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Sammanfattning 

Digitalisering är ett hett ämne idag och framförallt i offentlig sektor. Sverige arbetar väldigt 

hårt med att digitalisera och det avspeglar sig i kommunerna och dess arbete. Ett relativt vanligt 

fenomen idag är att kommuner inför surfplattor till dess förtroendevalda politiker. Surfplattan 

ersätter den tidigare pappersprocessen gällande handlingar inför möten och 

beslutssammanträden. Kommunerna själva och media menar att detta ska effektivisera arbetet, 

vara ett bättre miljöalternativ och föra med sig papperslöshet. Dock är studier kring detta 

begränsat. Det finns inga studier som påvisar vad som egentligen effektiviseras eller hur 

surfplattan bidrar till detta. Däremot finns det studier avseende surfplattan som substitut för 

papper som visar att papperslöshet är en myt och omöjligt att uppnå. Andra studier visar även 

brister med surfplattan vid exempelvis läsbarhet, att använda på möten och att en surfplatta 

egentligen inte effektiviserar någonting.    

 

Då det fanns väldigt begränsat med forskning kring det här fenomenet kände vi att vi ville gräva 

djupare i det och titta på hur övergången från papper till surfplatta verkligen upplevs av 

användarna. Vi ansåg att aspekter kring vad surfplattan bidrar med, hur den är som substitut för 

papper, läsbarheten på den och vilka möjligheter som finns med surfplattan. Vi kände att dessa 

aspekter var obesvarade men också viktiga att beröra då detta blir allt mer förekommande bland 

Sveriges kommuner. Vilket då blev vårt syfte med den här studien och realiserades genom en 

mixad studie på Mjölby kommun.   

 

Vi valde att göra en mixad, abduktiv och tolkande studie med både intervjuer och en enkät för 

att få en så god bredd som möjligt. Detta utfördes i samarbete med Mjölby kommun som relativt 

nyligen genomfört en övergång som denna. Vi valde att fokusera på aspekter som berörts i 

tidigare studier avseende surfplattan som arbetsverktyg och sådant som dök upp under 

intervjuerna.  

 

Den slutsats vi kunde dra var först och främst att surfplattan faktiskt är ett väldigt bra substitut 

för papper då den har flera karaktärsdrag som liknar pappret. Surfplattan fungerar även utmärkt 

att läsa och arbeta på, åtminstone enligt respondenterna på denna kommun. Surfplattan har 

resulterat i flexibilitet, mobilitet och en smidighet för politikerna, då pappret nu till stor del har 

försvunnit. Surfplattan har även bringat nytta för den administrativt arbetande personalen på 



Mjölby kommun då de nu kunnat minska förbrukningen på papper och kunnat effektivisera sitt 

arbete i distributionen av handlingar. Dock drog vi slutsatsen att allt för lite av just 

effektiviseringen når användarna, det är tydligt att det krävs verksamhets- och 

arbetsprocessförändringar för att effektiviteten ska gynna både administrationen och 

politikerna. Angående förbättringar och problem kring surfplattan kunde vi identifiera att 

mycket handlade om att översätta funktionaliteten från pappret. Det som var bra och smidigt 

med pappret måste även existera i surfplattan för att användarna ska vara nöjda. Sen handlar 

det även om att ta tillvara på de möjligheter som finns när man gör en övergång från analogt 

till digitalt. Det räcker inte med att vara nöjd när digitalisering av ett tidigare analogt arbete är 

utfört, fortsatt utveckling öppnar upp för många möjligheter. 

 

Nyckelord: Digitalisering, E-administration, Surfplatta, Papper, Nytta, Effektivitet, 

Arbetsprocesser, Möjligheter, Samspel 

  



Abstract 

Nowadays digitalization is a hot topic, especially in the public sector. Sweden as a country is 

working hard with digitalization, and is reflected in the municipalities and their work. A 

relatively common phenomenon today is that the municipalities implements tablets for their 

elected representatives (politicians). The tablet replaces the previous paper processes regarding 

document management at meetings and decision making for political matters. The 

municipalities themselves and the media means that this should streamline and make the work 

more efficient, be a better environmental alternative and contribute to the paperless office. 

However, previous studies regarding this is limited. There are no previous studies that 

demonstrates what is being streamlined nor how the tablet contributes to this. However, there 

are some studies of the tablet as a substitute for paper which shows that the paperless office is 

a myth and almost impossible to reach. Other studies also show flaws with the tablet, regarding 

readability, as a tool at the meeting and that the tablet itself is not streamlining anything. 

 

Since previous studies regarding this phenomenon was limited, we felt that we wanted to dig 

deeper into this and study how the transition from paper to tablet is experienced by the users. 

We felt that aspects regarding what the tablet is really contributing with, how well of a substitute 

for paper it is, readability and what possibilities there is with a tablet. We felt that these aspects 

were unanswered but also important since the implementation of tablets is more and more 

common among municipalities in Sweden. Which became our purpose with this study and was 

realized through a mixed method study at the municipality of Mjölby. 

 

We chose to do a mixed, abductive and interpretative study with both interviews and a 

questionnaire in order to reach as good width as possibly. The study was conducted at the 

municipality of Mjölby since they recently did a transition, just as the one that we wanted to 

study.  We chose to focus on aspects discussed in previous studies regarding the tablet as a 

work tool and the ones that appeared during the interviews. 

 

The first and foremost conclusion we could draw was that the tablet actually is a good substitute 

for paper since it got multiple and similar characteristics as the paper. The tablet is also a good 

artefact to read on and to use for everyday work, at least according to the interviewees at this 

municipality. The experienced effects of the tablet are flexibility, mobility and simplicity for 

the politicians, since a lot of the paper is now gone. The tablet has also been beneficial for the 



administration and the administrative personnel at Mjölby duo to less consumption of paper, 

more streamlined work process of distributing all the documents. However, we concluded that 

too little of the actual efficiency is reaching the users. It is clear that business and workflow 

processes requires change so efficiency will benefit both administration and the politicians. 

Regarding improvements and problems with the tablet we identified that a lot is concerned with 

the ability to translate and transfer functionality from the paper to the tablet. What is good and 

simple with the paper must also exist with the tablet, in order for the users to be pleased. But 

also, the importance to take advantage of the possibilities that arises with the transition from an 

analog to a digital work environment. It is not enough to just be pleased with the digitalization 

itself, continuous development opens up for many possibilities.     

 

Keywords: Digitalization, E-administration, Tablet, Paper, Benefits, Efficiency, Work 

processes, Possibilities, Interplay  
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Kapitel 1. Inledning 

I inledningskapitlet ges läsaren en beskrivande bild av vårt ämnesval genom att vi presenterar 

bakgrund, problemformulering och syfte med uppsatsen. Här inkluderas även en kort 

beskrivning av vårt fall. Detta mynnar sedan ut i vår frågeställning. Vidare beskriver vi 

målgrupp och avgränsning för uppsatsen. Till sist så presenterar vi även en disposition för 

uppsatsens centrala delar och hur de hänger ihop, detta för att ge läsaren en god överblick. 
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1.1 Bakgrund  

Digitalisering är ett begrepp som har blivit väldigt vanligt idag, Digitaliseringskommissionen 

beskriver att digitalisering har två olika betydelser, dels digitalisering i form av omvandling av 

information från analog form till digital men även samhällets digitalisering, det vill säga en 

större användning av IT i samhället (SOU 2014:13). Informationsomvandlingen kan ses som 

”den process där en analog förlaga transformeras till digital information” (SOU 2014:13, s.29). 

Den samhälleliga digitaliseringen avser den ökade användningen av IT bland människor och 

organisationer, där IT är ett medel för att öka tillgängligheten och effektivisera arbetsprocessen 

för både organisationer och den offentliga förvaltningen. Sverige som land arbetar väldigt aktivt 

med digitalisering, där målet är att Sverige ska bli världsledande inom digitalisering och dess 

möjligheter (SOU 2015:28). För att nå dessa mål så bedrivs det en hård IT-politik i Sverige 

(SOU 2016:89). Wiklund (2016) beskriver i sin artikel hur den offentliga sektorn måste 

prioritera digitalisering för att nå dessa mål, han skriver även i sin artikel om hur regeringen 

ska “snabba på” den digitala omställningsprocessen med stöd av citat från IT-ministern. 

 

När digitalisering nämns i samband med offentliga sektorn så dras givetvis tankarna till vad den 

allmänna medborgaren ser och märker av. Det kan vara tjänster som utvecklats och 

digitaliserats till applikationer och webb-tjänster, exempelvis skatteverkets e-baserade 

deklarationslösningar. Men oavsett privata eller offentliga sektorn så utförs ständigt ett internt 

arbete som således också kan digitaliseras. Där då effektiviserings-aspekten som 

Digitaliseringskommissionen beskriver ligger i fokus (SOU 2014:13). Det interna arbetet i den 

offentliga sektorn kallas för ”e-förvaltning” och innefattar användandet av IT för att förändra 

och förbättra arbetsprocesserna (Dawes, 2008).  

 

När då information ska omvandlas från analog till digital form så innebär det att IT-artefakten 

blir en central del att ta hänsyn till. Ser vi till Furneaux och Wade (2009, s.17, Egen 

översättning) definition av vad en IT-artefakt är så beskriver de det som ”En specifik 

uppsättning av hårdvara och mjukvara som sätts ihop för att uppfylla ett informationsbehov.”. 

Vid digitalisering så dras givetvis tankarna till datorer men med teknikens framfart och den 

ständiga uppkopplingen har gjort att surfplattan fått en allt större betydelse. En surfplatta är 

enligt Nationalencyklopedin (2017a) en portabel pekdator som kan ses som en förenklad dator 

eller en förstorad smarttelefon. Den har en stor pekskärm på framsidan och används tillsammans 

med applikationer eller “appar” precis som en smarttelefon. Det är dock viktigt att skilja på en 
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surfplatta och läsplatta. En läsplatta är istället en förenklad version av surfplattan, med mindre 

funktionalitet och är direkt framtagen för att läsa elektroniska texter på (Nationalencyklopedin, 

2017b). Redan 2011 så började surfplattorna att etablera sig som ett arbetsverktyg inom 

offentliga och privata organisationer (Zirn, 2011a; Åsblom, 2011). Vidare visar en rapport från 

Internetstiftelsen i Sverige att tillgången och användandet av surfplattor i Sverige ökar årligen 

(Findahl & Davidsson, 2015).  

 

Den interna digitaliseringen, det vill säga e-förvaltningen existerar givetvis för att skapa en 

nytta för organisationen och människorna i den. Ett argument för digitalisering är att uppnå det 

så kallade ”papperslösa kontoret”. Det papperslösa kontoret har flera definitioner, en av de som 

på ett bra sätt beskriver papperslösheten är Walker (2009), han menar på att papperslöshet 

innebär att givna processer och funktioner bedrivs utan inblandning av papper som antingen 

input eller output. En relativt vanlig form av digitalisering med mål att minimera 

pappersanvändningen är att implementera olika former av IT-artefakter som ska agera stöd och 

ersättning för pappersförbrukningen (Dykstra et al., 2009). Författarna menar på att IT-

artefakter medför att användarna blir mer flexibla och mobila gentemot den statiska funktion 

som pappret har. Det går att härleda till vad Digitaliseringskommissionen beskriver angående 

informationsomvandlingsaspekten rörande digitalisering (SOU 2014:13). Walker (2009) 

beskriver även några andra aspekter gällande det papperslösa kontoret som inte har med 

flexibilitet och mobilitet att göra. Han menar på att papperslöshet även sparar på miljön, dels 

avseende förbrukningen av träd men även avfallet som blir tack vare att man måste skriva ut 

papper. Han exemplifierar med bläckpatroner, bläck och den transporten som alla dessa 

produkter kräver. Den sista aspekten han lyfter fram är att även de färdiga pappersdokumenten 

måste transporteras till sin mottagare, då via post, vilket kan vara både bil, lastbil och flygplan. 

Så det är tydligt att det finns miljömässiga vinningar i papperslöshet också.  

 

Oberoende vilken nytta som söks vid digitalisering så är det en aspekt som aldrig kan undgås. 

Vid digitalisering eller egentligen vid all typ av IT-baserad implementation eller förändring är 

det faktiska användandet av tekniken som implementeras som är den viktigaste aspekten 

(Brandt et al., 1998). Författarna diskuterar dock användandet av standardsystem men vi anser 

att deras argumentation är applicerbar gällande all form av teknisk implementation också och 

att de tillför en god insikt i problemet. Författarna påpekar att hårdvara, mjukvara, 

verksamhetens funktioner och användarnas utbildning ska implementeras som en helhet där 
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effektivitet och nytta endast kan skapas om användarna använder systemet eller den 

implementerade tekniken /IT-artefakten.  

 

1.2 Mjölby kommun 

I den här studien kommer vi att jobba mot Mjölby kommun. Mjölby kommun (2015) har gjort 

en digitalisering med implementation av surfplattor för deras förtroendevalda politiker. 

Surfplattorna skulle agera brygga mellan Mjölby kommuns ärendehanteringssystem och deras 

förtroendevalda politiker som tidigare fått handlingarna utskrivna. Anledningen till införandet 

beskrivs som miljömässiga och en minskad pappersförbrukning, men även att effektivisera 

arbetsprocessen för de förtroendevalda politikerna samt administrering och distribution av 

handlingarna (Mjölbys Kommun, 2015). I den här studien är det alltså de som i sitt arbete 

använder sig av surfplattan, det vill säga till största del de förtroendevalda politikerna som är 

slutanvändarna.  

