våra resultat ser vi att även högskolelärare inom informatik kan uppleva 
svårigheter när det gäller användningen av digital teknik. Att ha rätt kompetens att utföra 
vissa uppgifter kan vara en utmaning. Föreställningen att lärare inom informatik är villiga att 
använda digital teknik är visat att det inte alltid är sant. Det kan till och med vara så att deras 
upplevelser med digital teknik inte skiljer sig så avsevärt mycket från de högskolelärare som 
är verksamma inom andra områden. Även deras roll som högskolelärare har förändrats som 
det verkar att de tar över mer administrativa uppgifter. 
 
 
 
 



 
 

52 
 

8. Slutsats 
 
Svenska högskolelärare inom informatik kan uppleva sin användning av digital teknik som 
både besvärlig och bra. I de flesta fall kan de inte påverka den digitala tekniken i någon 
större utsträckning när det gäller dess utformning eller inköp, då system som 
administrationssystem och lärplattform införs via offentliga upphandlingar utan deras 
delaktighet. När systemen upphandlas så kan de istället utformas efter högskolans regler 
och lagar då det är en byråkratiskt styrd verksamhet. Detta kan leda till att högskolelärare 
upplever mycket riktlinjer från både systemen och organisationen, som implicerar att de 
kan känna sig låsta i sitt yrkesutövande. Användningen av systemen kan således behöva 
prioriteras över de pedagogiska arbetsuppgifterna enligt högskolelärarna. Frihetsgraderna i 
hur de tillåts att använda den digitala tekniken på ett visst sätt kan däremot variera, då en 
del system tillhandahåller större frihetsgrad än andra. När de kommer till att använda 
digitala verktyg för undervisningstillfällen och för kursernas innehåll så har 
högskolelärarna däremot större frihet vid val av dem. Högskolelärarna upplever att 
högskolan avvarar mycket resurser för utbildning, support och kompetensutveckling, vilket 
också underlättar användningen av den digitala tekniken. Det förekommer en tro bland en 
del högskolelärare att högskolans digitalisering i framtiden kommer innebära att det 
underlättar deras administrativa arbete, men det råder ingen fullständig konsensus om att 
den digitala tekniken redan nu underlättar det på ett optimalt sätt. 
 
8.1 Forskningsförslag  
 
Denna studie har fokuserat på en specifik programutbildning och är något som potentiellt kan 
utföras för andra programutbildningar på Högskolan Väst. En jämförelse mellan hur 
informatiklärare upplever sin användning av digital teknik och hur lärare inom andra 
programutbildning upplever sin användning av digital teknik skulle kunna utföras. Det finns 
också möjligheten av att utföra samma typ av studier vid andra högskolor i Sverige för att 
jämföra hur andra svenska högskolelärare inom informatik upplever sin användning av digital 
teknik. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrund (uppvärmningsfrågor) 
 
1. Hur länge har du arbetat som högskolelärare? 
 
Frågor 
 
1. Kan du berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 
 
 
2. Berätta lite om hur du förhåller dig till de digitala verktyg som du ska använda enligt 
skolans riktlinjer. (Vi vill veta om de använder den digitala teknik för vad det är avsett för; om 
det förekommer work-arounds, alternativa system och om de känner att verktygen och dess 
medförande arbetsrutiner hjälper eller hämmar deras arbete.) 
 
3. Hur upplever du att skolan implementerar ny teknik, i vilken grad och omfång? (Här vill vi 
veta om de känner att implementationerna går för fort och om det är för mycket förändring på 
en gång.) 
 
4. Hur upplever du att du får information om förändringar kring digital teknik på skolan? (Här 
vill vi veta om de känner att de får tid att förbereda sig till att förhålla sig efter förändringarna. 
Känner de en delaktighet i de bestämmelserna om den digitala tekniken på arbetsplatsen.) 
 
5. Hur upplever du att skolan tillhandahåller utbildning eller kompetensutveckling för den 
digitala teknik som ni ska använda? (Vi vill veta vad för typ av utbildning de känner att de 
behöver. t.ex. vid lärplattformen, kan de använda den bra? Kan de begära mer support än 
vad som är bestämt? Känner ni att det är “deras” system, varav programmerarna är sådana 
som hjälper till?) 
 