 

1.3 Problemformulering  

Dykstra et al., (2009) har utfört forskning kring minskad pappersförbrukning eller det 

”papperslösa kontoret” och de beskriver att minskad pappersförbrukning är ett önskat och ofta 

uppnått resultat vid digitalisering. Dock kan vi också konstatera att genomslagskraften för det 

papperslösa kontoret inte nått förväntade nivåer trots att tekniken för det finns tillgängligt, då 

papper som media för läsning fortfarande föredras (Flaherty & Lovato, 2014). Sellen och 

Harper (2002) menar till och med att det papperslösa kontoret är en myt, det vill säga att det 

inte går att uppnå. De menar att trots den teknik som existerar så är det dock något tilltalande 

med att använda sig av papper och penna i många situationer. Ser vi till surfplattan som substitut 

för papper så tar Flaherty och Lovato (2014) upp en annan intressant aspekt angående papper 

kontra skärm som läsmedia. Det har utförts ett antal studier på området rörande läsning på 

papper kontra skärm, och dessa studier har visat olika resultat. Studierna visar på en skillnad 

gällande effekterna med att läsa på en skärm kontra på papper. Vid genomgång av tre studier 

är det dock inte tydligt vad som är att föredra när läshastighet och läsförståelse jämförs mellan 

de två medierna (Kretzschmar et al., 2013; Liu, 2005; Mangen et al., 2012). 

 

Minskad pappersförbrukning är en nytta av många med digitalisering. Oavsett om det handlar 

om en privat organisation eller offentlig sektor så finns det ett driv till att öka lönsamheten. Ser 

vi till den offentliga sektorn så kan lönsamheten ta form som effektivare arbete, för att kunna 
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maximera sin arbetstid. Oavsett så finns det ett flertal nyttoeffekter med digitalisering. Några 

återkommande nyttor är informationsåtkomst, kunskapsdelning (kommunikation), 

automatisering, effektivisering och informationssäkerhet (RiR, 2016:14; Ljung, 2013). 

Gelderman (1998) gör en intressant analys gällande nyttan kopplat till faktiskt användande. 

Skribenten menar att nyttan av IT beror på vad användaren anser om tjänsten/tekniken, det vill 

säga om användarna tycker att det är bra så skapar det nytta. 

 

När det gäller kommuner och införandet av surfplattor för att ersätta pappersbaserade 

arbetsprocesser så är det ett fenomen som existerat ett antal år. Flertalet kommuner i landet har 

tillgodosett deras förtroendevalda politiker med surfplattor för att digitalt kunna hantera 

ärenden och sammanträdesmöten. Gällivare kommun implementerade redan 2011 en sådan 

lösning för deras politiska verksamhet (Zirn, 2011b). Det som finns skrivet angående sådana 

övergångar är främst den bakomliggande argumentationen, där majoriteten av kommunerna 

poängterar den ekonomiska vinningen av att minska pappersförbrukningen som det ledande 

argumentet (Zirn, 2011b; Ingevaldsson & Wendle, 2012; Mjölby kommun, 2015). I några fall 

så beskrivs även ytligt effektivisering av arbetsprocesser som ett argument. Forskning kring 

användandet av surfplatta eller annan mobil enhet som substitut för papper i den här kontexten 

är begränsad. Tidigare forskning kring e-förvaltning och digitalisering riktar sig främst mot det 

kommunala arbetet för att förbättra tillvaron för dess slutanvändare, vilket är medborgarna. Ser 

vi däremot till den interna digitaliseringen som Andréasson (2015) benämner som ”e-

administration”, där politiker och tjänstemän är slutanvändare så finns det ett tydligt gap i 

forskningen. 

 

Tidigare forskning kring användandet av surfplattor som substitut för papper i den 

kommunalpolitiska kontexten är som sagt begränsad. Det finns dock studier i andra kontexter, 

framförallt inom skolan. Culén och Gasparini (2011) har genomfört en studie på en skola där 

de ersatte papper med surfplattor. Från den studien kunde de identifiera ett antal effekter med 

att ersätta papper. Det skribenterna tar upp är dels miljöaspekter, effektivisering av 

förberedelser inför lektionerna och möjligheterna med att dela information med varandra. En 

annan viktig aspekt som den studien påvisar är att den upplevda nyttan inte är kopplad direkt 

till surfplattan i sig utan för särskilda moment där surfplattan gör sig som bäst. Två andra studier 

liknande Culén och Gasparini (2011) genomförda i skolmiljö har även de påvisat positiva 

effekter såsom ökad mobilitet, flexibilitet men också en så banal sak som att en minskad mängd 

dokument försvinner i hantering och postgång (Hayes & Adams, 2009; Altena, 2014). King och 
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Toland (2014) har undersökt surfplattan i jämförelse med pappret och visar i studien att det kan 

finnas negativa aspekter med surfplattan då den inte har förmågan att ersätta alla 

arbetsprocesser där papper används och därmed en negativ påverkan på pappersförbrukningen 

och användningen. 

 

Vi anser att det finns fog för vår studie då det ändå finns ett antal kommuner som implementerat 

en sådan lösning men att det inte finns någon utvärdering och uppföljning. Det uttalade om 

övergången från papper till surfplatta i den här kontexten saknar viss transparens då minskad 

pappersförbrukning och effektivisering har givits utan vidare förklaring. Precis som den här 

problemgenomgången påvisar så kan den minskade pappersförbrukningen vara svår att uppnå 

och att läsa på en surfplatta har i vissa studier påvisats som negativt. Digitalisering ska leda till 

effektivisering, precis som uttalat men hur surfplattan främjar detta är otydligt. Tidigare studier 

visar även att det i vissa fall kan vara svårt då surfplattan inte kan ersätta alla pappersprocesser. 

Det finns även aspekter så som kommunikation, informationsdelning/åtkomst och flexibilitet 

som inte tidigare berörts i denna kontext, eller hur surfplattan uppfattas främja eller förhindra 

detta. Vi anser att problemet som vi har beskrivet är relevant för både aktiva inom praktiken 

och forskare då den allmänna kunskapen kring den här övergången endast belysts på ett ytligt 

plan. Samt att det är av intresse att veta vilka möjligheter en sådan digitalisering har och hur 

man kan arbeta vidare med lösningen baserat på användarnas praktiska insikter. 

 

1.4 Syfte 

Utifrån problemformuleringen har vi som syfte att undersöka positiva och negativa effekter 

upplevda av användarna med övergången från papper till surfplatta i den organisatoriska 

arbetsprocessen. Då en stor del av arbetsprocessen handlar om att läsa handlingar så kommer 

ett särskilt intresse att riktas mot surfplattan som läsmedia. Vår undersökning kommer till stora 

delar att utgå ifrån tre centrala delar: tekniken, människan och organisationen, detta för att få 

ett helhetsperspektiv avseende surfplattans effekter i jämförelse med pappret. Då tidigare 

forskning är ytterst begränsad gällande sådana övergångar i den kommunalpolitiska kontexten 

så har vi som avsikt att bidra med ny kunskap kring området, där vi hoppas identifiera nya 

aspekter som ej varit berörda tidigare. 
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1.4.1 Frågeställning 

Utifrån syftet har vi valt att plocka ut tre centrala frågor för att kunna genomföra den här studien 

med bästa möjliga resultat. De olika frågorna berör de tre centrala delar som vi lyfte upp i syftet, 

det vill säga teknik, människa och organisation, där surfplattan är den tekniska artefakten och 

den möjliga nyttan är ett resultat av detta samspel. De tre frågeställningar som vi vill besvara i 

och med den här uppsatsen är: 

 

• Hur upplever politikerna på Mjölby kommun surfplattan som substitut till papper? 

o Att läsa på? 

o Att arbeta med?  

• På vilket sätt skapar användandet av tekniken nytta för den aktuella organisationen som 

helhet? 

• Vilka förbättringsmöjligheter finns det med surfplattan som kan bidra till ytterligare 

värdeskapande?  

 

1.5 Avgränsning  

I den här uppsatsen så kommer vi att avgränsa oss mot att undersöka de tekniska aspekterna för 

Mjölby kommuns ärendehanteringssystem. Vårt fokus kommer istället att ligga på samspelet 

mellan IT-artefakten, slutanvändarna och organisationen. Vi väljer även att inte undersöka 

processen och arbetet vid den faktiska övergången mer än att lyfta möjliga aspekter som kommit 

att påverka det slutgiltiga resultatet. Vi kommer att belysa vissa ekonomiska aspekter, om 

sådana uppstår med surfplattan men således inte på en detaljerad nivå. Gällande miljömässiga 

aspekter kommer vi endast att ta papperskonsumtion i beaktning och således inte miljöaspekter 

med papper kontra surfplatta. Slutligen så kommer vi endast att titta på effekter rörande det 

interna samspelet i kommunen, det vill säga på vilket sätt surfplattan bidrar eller inte bidrar till 

användarna och organisationen och därmed inte hur detta påverkar invånarna i Mjölby 

kommun.  

 

1.6 Målgrupp 

Främst så ser vi att uppsatsen och resultatet från analysen kommer att intressera Mjölby 

kommun i och med att det är emot dem som vi skriver. Men vi ser också att resultatet från den 

här studien kan intressera andra kommuner som i dagsläget arbetar på liknande sätt, det vill 

säga har mobila enheter kopplade till ett ärendehanteringssystem för att effektivisera det 
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politiska och/eller kommunala arbetet. Vi kan förmedla problem och förbättringsmöjligheter 

med arbetssättet i sig. Vi hoppas även skapa en förståelse för effekterna med att använda 

surfplatta som IT-artefakt vid digitalisering av tidigare pappersbaserade processer för 

organisationer som har funderingar på att göra en sådan reform och implementering. Vi hoppas 

även att till viss del kunna fylla det gap i forskningen som vi presenterade i 

problemformuleringen, i och med det kan studien vara av intresse för andra forskare inom 

området. 

 

1.7 Disposition 

Vår uppsats är konstruerad på samma sätt som 

figuren till höger illustrerar, se figur 1. 

Inledningskapitlet, har som avsikt att presentera 

bakgrunden för vår studie. Inledningskapitlet 

presenterar även en problemformulering, syfte, 

målgrupp och gjorda avgränsningar. Följt är 

metodkapitel som inleder med en beskrivning av den 

förförståelse vi haft inför studien. Metodkapitlet 

presenterar också ansatsen, arbetssättet och 

forskningsstrategin som utgör grunden för studien. 

Även vår metod för insamling av litteratur och det 

empiriska materialet, samt hur vi genomfört vår 

analys. Avslutningsvis tar vi upp metod- och 

källkritik samt etiska överväganden.  

 

I Litteraturgenomgången beskrivs relevant tidigare 

forskning och andra ämnen som kommer att ligga till 

grund för analysen av det empiriska materialet som 

kommer senare i uppsatsen. Empirin inleds med en 

presentation av Mjölby kommun, där studien har 

genomförts men även en sammanställning av 

intervjudata från de personer vi intervjuat  

och enkätsvaren.  

Figur 1: Disposition (Egen illustration, 2017) 
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Uppsatsen följs av ett analyskapitel där vi jämför och sammanställer uppsatsens litteraturdel 

med den insamlade empirin för att leda fram till en slutsats. I slutsatsen sammanställs resultatet 

utifrån analysen och har som avsikt att redovisa vad studien kommit fram till och återkopplas 

till syfte och frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en reflektionsdel där våra egna 

reflektioner och tankar som uppstått under arbetet presenteras samt förslag till fortsatt forskning 

inom ämnesområdet. 
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Kapitel 2. Metod 

Följande avsnitt kommer att presentera de angreppssätt, strategier och tekniker som vi i vår 

uppsats har använt oss av för att på bästa sätt angripa och studera vårt forskningsproblem. Vi 

kommer även lägga fram kritik som finns mot dessa metoder men också redogöra för kritik mot 

vårt val av litteratur. Kapitlet inleds dock med en redogörelse kring vår förförståelse. 
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2.1 Vår förförståelse 

Under våra drygt två och ett halvt år vid det systemvetenskapliga programmet har vi skapat oss 

en grundläggande förståelse för vilken stor roll IT-system och IT-artefakter spelar i 

organisationer och samtidigt vilken stor påverkan de kan ha på verksamhetens processer. I 

flertalet kurser har vi sett att vid införandet av IS/IT i en organisation är det viktigt att förstå att 

det samtidigt påverkar arbetsprocesser och användare. Just användarmedverkan och hur viktiga 

användarna är vid implementering av ny IS/IT har vi matats med under utbildningen samtidigt 

som systemen ska vara handlingsbara för att generera nytta.  

 

I och med vår studie där vi ska studera slutanvändarnas preferenser angående övergången från 

papper till surfplatta, ser vi att vi kan använda oss av de kunskaper vi införlivat för att förstå 

både hur organisationen agerat men även hur användarna ser på saken. Vår känsla är att den 

förståelsen som skapats för kopplingen mellan människa, teknik och organisation ska medföra 

att vår studie ska sätta våra kunskaper på prov och på så sätt resultera i en god uppsats. 

 

2.2 Ansats 

Vi har i vår studie anammat den kvalitativa metoden då vi anser den bäst lämpad för vårt 

ändamål, där vi studerat övergången från det analoga, papper, till det digitala, surfplatta som 

IT-artefakt, i en organisatorisk kontext. Bryman (2011) menar på att den kvalitativa forskningen 

har sin tonvikt och sitt fokus på tolkning och konstruktivism, där den sociala kontextens 

förhållande till det studerade är avgörande. Som motsats till den kvalitativa metoden finns den 

mer naturvetenskapliga kvantitativa forskningsstrategin som är mer inriktad mot siffror och 

kännetecknas av kvantifiering (Bryman, 2011). I och med att vi i vår bakgrund samt 

problemformulering ser att denna övergång mellan papper och surfplatta samt försöken med att 

uppnå det “papperslösa kontoret” har pågått under en tid samt att det inte har fungerat 

tillfredsställande, finner vi det intressant att studera detta ur en koppling mellan människa, 

teknik och organisation. Med bakgrund av detta förstärks våra tankar om att en kvalitativ metod 

svarar mot dessa frågor bättre än en kvantitativ metod. Dock har vi valt att införliva den 

kvantitativa forskningen genom att använda oss av en enkät för att nå ut till den bredare massan 

av politiker för att få en djupare förståelse för vårt studerade område. Vilket medför att vi med 

andra ord genomfört en studie med en mixad metod, där den kvalitativa forskningen dominerar, 

Johnson et al., (2007) benämner det som Qualitative Dominant. Mixad metod beskrivs som att 

både kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas för både insamling och analys av data 
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i en enda studie (Creswell, 2013; Johnson et al., 2007). Fördelarna med att använda en mixad 

metod och som i vårt fall en parallell mixad metod, där empiriinsamling sker samtidigt från 

både intervjuer och enkät för att sedan integreras i analysen (Creswell, 2013), ser vi överväger 

nackdelarna med att den kan vara mer tidskrävande. Både Bryman (2006) och Johnson et al. 

(2007) argumenterar för att användandet av mixad metod både ger en mer utförligare bild av 

det som studeras men även förstärker och inger ett större förtroende för det resultat som 

presenteras. Då det ger en fylligare och djupare förståelse men också bekräftelse av resultatet 

(Johnson et al., 2007).  

 

Inledningsvis genomförde vi en öppen guidande intervju för att på så vis ta ut riktningen för 

vidare intervjuer med fyra respondenter och även för hur enkätens frågor skulle formuleras för 

att kunna framställa empirin som vi sedan jämförde och tolkade mot den litteraturgenomgång 

vi genomförde. Nedan fördjupar vi oss vidare i hur vi har angripit denna uppgift. 

 

2.2.1 Perspektiv 

Som beskrivits ovan är den kvalitativa metoden nära sammankopplad med det tolkande 

perspektivet, värt att nämna är att det även finns andra olika perspektiv att applicera vid en 

kvalitativ studie, såsom positivism och kritisk ansats (Myers, 1997; Walsham, 1995). Vi har i 

vår studie dock valt att inta och förhålla oss utifrån ett tolkande perspektiv, interpretativism. 

Den tolkande ansatsen bygger på det filosofiska perspektivet, hermeneutik. Hermeneutiken har 

sin tyngdpunkt i att studera fenomen ur en social aktörs synvinkel (Bryman, 2011). Kopplingen 

till interpretativismen blir tydlig då denna ansats inom IS-området har som syfte att skapa en 

rikare förståelse om informationssystem genom att studera och tolka förhållandet mellan 

systemet och användarna av systemet (Walsham, 1995). Perspektivet har sitt arv från Max 

Webers, Verstehen, där betoningen ligger på att tolkande förstå en social handling (Bryman, 

2011). Vidare säger Bryman (2011) att det är människors upplevelser av ett visst fenomen det 

handlar om. Här ser vi att det tolkande perspektivet passade bäst för vår frågeställning då denna 

söker efter subjektiva svar kopplade till användning av IT-artefakt. Vilket ger oss möjligheten 

till en djupare förståelse genom att tolka användarnas förhållande till IT-artefakten. 

 

2.3 Arbetssätt 

Walsham (1995) menar på att det är av största vikt att vid tolkande studier ange vilken roll 

teorin spelar och att den som genomför studien är medveten om och beaktar hur teorin påverkar 
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under studiens gång. Med hänsyn till att vi i vår uppsats har arbetat med både litteratur och 

empiri, känner vi att det är viktigt att visa på hur de relaterar till varandra och hur dessa styrde 

och påverkade varandra under arbetet med uppsatsen. Bryman (2011) definierar två olika 

angreppssätt för hur förhållandet mellan teori och empiri kan hanteras. De två angreppssätten 

är deduktivt och induktivt angreppssätt. I det deduktiva sker insamlingen av teori först och 

ligger till grund för och styr datainsamlingen medans det i det induktiva är omvänt, baserat på 

insamlade data kan sedan teoretiska slutsatser framställas. Vi kände att det som skulle fungera 

bäst för oss var att använda oss av en mix av de båda angreppssätten, då vi inledningsvis 

studerade teorin för att förmå rama in och konkretisera vårt problemområde samtidigt som vi 

skapade oss en kunskapsbas att stå på inför intervjuer och insamlingen av empiri, för att sedan 

återgå till teorin för att fördjupa oss och bygga litteraturgenomgången. Vi har med andra ord 

anammat en iterativ strategi, där vi har rört oss fram och tillbaka mellan teori och data, vilket 

benämns med begreppet abduktion (Le Duc, 2011). På så sätt var vi öppna för vad den 

insamlade empirin gav oss samtidigt som den till viss del styrde vår teoretiska inriktning. Vilket 

också var passande då vi inte har någon erfarenhet av att genomföra studier av denna storlek 

och på så vis kunde vi prova oss fram till bästa resultat. 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Som forskningsstrategi föll det sig naturligt att använda oss av en fallstudie då vår studie är 

nära sammankopplad med en specifik händelse, införandet av surfplattor som ersättning för 

papper (Mjölby Kommun, 2015). Bryman (2011) definierar fallstudien som ett utförligt och 

djupgående studium av ett enda fall och där fokus ligger på att åskådliggöra unika aspekter för 

detta fall. Fallstudien är vidare en metod som ofta används inom kvalitativ forskning kopplat 

till det tolkande perspektivet och samtidigt väl lämpad för forskning inom 

informationssystemsområdet (Bryman, 2011; Myers, 1997). Vi har tidigare nämnt att vi har 

anammat det tolkande perspektivet, vilket vi upplever lämpade sig väl tillsammans med en 

fallstudiestrategi då vår studie syftade till att besvara våra frågeställningar kopplat till en 

specifik och avgränsad kontext. Med hänsyn till denna kontext gav fallstudien oss möjlighet att 

ur ett fåtal källor få fram mycket användbar information till vårt empiriska resultat. Med dessa 

val av perspektiv och strategi anser vi att vi gav oss själva bästa möjliga utgångspunkt att på ett 

objektivt och rättvisande sätt besvara våra frågeställningar. 
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2.5 Metod för litteraturgenomgången 

Insamlingen av litteratur inleddes till uppsatsplanen där fokus låg på att skapa oss en initial 

grund att stå på inför det fortsatta arbetet med studien. Dels för att kunna producera bra 

intervjufrågor inför empiriinsamlingen men också som bas för den större 

litteraturgenomgången. Walsham (1995) ser här en risk i att låta teorin styra empiriinsamlingen, 

då den kan förhindra nya infallsvinklar. För att förhindra detta har vi som beskrivits tidigare 

antagit ett abduktivt arbetssätt där empirin tillåts styra litteraturgenomgången, vilket gjort att vi 

efter intervjuerna fördjupat oss mer i viss litteratur, sökt helt ny och samtidigt tvingats sålla bort 

annan litteratur som vi funnit mindre relevant för studien. De teman som kom att användas för 

den empiriska insamlingen och intervjuguiderna har även använts för att söka lämplig litteratur. 

 

2.5.1 Urval av litteratur  

Vid urval av litteratur jobbade vi med ett antal olika sökord som vi fann relevanta för vår studie, 

e-administration, digitalization, digital transformation, paperless office och paper vs. tablet 

computer/iPad är de vi använt mest frekvent. Vid detta moment arbetade vi även utefter den 

modell (se litteraturgenomgången 3.3) som vi skapade under uppsatsplanen. I denna modell 

ingår de centrala begreppen från vår utbildning: människa, teknik och organisation, vilka också 

passar in i vår studie. Genom att vid litteratursökningen utgå ifrån dessa begrepp och 

inledningsvis söka brett för att sedan gå mera på djupet gav oss möjlighet att täcka in de olika 

delar som vår fallstudie innefattar. När vi sökt litteratur har vi startat från Google scholar eller 

Linköpings universitets biblioteks söktjänst, databaser och ämnesguide inom informatik. Vid 

de tillfällen vi har funnit kandidatuppsatser eller artiklar som ej är vetenskapligt grundade, men 

berört vårt ämne, har vi sökt oss vidare via referenser till ursprungskällan för att luta oss mot 

vetenskapliga källor, avhandlingar och i viss mån statliga rapporter med syftet att basera 

uppsatsen på en pålitlig litteraturgenomgång. 

 

2.6 Metod för insamling av empiri  

Vi uppmärksammade tidigt att ett flertal olika metoder skulle kunna bli aktuella för att samla 

in empiri till vår uppsats. De vi såg som lämpliga för vår fallstudie var intervjuer, enkäter men 

också dokumentstudier. Det föll sig så väl ut att vi hade möjlighet att genomföra både intervjuer 

och en kortare kvantitativ enkät. För att besvara vårt forskningsproblem fördjupade vi oss 

initialt i ett antal offentliga dokument för informationsinhämtning från Mjölby kommun. Vi 

genomförde, som nämnts tidigare, en öppen guidande intervju med projektledaren för 



S i d a  | 15   
 

införandet av surfplattor till kommunpolitikerna i Mjölby kommun, detta med syftet att skapa 

oss en övergripande och mer tydlig bild av vårt fall. Detta gav oss då möjlighet att mer konkret 

avgränsa och rama in vårt forskningsområde mot hur användarna upplevde övergången. Vidare 

genomförde vi fyra intervjuer med olika användare, både heltids- och fritidspolitiker, som mer 

ingående beskrivs nedan (2.6.6 Urval av respondenter). 

 

2.6.1 Kvalitativa intervjuer 

Som nämnt ovan genomförde vi fyra stycken intervjuer som primär källa av empiri för vår 

uppsats, dessa intervjuer gav oss mycket intressant material att arbeta med för vidare analys. 

Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av att de har en flexibel karaktär där respondentens svar 

ges utrymme att styra vilken riktning intervjun tar (Bryman, 2011). Detta ställer i sin tur krav 

på att forskaren är medveten om dennes roll och hur denne omedvetet kan påverka intervjun i 

olika riktningar (Walsham, 1995). För att ta detta i beaktande, då vi inte har några djupare 

erfarenheter av att utföra intervjuer i denna utsträckning såg vi en fördel i att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, där teman att utgå ifrån för intervjun tas fram (Bryman, 2011). 

Med dessa semistrukturerade kvalitativa intervjuer upplevde vi att vi minskade vår påverkan 

vid intervjuerna och samtidigt underlättade genomförandet av intervjuerna för oss själva genom 

att använda en mall samtidigt som vi var öppna för respondenternas vägledning för vilka frågor 

som vi behövde få besvarade. Trots intervjuguiderna vi tagit fram, ställdes vissa krav att vi vid 

intervjuerna hade möjlighet att improvisera, vilket Myers och Newman (2007) framhåller som 

en viktig aspekt att ha i åtanke vid kvalitativa intervjuer. Författarna lyfter även fram vikten av 

att forskaren är medveten om de fallgropar och problem som kan uppstå vid kvalitativa 

intervjuer. Bland annat att intervjusituationen blir en artificiell situation och att viss brist på 

tillit kan uppstå, vilket kan få följderna att respondenten inte delger all tillgänglig information 

eller återger informationen på ett visst sätt (Myers och Newman, 2007). Detta har vi senare vid 

vår analys haft i åtanke för att analysen ska bli trovärdig. De teman som vi tog fram för 

intervjuguiderna byggde till stor del på den litteraturgenomgång vi gjorde till uppsatsplanen, 

viss fördjupning gjordes dock för att få fram relevanta teman. Även de inledande 

dokumentstudierna och den inledande intervjun med projektledaren gav oss nyttig information 

som hjälpte oss att sammanställa intervjuguiderna. Vi valde dock här att till viss del frångå det 

semistrukturerade upplägget då vi även använde oss av en del mer specifika frågor som 

utgångspunkt för att vara säkra på att få svar på det vi behövde. Vid framställandet av 

intervjuguiden följde vi de råd som Bryman (2011) presenterar för hur frågor bör vara 
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formulerade, författaren betonar vikten av att använda ett enkelt språk och undvika ledande 

frågor, för att frågorna ska vara givande för studien. 

 

2.6.2 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter, figur 2 nedan, till intervjuerna med användarna skedde med en 

kombination av målstyrt och bekvämlighetsurval. Det målstyrda sättet kännetecknas av att 

lämpliga respondenter identifieras med hänsyn till den information som efterfrågas till studien 

och vid bekvämlighetsurvalet baseras valet av respondenter på relevanta personer som finns 

tillgängliga (Bryman, 2011). Vi har vid vårt urval tagit hjälp av projektledaren för att försöka 

få en bra spridning av respondenter både vad gäller ålder, IT-kompetens, politisk tillhörighet 

och om det har förekommit problem för denne användare. På så vis har vi försökt att minimera 

det problem som Bryman (2011) tar upp angående bekvämlighetsurvalet, nämligen att det vid 

denna typ av urval gör det omöjligt att dra generella slutsatser från empirin då det är svårt att 

veta om detta urval är representativt för hela den studerade gruppen. 

 

 

Figur 2: Respondenturval (Egen illustration, 2017) 

2.6.3 Transkribering 

I direkt anknytning till varje intervju påbörjade vi transkriberingen för att underlätta arbetet 

med denna tidskrävande aktivitet. Under själva genomförandet av intervjuerna hade vi tydliga 

roller där en av oss förde anteckningar samtidigt som vi även spelade in intervjuerna, detta för 

att förenkla transkriberingsprocessen och även underlätta förståelsen för det inspelade 

materialet. Bryman (2011) menar att den roll transkriberingen har är att den gör det empiriska 

materialet mer trovärdigt och tillförlitligt. Vi upplevde även fördelar med transkriberingen inför 

analysarbetet då vi skapade oss en tydlig bild över det empiriska materialet. 