6. Hur upplever du din inställning gentemot digital teknik i din arbetsvardag? (Känner de t.ex. 
någon entusiasm inför nytt införande av digital teknik? Finns det något scenario där de har 
varit emot förändringen som den medför?) 
 
7. Inför en ny kurs där du är ansvarig, hur kan din planering se ut rent administrativt? (Här vill 
vi veta hur mycket de behöver arbeta med att skapa kursen i LMS. Vad har de för 
utmaningar där? Hur upplevs det med schemaläggning och sal-bokningar? Fler externa 
system som de behöver få att samverka, hur är annars integreringen mellan dem?) 
 
 
Avslutningsvis:  
Enligt Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi för skolor som initierades 2017 och 
ska vara verkställd 2022 så ska “digitaliseringen användas för att underlätta personalens 
arbetssituation i fråga om undervisning och administration” - känner du att det har gjort 
detta? 
 
Har du något mer du vill tillägga om digital teknik på HV? 
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Bilaga 2: Samtyckesformulär  
 

 
Institutionen för ekonomi och IT 
Avdelningen för informatik 
 
Detta informations- och samtyckesformulär är för högskolelärare i inom informatik på 
Högskolan Väst, som vi inbjuder att delta i vår studie som handlar om hur 
högskolelärare inom informatik upplever deras användning av digitala verktyg i sin 
arbetsvardag.  
Vi är två systemutvecklingsstudenter på Högskolan Väst vid namn Pierre Klefberg och 
Thomas Parfitt. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur högskolelärare inom informatik 
upplever sin användning med digitala teknik som de omges av på sin arbetsplats. 
Studien ska också tillhandahålla kunskap över hur högskolelärares teknikanvändning 
upplevs i hänsyn till det andra fokusområdets fjärde delmål från 
Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi - vilket är:  
“Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 
undervisning och administration.” (Utbildningsdepartementet, 2017, s.12).  
 
Denna studie kommer att utföras med hjälp av en kvalitativ metod vilket innebär att du deltar 
i en personlig semistrukturerad intervju som tar ungefär en timme. Hela intervjun kommer att 
spelas in med våra smarttelefoners inspelningsfunktion där ljudfilerna kommer att lagras på 
två smarttelefon-enheter och två laptops (alla dessa är våra privata och lösenordsskyddad). 
Ingen kommer att identifieras med namn, d.v.s. det kommer att vara fullständig anonymitet 
under hela forskningsprocessen och det publicerade resultatet. Den registrerade informationen 
kommer att vara konfidentiell, och ingen annan utom Pierre och Thomas får tillgång till 
informationen som dokumenteras under din intervju. Den genomförda intervjun kommer 
sedan att transkriberas i sin helhet för att sedan sammanfattas och analyseras. Eventuell 
information om dig kommer att hanteras med ett nummer istället för ditt namn och bara vi, 
Thomas och Pierre, kommer att veta vad ditt nummer är. Du kommer enbart att beskrivas som 
“högskolelärare inom informatik på Högskolan Väst”. 
Ditt deltagande i denna studie är helt frivillig. Valet du gör kommer inte att ha någon 
betydelse för ditt jobb eller på arbetsrelaterade utvärderingar eller rapporter. Om du under 
intervjun inte vill svara på någon fråga behöver du inte göra det, och du behöver inte heller ge 
oss någon anledning att inte svara på någon fråga. Om du vill så kan du när som helst utan 
konsekvenser dra dig ur studien och den data vi har samlat från dig kommer inte att sparas 
eller användas för studien. 
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Ditt deltagande kommer att bidra med värdefulla kommentarer för vårt arbete då vi kommer 
att få reda mer om hur du som högskolelärare inom informatik använder digital teknik. Vi är 
också tacksamma för ditt eventuella deltagande och vill tacka dig i förväg.  
 
Skriftligt samtycke till att delta i ovanstående intervjustudie  
Jag har läst ovanstående information och har haft möjlighet att ställa frågor och alla frågor jag 
har ställt har besvarats till min tillfredsställelse. Jag samtycker frivilligt till att vara deltagare i 
denna studie. 
 
……………………………………..            …………………………………….. 
Datum, ort                  Underskrift  
 
……………………………………..…………………………………….. 
Namnförtydligande  
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