S i d a  | 17   
 

2.6.4 Offentliga organisationsdokument 

Som nämnt tidigare har vi använt oss utav offentliga dokument som komplement till både vår 

primära insamlade empiri men också som stöd för litteraturinsamlingen. Fallstudien 

kännetecknas bland annat av att data kan komma från flera olika källor för att skapa olika 

perspektiv till studien (Bryman, 2011). I vårt fall gav dessa offentliga dokument från Mjölby 

kommun oss en tydlig uppfattning om hur Mjölby kommun såg på detta införande ur en 

organisatorisk vinkel. Som komplement ser vi att de offentliga dokumenten ytterligare stärker 

vår studie och ger den en större grund att stå på. De offentliga dokumenten vi studerat hjälpte 

oss således med en fingervisning om hur det såg ut men också som hjälp för att utforma den 

initiala intervjuguiden med hjälp av den litteratur vi så långt hade studerat. Vidare gav de 

offentliga dokumenten oss också vissa idéer om vad vi skulle fokusera på inför 

litteraturgenomgången. 

 

2.6.5 Enkät 

Slutligen använde vi oss av en kortare kvantitativ enkät bestående av elva frågor, där vi når ut 

till en större mängd respondenter. Av dessa elva frågor så valde vi att använda oss av nio av 

dem, detta då vi ansåg att de resterande två tillslut inte passade in i vår studie.  Enkätfrågorna 

som vi tog fram bygger på den litteraturgenomgång vi genomfört men vi har även influerats av 

den första intervjun vi genomförde. De svar vi fick från denna intervju kunde vi använda oss 

av för att konstruera relevanta frågor för enkäten. Detta medför att vi kunde se vissa tendenser 

i hur användarna såg på övergången till surfplatta som arbetsverktyg och hur majoriteten har 

uppfattat det. Distribution och sammanställning av den kvantitativa data från enkäten bistod 

Mjölby kommun oss med att hantera, då de i sitt system har tillgång till ett sådant verktyg. 

Svarsfrekvensen för enkäten blev som kan ses nedan (figur 3) cirka 50%, inledningsvis hade vi 

enbart tjugofem svar och genom dessa fick vi ändå en tydlig bild av hur användarna tyckte. 

Vartefter svarsfrekvensen ökade så blev denna syn ytterligare klarare. Med anledning av detta 

anser vi att svarsfrekvensen är representativ för den stora massan.  
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Figur 3: Svarsfrekvens (Egen illustration, 2017) 

2.7 Analys 

Vid analysen av empirin har vi valt att använda oss av en tematisk analys, med det menas 

identifiering av gemensamma teman som går att hitta i den data som erhålls från 

empiriinsamlingen (Bryman, 2011). Den tematiska analysen utgår dels ifrån den empiri vi 

samlat in och de teman vi där identifierat: arbetsprocessen, funktionalitet, läsbarhet, 

kommunikation, digitaliseringens påverkan som i sin tur är nedbruten i digitala handlingar, 

papperskonsumtion och överkomma digitaliseringens negativa aspekter. Här får även vår 

modell (se figur 6) från litteraturgenomgången en stor roll då vi ser teman som människa, teknik 

och organisation som centrala i vår studie. De teman som identifieras underlättar sedan analysen 

genom att beskriva, jämföra och förklara teori och empiri (Ryan & Bernard, 2003). Ryan & 

Bernard (2003) redogör för flera olika tekniker för att identifiera teman, de menar på att det inte 

finns någon klar bild över vilken teknik som är bäst lämpad för att hitta teman, utan att det är 

beroende av omständigheterna kring studien vilken teknik som är bäst lämpad. Författarna 

nämner dock tre tekniker som de ser som de mest mångsidiga: repetitioner, likheter/skillnader 

och klippa/sortera. Vi har i vår analys till stor del lutat oss mot de två förstnämnda för att 

identifiera teman ur vår empiri. De övergripande teman vi kom att finna var arbetsprocessen, 

surfplatta och papper. Dessa teman var genomgående för både empirin och litteraturen, 

samtidigt som de ramade in och fångade det centrala i vår studie. Samtidigt har vi behållit och 

arbetat med de teman som vi tidigare nämnt (människa, teknik och organisation) och arbetat 

efter vid både framställandet av intervjuguiderna men också för litteraturgenomgången. Vidare 

fann vi nytta med att använda oss av de tekniker som Rennstam och Westerfors (2011) 
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presenterar för att motverka de problem som kan uppenbara sig vid analysen av kvalitativa data 

som i sig kan vara svår att analysera. Rennstam och Westerfors (2011) tar upp kaosproblemet, 

representationsproblemet och auktoritetsproblemet som potentiella problem att bemöta vid en 

analys. De ser att lösningen på dessa problem är att hantera den insamlade datamängden i tre 

steg, inledningsvis genom att sortera den för att på så vis skapa ordning. Vidare i processen 

behöver empirin reduceras för att skapa en skärpa i materialet. Här är det viktigt att betona att 

detta moment behöver utföras utan att helheten och dess komplexitet går förlorat (Rennstam & 

Westerfors, 2011). Sista steget i denna trestegsprocess, är att föra en argumentation med hjälp 

av befintlig forskning och den insamlade empirin med syftet att skapa en självständighet i 

analysen som i förlängningen har målet och ambitionen att bidra till forskningsområdet. Vi 

anser att de metoder vi har använt oss av för att analysera har stämt väl överens med vår 

tolkande ansats och på så vis skapat en förståelse kring den kontext vi har studerat. 

 

2.7.1 Utvecklandet av vår modell 

Vår modell (figur 6) som nämns ovan och som senare i Litteraturgenomgången (3.3) beskrivs 

har vi utvecklat genom att ta inspiration från en tidigare modell (Bouzidi och Boulesnane, 2015) 

och sedan fritt utifrån denna skapat vår egen modell med syftet att både rama in hela vår studie 

men också för att rama in analysen. Modellen använder vi således både som teoretiskt ramverk 

och som analysverktyg. Vilket vi upplever medför att vi kan skapa en analys, argumentation 

och slutligen en slutsats som bidrar till forskningsområdet, då vi i analysen först bearbetat vårt 

material kopplat till de teman och de aspekter vi funnit, detta för att sedan använda oss av vår 

modell och analysera hur det relaterar och fungerar i modellen. Vi anser att en vanlig tematisk 

analys inte framhäver hur aspekter med surfplattan går ihop med organisationen och användarna 

på ett tydligt vis.  

    

2.8 Etiska överväganden 

För att skapa trovärdiga data från våra respondenter har vi vid insamlandet tagit hänsyn till ett 

antal etiska principer. Bryman (2011) lyfter fram vikten av att beakta vissa etiska principer och 

han benämner dem som, konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet handlar om att respondenterna har rätt att vara 

anonyma och att information om respondenten samtidigt ska behandlas korrekt. Enligt 

informationskravet ska syftet med studien och vad som ingår i den presenteras för respondenten. 

Vidare ska respondenten själv ha möjlighet att bestämma om sin medverkan enligt 
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samtyckeskravet. Slutligen ska den insamlade empirin enbart användas till den ämnade studien, 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Vid vår studie har vi inför intervjuer varit tydliga med vårt 

syfte med studien och vilka mål vi hade med den, samtidigt som all empiri enbart nyttjats för 

denna studie. Respondenterna har som vi tidigare nämnt valts ut för att passa för studien och de 

hade samtidigt möjlighet att välja om de ville deltaga och samtidigt valbarheten att vara 

anonyma i studien, och den information vi haft tillgång om respondenterna har hanterats på ett 

aktsamt sätt.  

 

2.9 Metodkritik 

I denna del av metodavsnittet är vårt mål att belysa den kritik som omgärdar den kvalitativa 

forskningen, men också reflektera och återge vårt perspektiv i frågan. Den kvalitativa 

forskningen har av många kritiserats för att bygga på subjektiva tolkningar av forskaren 

(Bryman, 2011). Här har vi som tidigare tagits upp varit medvetna om den roll vi som forskare 

har (Walsham, 1995), vi har vid intervjuerna varit medvetna om att vår förförståelse och våra 

värderingar kring ämnet och de ordval vi använt har riskerat att påverka respondenterna och att 

respondenterna samtidigt kan ha uppfattat saker olika. Vi är samtidigt medvetna om att vi 

genomför denna studie i samarbete med Mjölby kommun och att deras syn på projektet kunde 

påverka oss. Vi har i detta avseende i vår studie strävat efter att förhålla oss objektiva, värt att 

notera är att vi inte erhållit någon form av ersättning för denna studie av Mjölby kommun.  

 

Det har sedan 90-talet skett en ökning i användandet av fallstudier vid 

informationssystemsforskning, dock beskrivs inte den metodik som använts tillräckligt 

grundligt vid studien, detta är något som fallstudien har kritiserats för (Walsham, 1995). Här 

ser vi att det har varit svårt att återge exakt tillvägagångssätt då fallstudien förknippas med ett 

flexibelt och explorativt arbetssätt som vi vid vår studie har anammat. Dock har vi efter bästa 

förmåga återgivet de metoder vi använt oss av för att skapa en transparens i vår studie och vårt 

tillvägagångssätt. Subjektiviteten som den kvalitativa forskningen har kritiserats för, kan även 

påverka vid identifiering av teman (Ryan & Bernard, 2003). Vår syn och vår tolkning har 

givetvis påverkat de teman vi tagit fram. Hur valida temana är i förhållande till andra teman 

kan vara svårt att fastställa (Ryan & Bernard, 2003), men då vi har försökt att vara så tydliga 

som möjligt i hur våra teman har identifierats ur både litteratur och empiri med argument för 

dem anser vi att vi uppnår validitet i vårt val av teman.  
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Ser vi till det omdiskuterade ämnet generalisering inom kvalitativ forskning som både Bryman 

(2011) och Flyvbjerg (2006) diskuterar och bemöter huruvida det är möjligt. Här är vi 

införstådda med att vår studie ger mer en kontextuell förståelse än generalisering. Bryman 

(2011) beskriver kontextuell förståelse med att studien har som mål att förstå beteenden, 

värderingar och åsikter i den kontext som undersöks. Vilket medför att vi kan skapa “måttliga” 

generaliseringar, med det menas att våra resultat kan jämföras och ställas mot liknande 

kontexter (Bryman, 2011). Vi ser med andra ord en möjlighet att våra resultat är överförbara 

till andra kommuner då Mjölby kommun kan sägas liknas vid “normalkommun” i Sverige. 

 

2.9.1 Källkritik 

För att höja trovärdigheten på vår studie har vi som tidigare beskrivits i första hand använt oss 

av vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Sedan har vi när det krävts kompletterat med 

statliga rapporter och artiklar från traditionell massmedia. För att bibehålla trovärdigheten har 

vi vid urval och läsning försökt inta ett kritiskt förhållningssätt och främst fokuserat på nyare 

källor. Vid urvalet har vi även baserat vårt val på det antal gånger en artikel har citerats, där de 

som citerats flest gånger har prioriterats. 

 

2.10 Sammanfattning  

Vi har som beskrivits utgått från en tolkande kvalitativ forskning där vi sedan har arbetat 

abduktivt med vår litteratur och empiri. För att skapa en större trovärdighet och även bredd i 

vår studie har vi använt oss av en kvantitativ enkät, vilket medför att vår forskningsansats är en 

mixad metod, dock med övervägande fokus från det kvalitativa synsättet. Vi har sedan använt 

oss av fallstudiestrategin och främst kvalitativa intervjuer för insamling av empiri, där har vi 

även använt oss av ovan nämnda enkät. Vi har sedan vid vår tematiska analys fokuserat på 

teman vilka både härstammar från vår modell (figur 6) och från empirin. 
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Kapitel 3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel så presenterar vi och reflekterar kring den litteratur som vi har sökt fram inför 

studien och samt den litteratur som behövts lyftas fram utifrån våra intervjuer, detta då vi 

arbetat abduktivt. Inledningsvis så har vi en genomgång av digitalisering och e-administration 

därefter så följer en genomgång av tidigare studier avseende surfplatta som substitut för 

papper. Därefter så lyfter vi fram en modell som kommer att användas vid analysen av det 

empiriska materialet. I slutet av detta kapitel följer även en sammanfattning av de centrala 

delarna i litteraturgenomgången. 
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3.1 Digitalisering 

Andréasson (2015) beskriver digitaliseringen i offentliga sektorn och menar på att 

digitaliseringen kan leda till ett flertal förändringar. En förändring som hon beskriver är hur 

arbetssättet förändras när nya IT-stöd implementeras i organisationen. Detta kan leda till att 

arbetsrutiner förändras och effektivisera, en del arbetsuppgifter försvinner helt och hållet och 

att kommunikationen inom organisationen förändras. Andréasson (2015) beskriver 

digitaliseringen som utvecklingen mot en e-förvaltning där Dawes (2008) beskriver att e-

förvaltning innebär att offentliga sektorn använder sig av IT för att förändra och förbättra 

arbetsprocesserna i den offentliga sektorn. Grunderna i införandet av IT har egentligen inte 

förändrats mer än att det blivit mer avancerat. Alter (1996) tar upp några viktiga aspekter 

gällande IT som tas lite för givet idag. Då vi ser på en digitalisering från helt analogt till digitalt 

så anser vi ändå att dessa grundförutsättningar som IT medför passar vår studie. Alter (1996) 

beskriver att en helt ny förutsättning som skapas med IT är att man får en helt unik 

sammankoppling mellan system och människor. Data kan skickas mellan enheter och 

människor på olika platser på direkten, detta menar författaren skapar en ny typ av flexibilitet 

och informationsdelning/åtkomst, vilket även kan ses som en ny typ av kommunikation. 

Författaren menar dock att en stor fördel gällande information är att det inte längre behöver 

vara i pappersform, vilket är skrymmande. Att ha informationen digitalt gör det också enklare 

att spara och återanvända information.  

 

3.1.1 E-administration  

Då vårt fokus i den här studien ligger på digitaliseringen av det interna arbetet i den offentliga 

sektorn menar Andréasson (2015) att termen ”e-administration” är lämpligt att använda. E-

administration innebär en konvertering från traditionella pappersprocesser till elektroniska 

processer, där produktivitet och effektivitet är ett mål (Igi-global, 2017). Jansson (2013) 

beskriver e-administration som det underliggande och interna arbetet med att effektivisera 

processer och förbättra e-förvaltningen för att gynna samhället. Då vår studie innefattar den 

interna verksamhetsutvecklingen på Mjölby kommun så anser vi att e-administration är en 

viktig del att ta med. För att tydligare illustrera hur e-administrationen används inom offentlig 

sektor så har Jansson (2013) illustrerat en figur, se figur 4. Jansson kallar denna figur för ”E-

förvaltningstriaden” och förklarar den som det digitala samspelet inom kommun för att gynna 

den allmänna medborgaren. Då vi fokuserar på e-administration så menar Jansson (2013) att 
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det är aktiviteter där IT används inom kommunen och handlar om relationen mellan politiker 

och tjänstemän och kan exempelvis vara ett dokumenthanteringssystem.   

 

Figur 4: E-förvaltningstriaden (Jansson, 2013, s. 17) 

 

3.1.2 Papperslöshet 

Möjligheten att uppnå det “papperslösa kontoret” vilket vi berörde i introduktionen har 

ifrågasatts av ett flertal olika författare, där de menar att det är orealistiskt att kunna uppnå det 

och beskriver samtidigt det med ord som myt och lögn (Sellen & Harper, 2002; Flaherty & 

Lovato, 2014; Carr, 2005). Vidare menar Sellen och Harper (2002) på att papper fortfarande 

har ett stort användningsområde inom organisationer, där de ser specifika anledningar till detta. 

För det första är papper ofta involverat i arbetsprocesser, vilket krävs att dessa i många fall 

behöver förändras vid implementationen av IT-artefakter, men också att papper fungerar 

utmärkt i vissa processer, vilket gör att det saknas motiv att införa IT-stöd. Här är det viktigt att 

förstå papprets roll i organisationen och på vilket sätt det är stödjande, men också att både IT-

artefakten respektive mänskligheten kan behöva anpassas vid en förändring (Sellen & Harper, 

2002; Plimmer & Apperley, 2007). Här ser vi att det är viktigt att påpeka att litteraturen har 

några år på nacken och den tekniska utvecklingen har gått fort framåt, bland annat har iPaden 

gjort entré på marknaden 2010 (Apple Inc., 2010) vilket vi ser kan ha påverkan på papprets roll, 

vilket även författarna själva påpekar (Sellen & Harper, 2002). Här uppfattar vi det som att 

dagens surfplattor till stor del har möjlighet att ersätta papper och samtidigt realisera det 

“papperslösa kontoret” på ett annat sätt än de möjligheter som traditionella datorer eller laptops 

hade.  
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Surfplattorna har sådana egenskaper som pappret, och i viss mån datorer, inte kan uppnå. Detta 

i form av förbättrad dokumenthantering, ökad säkerhet, mobilitet men också potential att leda 

till kostnadsbesparingar i form av minskade utskrifter och kopiering tillsammans med 

effektiviserade arbetsflöden (Carr, 2005; Dykstra et al., 2009; Hess & Jung, 2012; Plimmer & 

Apperley, 2007). Vilket vi erfar knyter väl an till de fördelar som Mjölby kommun (2015) 

identifierat med implementeringen av surfplattor till de förtroendevalda. Dock menar andra 

forskare på att det finns fördelar med papper kontra digitala hjälpmedel och ser negativa effekter 

hos de digitala hjälpmedlen. De ser papper som en flexibel lösning som kan anpassas till 

situationen, där det också finns möjlighet att bläddra på ett naturligt sätt och även breda ut 

papper och på så vis skapa en visuell överblick över materialet men även fungera som 

smörjmedel vid kommunikation mellan människor (Sellen & Harper, 2002). De aspekter som 

rör samarbete och kommunikation med hjälp av papper eller surfplatta berör vi djupare nedan 

under rubriken samarbete. 

 

3.2 Användandet av surfplattan  

I nästkommande stycken så kommer vi att gå in på aspekter avseende tekniken (surfplattan), då 

uttalade fördelar och nackdelar med surfplattan. I vissa fall kommer vi benämna iPaden som 

surfplatta då många tidigare studier är gjorda med iPaden som artefakt. 

 

3.2.1 Samarbete  

Som Sellen och Harper (2002) skriver kan papper vara att föredra vid kommunikation då det 

kan fungera som stöd för konversationen, vi finner det då intressant att utreda hur det ser ut vid 

användandet av surfplatta vid möten. Takano et al. (2012) har studerat diskussionsprocessen 

och jämfört hur den ser ut om papper, dator eller surfplatta används. De kommer i sin studie 

fram till att när surfplattan används leder det till att en mindre mängd ord används och att 

diskussion blir mindre nyanserad. Även ögonkontakten mellan mötesdeltagarna minskade då 

surfplattan användes som stöd. Med stöd i sina studier menar författarna på att surfplattan 

kanske inte är att föredra för idéutbyte, deltagande i diskussion eller när arbetsdokument ska 

delas (Takano et al., 2012). Yuill et al. (2013) har studerat hur iPaden står sig i förhållande till 

papper när det kommer till samarbete och grupparbete, de har undersökt om iPaden saknar 

flexibiliteten och stödet för grupparbete som pappret tillhandahåller. I sin studie kommer de 

fram till att det både är beroende av den studerade gruppen hur väl det fungerar men också att 
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iPaden har möjlighet att mer än uppfylla papprets funktion, vilket motsäger det Takano et al. 

(2012) kommer fram till. iPaden likt pappret tillåter användaren att enkelt och smidigt skifta 

mellan individuellt- och grupparbete, då iPadens funktionalitet gör det möjligt att hantera både 

det individuella men även gemensamma arbeten. Funktioner författarna tar upp för att främja 

samarbete är möjligheterna att dela med sig och att även kunna visa på skärmen (Yuill et al, 

2013). I förlängningen menar Yuill et al. (2013) på att det kan leda till ett effektivare samarbete 

och gemensamt lärande.  

 

Andra forskare ser att surfplattan med sin funktionalitet har både positiva och negativa effekter 

i mötessituationer (Hess & Jung, 2012). Surfplattan kan som papper användas på bordet utan 

att hindra ögonkontakt mellan deltagare och samtidigt inbjuda till användande då deltagaren 

inte deltar i diskussionen i den aktuella frågan, samtidigt som andra författarna ser att den i 

dessa situationer kan ha distraherande effekter (Takano et al., 2012). Ser vi till litteraturen 

angående hur surfplattan kan användas vid möten och samarbeten finns det vissa skillnader i 

vad den säger, dock ser vi att det är övervägande positiva tongångar angående surfplattans roll 

när det kommer till samverkan.  

 

3.2.2 Läsbarhet 

De största frågetecknen som råder kring papper kontra skärm är kopplat till de svårigheter som 

av många upplevs av att läsa på surfplattor och andra dataskärmar. En mängd negativa effekter 

vid läsning och läsförståelse har framkommit i forskningen, dock med vissa 

meningsskiljaktigheter hos forskarna. Läsning vid skärm har rapporterats långsammare och mer 

uttröttande samtidigt som läsförståelsen, förmågan att minnas det som lästs och koncentrationen 

försämras (Liu, 2005; Mangen et al., 2013). Vilket kan relateras till att pappers fysiska 

representation medför koordination mellan öga och hand hos människan (Liu, 2005). Här finns 

också andra aspekter som kan ha effekter på läsförståelsen, Jabr (2013) menar på att när 

människan kommer i kontakt med en surfplatta så förknippas den med andra uppgifter samt att 

utföra flera saker samtidigt, mer än att läsa och reflektera, vilket då i sin tur påverkar 

läsförståelsen och hur människan läser.  

 

Vid en studie gjord 2005 pekar resultaten på att vid läsning på skärm så sker läsningen mer 

ytligt, den som läser skummar och söker efter nyckelord i texten istället för att läsa mer 

ingående. Värt att notera från denna studie är även att den som läser på skärm har benägenhet 

att endast läsa texten en gång medans vid läsning på papper så läses texten flera gånger (Liu, 
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2005). Här ser vi även en koppling till den attityd som fortfarande finns till läsning på skärm, 

Kretzschmar et al. (2013) noterade vid sin studie, läsförståelsetest där även hjärnaktivitet och 

ögonrörelser studerades, att papper som läsmedium föredras framför läsning på skärm inom 

samtliga grupper de studerade. Dock avspeglar sig detta inte i de resultat de ser från sin studie, 

skillnaden mellan att läsa på papper kontra skärm är inte uppenbart stor, äldre deltagare i studien 

uppvisar till och med bättre resultat från läsning på surfplatta, vilket förklaras med att de har 

hjälp av den upplysta skärmen (Kretzschmar et al., 2013). Cheng et al. (2014) har även studerat 

vilket media som ger bäst resultat av papper, datorskärm och surfplatta, de ser små skillnader i 

resultatet men det de tar upp som en viktig aspekt är att förtrogenheten till läsmediet kan ha 

effekt på hur läsningen påverkas, vilket även Kretzschmar et al. (2013) uppfattade.  

 

Samtidigt indikerar andra studier det motsatta om vilket läsmedium som lämpar sig bäst att läsa 

på. Mangen et al. (2013) påvisar i deras studie, där läsförståelse studerats i norsk skolmiljö, att 

läsförståelsen är betydligt bättre vid läsning på papper kontra skärm. De ser i sin studie att 

kunskapen befästs bättre vid läsning på papper då det skapas ett taktilt minne när den som läser 

har möjlighet att se hur långt denne har läst och även möjlighet att bläddra. Vid läsning på 

skärm där det är svårare att se hur långt en läst och där scrollandet i texten gör det svårare att 

få en överblick över texten, med andra ord skapas inte ett spatialt minne när en läser vilket 

försvårar inlärningen (Mangen et al., 2013). Detta är något som befästs av Stoop et al. (2013) 

som i sin studie slår fast att papper är överlägset skärm när det kommer till inlärning från större 

och mer genomarbetade texter, men här menar de också på att textens storlek har betydelse då 

elektroniska skärmar lämpar sig väl för snabb informationsinsamling och kommunikation. Här 

ser vi som vi tagit upp tidigare i bakgrunden att vissa markanta skillnader finns i forskningen. 

Utifrån empirin ska det bli intressant att se vilket media som föredras att läsa på, åtminstone i 

den studerade kontexten. 

 

3.2.3 Surfplatta i organisation  

Positiva aspekter med hur surfplattor uppfattas i organisationer undersöker Hess och Jung 

(2012), de ser i sin undersökning att surfplattan i sig kan medföra värde i organisationen genom 

att den uppfattas som en förmån och något som visar att digitaliseringen efterlevs vilket i sig 

medför en positiv effekt på organisationen och dess medarbetare. Hess och Jung (2012) menar 

vidare att surfplattan och i deras undersökning iPaden har många fördelar gentemot andra IT-

artefakter, bland annat pålitligheten och användbarheten, hur enkel den är att använda och 

navigera i. Funktioner som att kunna zooma i dokument, smidigt kunna dela anteckningar och 
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kommunicera med varandra men också att utseendet som i viss mån påminner om papper 

medför att det förenklar en tänkt övergång från papper till surfplatta (Hess & Jung, 2012; Kevin, 

2012).  

 

Dessa aspekter som rör surfplattan och specifikt iPaden medför att vissa organisatoriska nyttor 

som vi ser det kan realiseras såsom ökad effektivitet, flexibilitet, mobilitet men även förbättrad 

informationsdelning och realisering av tänkta miljönyttor (Culén & Gasparini, 2011; Hayes & 

Adams, 2009; Altena, 2014). King och Toland (2014) medger i sin studie att surfplattan har en 

möjlighet att uppfylla önskan med det papperslösa kontoret, men samtidigt har de i sin studie 

funnit att det även finns begränsningar för surfplattan. Surfplattan har egenskaper som gör att 

den har möjlighet att reducera mängden papper som används i jämförelse med andra IT-

artefakter, dock används papper fortfarande i många processer på grund av begränsningar i 

surfplattan, vilket medför att surfplattan inte används till sin fulla potential (King & Toland, 

2014). Även Plimmer och Apperley (2007) visar på att det finns begränsningar när en process 

förändras i riktning mot att bli papperslös. Författarna skriver i sin artikel att det är viktigt att 

förstå de fördelar som finns med pappret. Att ha en förståelse kring de processer som byggts 

upp kring pappret som arbetsverktyg och hur IT-artefakter inte alltid stödjer eller är 

konstruerade för att samverka med dessa processer. Vidare skriver de för att lyckas uppnå 

papperslösheten måste fokus vändas mot användarnas arbetsmiljö, aktiviteter och processer för 

att uppnå de tidigare funktioner som pappret har (Plimmer & Apperley, 2007). Lundgren (2009) 

fyller i att det krävs verksamhetsförändringar och förändringar i hur verksamheten utförs för att 

en IT-lösning ska uppnå optimal nytta. Men även att IT-lösningen i sig inte effektiviserar eller 

mirakulöst genomför besparingar, utan att det istället är ett verktyg som möjliggör 

förminskningar, effektiviseringar, nedskärningar, osv. Som i fallet med pappret och surfplattan 

så kan surfplattan möjliggöra att man kan dra ned på pappret om verksamheten förändrar sig 

och faktiskt slutar att använda papper. 

 

De organisatoriska effekterna som vi kan se är att då surfplattan inte utnyttjas till sin fulla 

potential så finns risken att nyttan som den är tänkt att utgöra försvinner. Men även att den 

kontextuella situationen har betydelse vid hur väl surfplattan kan fungera i organisationen och 

vilka möjligheter den har att ersätta pappret. Som Plimmer och Apperley (2007) menar är det 

av största vikt att se situationen ur användarnas perspektiv, vilket föll väl in under vår studie av 

införandet av surfplattor i Mjölby kommun. Här ser vi även att surfplattan har potential att vara 

en möjliggörare för nya positiva förändringar och arbetssätt, vilket i sin tur skulle kunna 
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medföra att med hjälp av den nya tekniken kan man åstadkomma sådant som annars hade varit 

svårt eller omöjligt i vår studerade kontext. 

 

3.2.4 Användare 

Användaren är givetvis en central del i alla former av system och tekniska lösningar. I och med 

att vår studie bygger på vad användaren anser så finner vi det viktigt att lyfta fram tidigare 

studier på användarens betydelse. Gelderman (1998) menar på att den mest vitala aspekten för 

lyckade IT-lösningar är att det faktiskt används. Det är den faktiska användaren som avgör om 

lösningen är nyttoskapande eller inte. Skribenten menar vidare att negativa aspekter har större 

påverkan på nyttan än de positiva och att det är användaren i sig som upplever detta. Jacobsson 

och Linderoth (2012) menar även att användarnas syn på användningen av en IT-lösning 

påverkar värdet av IT-lösningen för både medarbetare och organisationen. De menar alltså att 

det är av ytterst vikt att ta fram en IT-lösning som passar användarna och inte bara 

organisationen då användarnas uppfattning har så pass stor påverkan. Lynne och Keil (1994) 

fyller även i att affärsvärde eller organisatorisk nytta inte kan skapas av endast en IT-lösning 

utan det skapas i samband med användarna. I och med detta så ser vi att fokuset på användaren 

är av ytterst vikt och bekräftar även vårt val av att undersöka det här fenomenet utifrån 

användarnas perspektiv. Även Cronholm och Goldkuhl (2010) menar på att användarnas roll är 

betydelsefull då som de beskriver det uppstår en situationell handlingskvalité när användarna 

och systemet interagerar. Nivån på den situationella handlingskvalitén är beroende av IT-

artefaktens handlingsbarhet, författarna beskriver handlingsbarhet som följande, “ett IT-

systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och att därigenom befrämja, 

möjliggöra och underlätta för användare att utföra handlingar både genom systemet och utifrån 

systemet baserat på dess information.”(Cronholm & Goldkuhl, 2010, s.3), men det är samtidigt 

beroende av användarnas kompetens som i sin tur påverkas av deras engagemang, erfarenhet 

och utbildning (Cronholm & Goldkuhl, 2010).  

 

Utbildning är något som ofta nedvärderas vid processen med att införa nya digitala 

arbetsverktyg i verksamheter (Söderström, 2010). Söderström (2010) utvecklar sitt resonemang 

genom att beskriva att chefer och projektledare ofta bortser från behovet av utbildning med 

förklaring till att systemet/artefakten är enkel och intuitiv, men också på grund av vad som 

brukar kallas “förkunskapens förbannelse”, med det menas att användarnas förmåga 

överskattas. Det som glöms bort menar författaren är att vid införandet av nya digitala 

arbetsverktyg måste även nya arbetssätt och processer läras in, och detta genom att även lära 
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från det gamla (Söderström, 2010). Lundgren (2009) menar också att det inte är IT-satsningen 

i sig som skapar ett värde för organisationen, utan det handlar istället om de 

verksamhetsförändringar som då medföljer och utförs när en IT-lösning implementeras. 

Författaren menar att om omställningsproblemen blir allt för stora för användaren och att inte 

gedigen utbildningen ges så kan det hindra nyttoeffekterna av IT-lösningen att slå igenom. 

Därför är det viktigt att användarna innan införandet av IT-lösningen får reda på varför det sker 

och vilka önskade effekter verksamheten vill uppnå. På så sätt ökar chansen att IT-lösningen 

tas emot väl och används (Lundgren, 2009).  

 

3.3 Samspelet 

För att kunna exponera de aspekter som vi tagit upp i den här litteraturgenomgången så måste 

vi kunna kontextualisera dem till vårt fall gällande e-administration eller intern digitalisering i 

offentlig sektor. För att kunna göra detta så måste vi se till hur de olika aspekterna hänger 

samman, hur de påverkar varandra och hur de främjar nyttoskapande. Som vi nämnt tidigare i 

uppsatsen så har vi anammat ett synsätt som tar hänsyn till teknik, människa och organisation 

och det är tillsammans med dessa byggstenar vi vill undersöka hur surfplattan fungerar som 

substitut för papper. 

 

Cronholm och Goldkuhl (2005) menar på att ett system och artefakter alltid ingår i en 

verksamhetskontext där det finns användare som utför handlingar med olika reaktioner. Ser vi 

till vår kontext så är det jämförbart med att surfplattan existerar i en verksamhet och att 

surfplattan används av användarna med olika reaktioner. Givetvis så har ett system eller likväl 

en teknisk artefakt en påverkan på både användarna och verksamheten. Därför ämnar vi 

undersöka surfplattans samspel och påverkan tillsammans med teknik, människa och 

organisation. Människan, som då är användaren är en tydlig aktör och detsamma gäller för 

organisationen i den här kontexten. Men vi ser också att det är viktigt att se IT eller tekniken i 

detta fall som en aktör också. Askenäs (2000) menar på att det är till fördel att betrakta tekniken 

i en organisation som en aktör för att kunna förstå hur tekniken påverkar 

organisationsprocesserna men även användarnas förhållande till tekniken.  

 

Bouzidi och Boulesnane (2015) är två skribenter som har arbetat fram en intressant modell 

gällande e-administration. De lyfter fram tre aspekter: Aktivitet, Människa och Teknik och 

kopplar dessa till olika hållbarhetskrav, vilket vi återkommer till. Ser vi till ”aktivitet” så 
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beskriver de detta som det faktiska arbetet i verksamheten, det vill säga vad användarna utför 

med ett system och därmed påverkar aktiviteter, funktioner och arbetsprocesser. Deras 

beskrivning av aspekten ”människa” är att användarna av ett system ska ses som en helhet och 

att systemet ska kunna användas av den stora massan, det vill säga hela samhället. Dock så 

måste människan kunna anpassa sig till systemet och dess nya former av kommunikation och 

digitala lösningar. Den sista aspekten ”teknik” beskrivs som den digitala miljön i verksamheten 

som då är med och påverkar människan och verksamheten. 

 

Som vi beskrev ovan så kopplar Bouzidi och Boulesnane (2015) aspekterna aktivitet, människa 

och teknik tillsammans med tre hållbarhetskrav: Socialt, Ekonomiskt och Miljö. 

Hållbarhetskravet ”socialt” representerar att alla är med och deltar och att nyttan når den stora 

massan. Kravet ”ekonomiskt” avser de värden som en digitalisering/e-administration skapar, 

vilket de exemplifierar med att verksamheten kan tillgodose bättre tillgång till information och 

bättre arbetsförhållanden. Avslutningsvis med ”miljön” avser de miljöaspekter som tagits i 

beaktan vid digitaliseringen och vilka miljöaspekter som blir output från digitalisering. Bouzidi 

och Boulesnane (2015) sammanställer dessa aspekter och hållbarhetskrav i en modell, se figur 

5. 

 

 

Figur 5: Flerdimensionell strategi (översatt), (Bouzidi och Boulesnane, 2015, s. 233) 

Placerar vi de ovannämnda aspekterna och hållbarhetskraven i förhållande till definitionen av 

e-administration det vill säga, att e-administration innebär en konvertering från traditionella 
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pappersprocesser till elektroniska processer, där produktivitet och effektivitet är ett mål (Igi-

global, 2017). Det är tydligt att Bouzidi och Boulesnane (2015) har ett brett och mer nyanserat 

perspektiv på e-administration då de placerar det inom ramen för hållbarhet. Ser vi till vårt fall 

så anser vi att ett sådant nyanserat och bredare perspektiv skulle fungera bra till att undersöka 

övergången från papper till surfplattor. Det ger oss åtminstone en möjlighet till att kategorisera 

aspekter för teknikens påverkan på människan och verksamheten. Dock krävs det viss 

modifikation av Bouzidi och Boulesnanes (2015) modell, se figur 5, för att kunna applicera det 

i vår studie. 

 

3.4 Vår modell 

Applicerar vi Bouzidi och Boulesnanes (2015) tankegång i vår egen kontext och modifierar 

modellen till hur vi vill bedriva vår studie, alltså med fokus på människa, teknik och 

organisation så skulle vi kunna utföra vår studie enligt figur 6 nedan. Den stora skillnaden 

mellan vår modell och Bouzidi och Boulesnane (2015) är att vi har exkluderat miljöaspekten 

vilket vi återkommer till senare. 

 

Figur 6: E-administration och hållbarhet, influerad av Bouzidi och Boulesnane (2015), (Egen illustration, 2017) 

3.4.1 Teknik  

Ser vi till den första cirkeln, det vill säga ”teknik” så följer den egentligen samma funktion som 

för Bouzidi och Boulesnane (2015). Det handlar om den tekniken som används i organisationen 
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och kan vara ett system eller som i vårt fall surfplattan med tillhörande ärendehanteringssystem. 

Att vi väljer att tilldela tekniken en så pass stor roll i sammanhanget grundar sig dels i Askenäs 

(2000) syn att tekniken bör ses som en aktör och dels att surfplattan har en central roll i den här 

studien. När vi i analysen ställer surfplattan mot papper så kommer vi att beakta pappret som 

en teknik för att på så sätt få en mer strukturerad analys. 

 

3.4.2 Människa  

Den andra cirkeln ”människa” ser Bouzidi och Boulesnane (2015) som alla eller hela 

befolkningen. Att tekniken ska fungera för alla användarna står vi fast vid, men befolkningen i 

vår kontext är då istället användarna av surfplattan på Mjölby kommun. Att se människan som 

en viktig aktör är givet i denna kontext då vi undersöker användarnas syn på surfplattan. Men 

det är även viktigt att beakta användarna som en egen entitet, då skilt ifrån tekniken. Detta för 

att alla användare är olika och integrerar, påverkar och påverkas av tekniken och organisationen 

på olika sätt, men även att vissa användare även är del av organisationen, se mer nedan.  

 

3.4.3 Organisation  

Den tredje cirkeln ”organisation” har alltså ersatt Bouzidi och Boulesnanes (2015) ”aktivitet”, 

detta för att vi vill inkorporera människa, teknik och organisationen mentaliteten och således 

undersöka digitaliseringens påverkan på både människan och organisationen, i vårt fall Mjölby 

kommun. Det vi klassar som organisationen är dels Mjölby kommun som helhet men även de 

administrativa funktioner som arbetar mot användarna via tekniken. 

 

3.4.4 Socialt 

Ser vi till den ”sociala” kopplingen mellan teknik och människa så beskrev Bouzidi och 

Boulesnane (2015) det sociala som den nyttan som skapas för den stora massan, eller 

befolkningen. Vi ser att det är applicerbart även i vårt fall, då som en aspekt mellan tekniken 

och människan, se figur 6. Den här kopplingen är central för hela studien då det handlar om 

interaktionen mellan användarna och surfplattan, vilket då en stor del av studien bygger på. Det 

som är relevant under den sociala punkten är hur användarna påverkar och påverkas av den 

tekniska artefakten. Som vi beskrivit tidigare så är den tekniska artefakten i nuläget surfplattan 

men var således innan övergången papper. Av det vi gått igenom i litteraturgenomgången så 

avser den sociala punkten exempelvis skillnaden på läsbarhet mellan surfplattan kontra papper, 

skillnader på samarbete och diskussion mellan användare avseende surfplattan kontra papper. 
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Man kan sammanfatta den sociala aspekten som hur väl tekniken (surfplatta kontra papper) 

fungerar i användarens arbetsprocess. 

 

3.4.5 Ekonomiskt 

Den ”ekonomiska” aspekten beskrev Bouzidi och Boulesnane (2015) som de ekonomiska 

effekterna som digitaliseringen medför. Vi placerar den ekonomiska kopplingen mellan teknik 

och organisation då vi ser att de ekonomiska aspekterna i första hand påverkar organisationen. 

Ekonomiska effekter rörande tekniken och organisationen kan exempelvis vara det papperslösa 

kontoret som vi nämnt tidigare. Där då övergången från papper till surfplatta borde medföra 

minskad pappersförbrukning. Givetvis så är surfplattan som sådan en ekonomisk aspekt för 

organisationen men i och med att vårt syfte med denna studie inte fokuserar på investeringen 

utan snarare effekterna av den så är kostnaden för surfplattorna inte av betydelse.  

 

3.4.6 Aktivitet  

Den sista kopplingen är ”aktivitet”, som vi nämnde tidigare så ersatte vi Bouzidi och 

Boulesnane (2015) “aktivitet” med “organisation”, men vi känner således att karaktärsdragen 

för aktivitet fortfarande är applicerbara i vår kontext. Bouzidi och Boulesnane (2015) beskrev 

”aktivitet” som det faktiska arbetet som sker i organisationen med systemet. Och vi placerar 

således det mellan människa och organisation i figur 6. Vi ser det som att användarna 

(människan) använder sig (aktivitet) av surfplattan (tekniken) i sitt arbete alltså det 

kommunalpolitiska uppdraget för att stödja kommunen (organisationen). På grund av detta så 

anser vi att det är en av de mest relevanta kopplingar i modellen. Den sociala kopplingen 

innebar samspelet mellan teknik (surfplatta kontra papper) och användaren, aktivitet i sin tur 

innebär hur detta påverkar organisationen. En typisk aspekt här kan exempelvis vara att arbetet 

blir mer effektivt och på så sätt hjälper kommunen till att fatta beslut snabbare men också 

tvärtom, det vill säga ineffektivt. Det kan även vara åt andra hållet, att de som jobbar 

administrativt på kommunen kan kommunicera med användarna. 

 

3.4.7 Nytta 

I och med att vi vill undersöka helheten så har vi valt att ha en gemensam faktor för alla tre 

cirklar, det vill säga “nytta”. Med nytta så avser vi faktorer som genom teknik, människa och 

organisation skapar en nytta. Vi är givetvis medvetna om att vi inte lever i en perfekt värld där 

en nytta är densamma för alla intressenter. Ser vi till vårt fall så skulle en nytta för Mjölby 

kommun innebära något negativt för användarna och vise versa. Men att identifiera vad som 
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skapar nytta för alla parter, vad som är viktigt hos de olika parterna eller hur olika aspekter kan 

förbättras för att skapa ytterligare nytta är vad modellen egentligen är till för. Som vi nämnde 

tidigare så tog vi bort miljöaspekten ur Bouzidi och Boulesnane (2015) modell då vi istället ser 

att möjlig miljönytta inkorporeras under nytta, då i form av minskad pappersförbrukning.  

 

3.4.8 Sammanfattning av modell  

Vi ser som sagt att modellen (figur 6) kan vara ett användbart verktyg i vår analys av det 

empiriska materialet. Vi kan använda den i avseende för att kontextualisera aspekter som tas 

upp i empirin och sedan koppla dessa med aspekter från litteraturen. Aktivitet, socialt, 

ekonomiskt och nytta är de egentliga områdena vi kommer att titta på, och hur de förhåller sig 

till teknik, människa och organisation i detta fall.  

 

3.5 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis av vår litteraturgenomgång ser vi att digitaliseringen kan ta olika skepnad 

och resultera i olika saker. Digitaliseringen beskrivs av Andréasson (2015) som att den ska leda 

till effektivisering, rationalisering av arbetsuppgifter och en ny form av kommunikation inom 

organisationen. Intern digitalisering inom den offentliga sektorn benämner Andréasson som E-

administration. Rent generellt så handlar införandet av IT om att skapa en ökad 

informationsåtkomst, ny form av kommunikation och en möjlighet till att dela och skicka 

information till andra (Alter, 1996). Ett vanligt mål med digitaliseringen är enligt Sellen och 

Harper (2002) att uppnå det så kallade “papperslösa kontoret” dock menar samma författare 

tillsammans med andra att detta då är en myt och alltså inte går att uppnå. Det handlar till stor 

del om att det traditionella pappret fortfarande har en så viktig roll i många situationer. 

Författarna menar även att i vissa fall är pappret det bästa alternativet och att det handlar om att 

förstå papprets roll i organisationen. Bland annat Hess och Jung (2012) menar dock att 

surfplattan är en stark utmanare mot pappret då den har många egenskaper som pappret har.  

 

Tittar vi dock djupare på aspekter gällande surfplatta kontra papper så finns det en del tidigare 

forskning gällande påverkan på diskussion och samarbete när en surfplatta ersätter papper. 

Takano et al. (2012) menar att diskussionen mellan människor påverkas negativt medan Hess 

och Jung (2012) och Yuill et al. (2013) menar att diskussionen inte påverkas och att samarbetet 

rent av kan förbättras. En annan aspekt är läsbarhet, och där har tidigare studier delade 

meningar. Liu (2005) och Jabr (2013) menar att läsförståelsen på surfplatta är betydligt sämre 
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än papper då främst vid mer intensiv läsning snarare än ytlig läsning. Andra forskare såsom 

Kretzschmar et al. (2013) och Cheng et al. (2013) menar istället att skillnaden inte alls är så 

stor.  

 

Surfplattan har även många fördelar för organisationen (Hess & Jung, 2012). De menar att 

surfplattan har många funktioner som gör att surfplattan blir en bra kandidat mot pappret i en 

organisation. Culén och Gasparini (2009) menar även att surfplattan kan hjälpa till att öka 

effektiviteten, flexibiliteten och mobiliteten hos en organisation. Dock menar Lundgren (2012) 

att en IT-lösning i sig inte bidrar med någonting så länge som organisationen inte är villiga att 

ändra dess arbetsprocesser och metoder. En annan viktig aspekt för att en IT-lösning ska kunna 

skapa en nytta beskriver Gelderman (1998) är att det handlar om användarna. Användarna är 

en viktig del, det är deras användande som gör att nyttan kan realiseras. Så det gäller alltså för 

användarna att få rätt utbildning för att kunna använda sig av IT-lösningen (Söderström, 2010).  

 

Utifrån Bouzidi och Boulesnanes (2015) artikel har vi även arbetat fram en analytisk modell 

där vi valt att inkorporera människan, tekniken och organisationen. Där kopplingen mellan 

människan och tekniken utgör en “social” koppling som beskriver hur väl tekniken passar 

användarna. Kopplingen mellan människan och organisationen utgörs av “aktivitet”, effekterna 

som användarna tillsammans med tekniken påverkar hos organisationen. Kopplingen mellan 

tekniken och organisationen utgörs av “ekonomiskt” vilket innebär ekonomiska effekter med 

tekniken för organisationen.  
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Kapitel 4. Empiri 

I detta kapitel så presenterar vi den empirisk data som vi har samlat in på Mjölby kommun. 

Inledningsvis så beskriver vi i korta drag hur kommunalpolitiken fungerar i sig, detta för att ge 

läsaren en förståelse för en del politiska begrepp men även hur en kommunalpolitik är 

uppbyggd. Sedan presenterar vi vår fallorganisation, Mjölby kommun och de respondenter som 

vi intervjuat. Slutligen presenterar vi det empiriska materialet från dels intervjuer men även 

från den enkät vi skickat ut. Det empiriska materialet är presenterat utifrån de teman som vi 

identifierat och sedermera kommer använda oss av i analysen. 
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4.1 Kommunalpolitik 

För att begrepp och arbetsprocesser som beskrivs i respondentpresentationen och det empiriska 

materialet ska förstås av läsaren så inkluderar vi här en kortare beskrivning av hur en kommun 

fungerar och är uppbyggd.  

 

I Sverige finns det sammanlagt 290 kommuner, kommunerna har som uppdrag att ansvara för 

den samhällsservice som finns i respektive kommun och således ta tillvara på de gemensamma 

intressen som alla som bor och/eller arbetar i kommunen har. Kommunerna är skyldiga enligt 

lag att tillhandahålla vissa verksamheter medans det finns andra verksamheter som är frivilliga 

att erbjuda. Exempel på obligatoriska uppgifter inom en kommun är skola, socialtjänst och 

äldreomsorg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

 

Kommuner styrs av politiker i kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ. 

Kommunfullmäktige ansvarar därmed för kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi 

samt utser kommunstyrelsen som är kommunens verkställande ledning. De har bland annat som 

uppgift att leda och samordna allt arbete inom kommunen och bestämma vilka nämnder som 

ska finnas. Huvuddelen av de förtroendevalda politikerna är fritidspolitiker och med det menas 

att politikerna bedriver sina politiska sysslor vid sidan av sitt ordinarie arbete (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2017). Nämnderna ansvarar för specifika områden inom 

kommunen, exempelvis kan det finnas socialnämnd, miljönämnd och kultur- och fritidsnämnd. 

Nämnderna har som uppgift att besluta om kommunens verksamheter, till varje nämnd hör även 

en förvaltning med anställda tjänstemän (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). Svenskt 

näringsliv (2014) beskriver att tjänstemännen ansvarar och utför det dagliga arbetet inom 

kommunen, de har dock ingen beslutsfattande roll utan kan lämna yttranden (åsikter) i vissa 

ärenden som politikerna sedan beslutar om. 
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Figur 7: Kommunstruktur (Svenskt Näringsliv, 2014) 

4.3 Presentation av Mjölby kommun och respondenter  

Vi kommer i nästkommande stycken att gå igenom bakgrundsinformation om Mjölby kommun 

och deras projekt gällande övergången från papper till surfplatta. Vi presenterar även 

respondenterna som vi intervjuat för att ge läsaren en godare förståelse för vårt urval av 

respondenter och hur de är verksamma inom Mjölbys kommunalpolitik. Detta för att 

genomgången av det empiriska materialet i stycke 4.4 ska vara så lätt att förstå som möjligt. 

 

4.3.1 Mjölby kommun 

Mjölby kommun är en av tretton kommuner i Östergötlands län, med drygt 26 000 personer 

(Mjölby kommun, 2017). Kommunen är aningen mindre än medelsnittet för en kommun i 

Sverige (Ekonomifakta, 2016). Mjölby kommun benämns som en pendlingskommun nära 

större stad (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Mjölby kommun är med sina cirka 2200 

anställda den största arbetsgivaren i kommunen (Mjölby kommun, 2017). 

 

I Mjölby kommun finns det utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sex stycken 

större nämnder, se figur 8, där politikerna kan sitta i flera olika nämnder.  
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Figur 8: Mjölby kommuns organisation (Mjölby kommun, 2016) 

Utifrån Mjölby kommun (2015) samt en intern rapport som vi granskat kunde vi sammanfatta 

nästkommande, avseende projektet för införandet av surfplattor: Motionen avseende 

övergången från papper till surfplatta i Mjölby kommun bifölls i november 2012. Därefter 

genomfördes en förstudie avseende viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av 

ärendehanteringssystem och surfplatta. Syftet med projektet var en minskad miljöpåverkan 

genom att minimera användandet av papper. Det handlade också om att effektivisera arbetet för 

främst den administrativa personalen, skapa en flexibilitet för politikerna och att få en 

kommungemensam struktur för nämndadministration. Projektet fortsatte med ett pilotprojekt i 

omsorg- och socialförvaltningen i september 2014. Då projektet överlag var väldigt stressat 

med snäv tidsram så gjordes aldrig någon utvärdering, enbart en undersökning av fördelarna 

som till stor del låg i linje med den förväntade nytta. Projektet fortsatte med att implementera 

lösningen för alla nämnder juni 2015. I februari 2016 fick även kommunfullmäktige surfplattor. 

Det sista som skedde i projektet var att det gjordes en slutrapport, där beskrivs det att projektet 

var stressigt och till följd så blev utbildningen begränsad. De kan även se en minskad 

pappersförbrukning, effektivare hantering av nämndhandlingar och arbetsuppgifter har 

rationaliserats bort. Surfplattan är i nuläget ämnad för att användas till att kunna läsa de 

handlingar som skickas ut och även för att kunna föra och dela anteckningar. 
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Figur 9: Projektets tidsaxel (Egen illustration, 2017) 

4.3.2 Respondent 1: Carina Stolt 

Carina Stolt har titeln kommunsekreterare i kommunfullmäktige på Mjölby kommun. Det 

innebär att Carina ingår i kommunledningskontoret som arbetar med stöd till kommunens 

politiska organisation. De arbetar för att stödja och utveckla förvaltningarnas arbete med att 

uppfylla kommunens mål och vision. Carina var även projektledare för projektet gällande 

övergången från papper till digitalt verktyg för politiska möten, det vill säga surfplattan. Carina 

arbetar även med sammanträdesadministration vilket innebär att hon aktivt arbetar 

administrativt med surfplattorna. Det innefattar att initiera möten, kalla till möte och lägga till 

handlingar som ska läsas på mötet. Carina är själv med på möten och är således användare av 

surfplattan. 

 

4.3.3 Respondent 2: Cecilia Burenby 

Cecilia Burenby har titeln kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun. Det innebär att 

hon är ordförande för kommunens verkställande ledning. De leder och samordnar 

förvaltningen, har uppsikt över kommunens bolag, ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut 

verkställs, bereder ärenden till kommunfullmäktige, begär in yttranden och upplysningar från 

nämnder, beredningar och kommunens tjänstemän och yttrar sig i ärenden som ska handläggas 

av kommunfullmäktige. Cecilia tillhör socialdemokraterna och har jobbat inom politiken i 15 

år. Hon är även heltidspolitiker vilket innebär att hon arbetar med politiken på heltid och har 

således inget annat jobb. Cecilia använder främst surfplattan vid mötena och har cirka 4 möten 

i månaden. Cecilia har ingen arbetsuppgift som innebär att hon administrerar surfplattan. 

Cecilia ser hennes IT-kompetens som tämligen god och har en egen surfplatta hemma.  
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4.3.4 Respondent 3: Jan-Erik Jeppsson 

Jan-Erik Jeppssons huvuduppdrag är att han är ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 

kommunstyrelsen men är även 2:e vice ordförande i Valnämnden, han har cirka tre möten i 

månaden. Jan-Erik är fritidspolitiker vilket innebär att de politiska åtagandena sker på fritiden, 

Jan-Erik tillhör och representerar moderaterna. Han har arbetat med politiken i cirka 6 år, och 

är idag pensionär. Han ser sin IT-kompetens som begränsad men använder regelbundet tekniska 

prylar och har även en surfplatta privat hemma. 

 

4.3.5 Respondent 4: Tobias Josefsson 

Tobias Josefsson har i Mjölby kommun sitt huvuduppdrag i kommunfullmäktige där han är 

ordinarie, han sitter med i utbildningsnämnden och har totalt cirka 2 möten i månaden. Tobias 

tillhör och representerar Liberalerna och är fritidspolitiker. Tobias var personen som lämnade 

in motionen (förslaget) om att införa surfplattan som digitalt verktyg på de politiska mötena. 

För Tobias handlade det om ett intresse för digitalisering och en vilja att optimera det politiska 

arbetet, samt miljöbesparing. Tobias är då slutanvändare av surfplattan och använder den på 

mötena och innehar då inga administrativa arbetsuppgifter med den. Tobias ser sin egen IT-

kompetens som mycket hög då han dagligen är i kontakt med teknik och olika system, samt har 

han två egna surfplattor hemma.  

 

4.3.6 Respondent 5: Anonym 

Respondent 5 är en pensionerad fritidspolitiker och har cirka fyra möten i månaden som bland 

annat ersättare i Kommunstyrelsen. Personen ser sin IT-kompetens som begränsad men 

använder sig av dator etc. och har en privat surfplatta hemma. Personen är också slutanvändare 

och har således inga administrativa arbetsuppgifter gällande surfplattan. Personen valde att vara 

anonym i vår studie och kommer hädanefter att benämnas som “Fritidspolitikern”.  

 

4.4 Empiriskt data från respondenterna  

I nästkommande stycke så kommer vi att gå igenom den empiriska data som vi sammanställt 

från de intervjuer vi hållit. Strukturen för stycket är att vi inledningsvis kommer att gå igenom 

arbetsprocessen, sedan användarnas syn på surfplattan och pappret. Carina Stolt kommer i det 

empiriska materialet att ses som en egen aktör då hon innehar arbetsuppgifter som är 

administrativa, henne kommer vi alltid att benämna vid namn. När vi i texten skriver “övriga 
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eller resterande respondenter” innefattar detta då inte Carina Stolt och inte heller våra enkätsvar 

som vi istället belyser i stycke 4.5.  

 

4.4.1 Arbetsprocess 

För att förstå vad införandet av surfplattan till de politiska mötena på Mjölby kommun verkligen 

har bidragit med och hur det fungerar så är en viktig aspekt att titta på arbetsprocessen. Dels 

arbetsprocessen innan införandet av surfplattan, när arbetet utfördes med pappershandlingar 

och dels arbetsprocessen efter införandet när arbetet utförs med surfplattan. 

 

4.4.1.1 Arbetsprocessen innan införandet 

Carina Stolt som både arbetar administrativt med att få ut handlingar samt som mottagare av 

handling beskriver arbetsprocessen i kommunstyrelsen inför ett möte i kommunfullmäktige, då 

innan införandet av surfplattan. Hela processen börjar med en muntlig beredning tillsammans 

med ordförande. Under den muntliga beredningen så tas det upp vilka ärenden som ska vara 

med på mötet. Utifrån beredningen så skapas det en dokumenthandling som då innehåller flera 

handlingar för ärendena. När detta är klart så skickas dokumenthandlingen till Repro som är 

kommunens kopierings avdelning och där kopieras då alla handlingar upp till alla politiker som 

ska ha varsitt exemplar. Detta sker ungefär två veckor innan mötet. Sedan frankeras 

handlingarna och går via postgång till respektive politiker som ska vara med på mötet. Inför 

mötet så läser varje politiker igenom handlingarna. Övriga respondenter som alla är mottagare 

av handlingarna menar på att det var väldigt mycket papper som kom hem på posten och som 

även skulle bäras med till mötet. 

 

Sedan hålls mötet och varje politiker tar med sig sin lunta med handlingar. Under mötet så 

antecknar politikerna både i handlingarna och på papper vid sidan av. Handlingarna är ett 

bakgrundsunderlag för att kunna fatta beslut inom de olika ärendena på mötet. Trots att detta är 

inför kommunfullmäktige så menar Stolt att arbetsprocessen för ett vanligt nämndmöte är 

liknande. Den stora skillnaden är att då kommunfullmäktige är ett offentligt möte som är öppet 

för allmänheten att lyssna på, så finns det kopior av handlingarna i lokalen för åhörare att ta del 

av samt att mötet i sig är av större skala. En annan skillnad i den administrativa processen inför 

ett nämndmöte är att det är nämndsekreteraren som sätter ihop vilka handlingar som ska vara 

med på mötet. Denne skickar även ut kopiorna till politikerna som ska vara med på mötet via 

postgång. 
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I och med att Stolt var projektledare för införandet av surfplattorna så har hon information kring 

vad det fanns för syfte och förväntningar med surfplattan. Hon menar att dels så handlade det 

om att minska pappersförbrukningen och genom det erhålla både ekonomiska och miljömässiga 

förbättringar inom kommunen. Hon menar också att det till stor del handlade om att Mjölby 

kommun ville känna att de hängde med i digitaliseringen och att de ”var med på banan”. Genom 

det även börja arbeta utefter ett mer modernt arbetssätt. Stolt menar att det handlade om att 

förändra arbetsrutiner, att kunna skicka ut kallelser och handlingar till politikerna direkt istället 

för via postgången. Tack vare det så skulle de kunna förbättra arbetet för både politiker och den 

administrativt arbetande personalen. Stolt påpekar dock att trots den hårda IT-politiken i 

Sverige angående digitalisering så fanns det inga sådana tankar med i beslutet. Valet av 

surfplatta föll sig naturligt då de ville ha en artefakt som var enkel, smidig och inte hade för 

avancerad funktionalitet. Josefsson var ju den som initierade hela projektet genom att lämna in 

sin motion och han menar att anledningen var för att han har ett intresse för digitalisering och 

vill skaffa ett verktyg för att optimera det politiska arbetet för både politiker och administrativ 

personal. Sedan såg han även den här lösningen som en investering i att minska kommunens 

miljöpåverkan. Den information angående syftet som övriga respondenter fick ta del av var 

främst kopplad till minskad pappersförbrukning och ett effektivare arbete. 

 

4.4.1.2 Arbetsprocessen efter införandet 

Processen efter införandet av surfplattan beskriver Stolt som väldigt snarlik, hon menar att 

arbetsprocessen är nästintill likadan men att det nu utförs på ett annat sätt. Själva 

ärendeberedningen är densamma inför kommunfullmäktige och det skapas även nu en 

dokumenthandling och det kopieras fortfarande upp exemplar för åhörarna på mötet. Den stora 

skillnaden är att handlingarna nu läggs in på det system som är installerat på kommunens 

surfplattor, istället för att postas ut till respektive politiker. Politikerna får sedan ett mail om att 

det finns nya handlingar på surfplattan och går sedan in på surfplattan för att läsa dem. För 

nämnderna är det också liknande, där är det administratörer som tillsätter politiker till 

nämndmötena i systemet och tilldelar de handlingar som ska vara med på mötet. På mötet 

används nu surfplattan istället för pappersluntan som läsmedia vid underlag för beslut. Stolt 

menar att det finns dock fortfarande politiker som tar en av de pappersluntor som finns i lokalen 

(vid kommunfullmäktige) trots att de har surfplattan. Stolt poängterar dock att syftet är att 

surfplattan helt ska ersätta pappret men att man inte kan förbjuda politikerna om de vill ta en 

papperslunta eller om de vill skriva ut handlingarna själva. Det är ändå ingenting som påverkar 

mötena, att kombinera politiker som använder surfplattan och de som har papper med sig är 
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inga problem, så länge det är rätt version av handlingarna som är med. Det gäller även om 

systemet eller surfplattorna skulle strula, mötet kan ändå hållas. Respondenterna menar också 

att det funnits gånger i början då det strulat och då har det varit enkelt att bara använda sig av 

papper istället. Jeppsson menar att han varit på möten då någon haft papper och någon surfplatta 

och att det har gått bra att kombinera dessa. Även Fritidspolitikern menar att det finns vissa 

som tycker lösningen av surfplattan inte faller dem i smaken och de istället skriver ut papper 

till mötena, men att det ändå fungerar. 

 

De övriga respondenterna upplever också att processen i sig är densamma nu efter införandet 

av surfplattan, med skillnaden att man läser handlingarna på surfplattan istället för på pappret, 

vilket är väldigt uppskattat av alla respondenter, Fritidspolitikern beskrev det så här, ”Ja nu 

kommer ju handlingarna på surfplattan, vilket jag gillar väldigt mycket”. Josefsson menar även 

han att processen är betydligt smidigare och mer överblickbar nu då man enklare kan navigera 

bland handlingarna i surfplattan. Dock menar Josefsson att för honom som politiker har han nu 

inte längre tid på sig att läsa in sig på materialet, utan det är ungefär samma som innan. Han 

menar även på att det är ganska ont om tid att läsa in sig på materialet och tycker att det nu 

borde finnas mer marginal då det administrativa arbetet är effektivare. Jeppsson, Burenby och 

Fritidspolitikern instämmer om att det är i snitt samma inläsningstid som innan. Dock medger 

Burenby att för henne som har väldigt många handlingar att gå igenom så går det lite snabbare 

att sålla ut vilka handlingar hon ska läsa, vilket då kortar ner inläsningstiden något. Även 

Fritidspolitikern menar att hens inläsningstid påverkats något då tack vare att det blivit 

smidigare att bläddra bland sidor i handlingen, vilket Burenby håller med om. Med pappret var 

det massa bläddrande fram och tillbaka medans surfplattan har en sidöversikt så man kan se 

vart man ska gå direkt. Detta gör sig också påmint på själva mötena. Josefsson menar att tack 

vare surfplattan så har det nu blivit en mer fokuserad diskussion på mötena. Josefsson beskriver 

det som: 
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Tidigare så skulle man bläddra och leta bland alla papper. Nu tappar man 

inte bort sig i papperna längre. Det går ju även snabbare att komma till en 

diskussionspunkt då man enkelt kan gå till det stycke man vill i texten. Sen 

en annan viktig aspekt är ljudmiljön, när alla i rummet sitter och bläddrar 

bland sina papper så skapar det ett visst ljud som folk faktiskt farit illa av, 

och det är ju borta nu. Men givetvis så tillkommer det nya ljud med 

surfplattan, exempelvis om någon har ljudet på och det börjar knäppa när de 

skriver på den. 

 

Fritidspolitikern har en liten annan syn på det hela då hen anser att det kan vara lite 

distraherande att man sitter och tittar ned på sin skärm istället för den som pratar, men menar 

ändå att det kunde vara så när man hade pappershandlingar också. 

 

4.4.2 Surfplattan som arbetsverktyg  

Stolt menar att de centrala funktionerna med surfplattan är att läsa och att kunna anteckna på, 

direkt i handlingarna. Bland respondenterna så är användningsområdet för surfplattan ganska 

tydligt och enigt. Först och främst så är det att gå in och hämta handlingar för att läsa dessa och 

att ta med sig surfplattan till mötena för att även kunna nå handlingarna där men även för att 

maila då de har en inlagd kommunmail på surfplattan. Josefsson beskriver att förutom att läsa 

och maila så använder han surfplattan för faktainhämtning. På mötet eller inför mötet kan han 

enkelt gå in och söka ytterligare information eller relaterad information om han behöver det. 

”Ja vad säger skolstyrelsen i detta fall? Det är bara att gå in på surfplattan och söka reda på det, 

direkt på mötet”. Josefsson ser det som en stor fördel med att nu ha ett verktyg som är kopplat 

mot internet. Anteckningsfunktionen som Stolt beskriver är någonting som respondenterna är 

väldigt missnöjda med. Ingen av respondenterna använder sig av den inbyggda 

anteckningsfunktionen på surfplattan. Jeppsson menar att i hans fall så beror det på att han inte 

vet hur det fungerar. Josefsson beskriver att när man gör en anteckning i sin egen handling på 

surfplattan och att administrationen senare skickar ut en ny version av handlingen så försvinner 

dels den gamla versionen av handlingen och anteckningarna är helt borta, han anser att det är 

bedrövligt och tack vare det så går det inte att använda anteckningsfunktionen på ett produktivt 

sätt. Även Burenby och Fritidspolitikern påpekar detta problemet med att anteckningarna 

försvinner. Att surfplattan har ett tangentbord som man kanske inte är så van vid om man till 

exempel är van med att sitta vid en PC är någonting som respondenterna inte är påverkade av. 
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De menar att de anteckningar man gör är ofta väldigt korta. Josefsson menar att ”man skriver 

ju inga långa uppsatser på den”. Burenby håller med men tillägger också att för hennes del så 

hade en penna som man kan använda på skärmen varit väldigt bra, då kan man direkt göra 

understrykningar, markera, anteckna, osv. Gällande problematiken med anteckningsfunktionen 

så ser Josefsson en förbättringsmöjlighet. Det är att införa någon form av globalt 

anteckningsblock, precis som ett block man har i väskan. Att man då hela tiden enkelt ska kunna 

komma åt anteckningarna och att de inte är kopplade till någon särskild handling, som kan 

försvinna. 

 

En av de stora skillnaderna mellan pappret och surfplattan är att det nu är en skärm att läsa på 

istället för det traditionella pappret. Respondenterna är överlag eniga om att skillnaden gällande 

läsning på papper kontra surfplatta är obefintlig. Jeppsson har tidigare erfarenheter av att läsa, 

skriva och korrekturläsa en hel del. Han menar att när skärmen introducerade så var det en 

signifikant skillnad mellan att läsa på papper och skärm. Men han anser att surfplattan är 

annorlunda, den är mycket bättre att läsa på än en vanlig skärm. Dock medger han att det är lite 

svårare att läsa på surfplattan när det är på detaljnivå, exempelvis vid en korrekturläsning, då 

föredrar han att läsa på papper. Men det är inte ofta sådana situationer uppstår i hans arbete. 

Både Jeppsson och Fritidspolitikern lyfter även fram fördelarna med att enkelt kunna zooma på 

skärmen och att det är ett övertag jämfört med pappret. Dock menar Josefsson att han nog läser 

på ett annorlunda sätt nu än tidigare. Han går in i handlingen och skaffar sig en överblick först, 

det vill säga ser över strukturen på dokumenten, innehållet och så vidare. Han menar att: 

 

Förr så läste man ju igenom luntan med papper från början till slut men nu 

kan man gå igenom enklare och se vad som är relevant, om det är någon 

bilaga med. Det är enklare med en surfplatta snarare än papper. 

 

Josefsson lyfter även fram ett annat bra argument gällande läsbarheten och det är att trots 

zoomfunktionen så finns det folk som ser dåligt. Josefsson förklarar att: 

 

Sen är det många som ser dåligt och i och med att man har den här tekniken 

nu så finns ju möjligheten till uppläsning av text. På så sätt skapar man ju 

ytterligare tillgänglighet, och det kan vara värt att se över. 
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Funktionen som Josefsson beskriver är dock någonting som inte finns i dagsläget, utan något 

han snarare ser som en möjlighet tack vare digitaliseringen. 

 

Då Stolt både är användare och administratör så menar hon att den största vinningen med 

surfplattan är minskad kostnad för kommunen. Dels genom pappersförbrukningen men även 

för att arbetet med att skicka ut handlingarna blir väldigt mycket mer effektivt och att 

arbetsmomentet med att kopiera upp papper försvinner, åtminstone för alla nämndmöten. Även 

de övriga respondenterna ser att surfplattan har bidragit mycket till deras arbete. En gemensam 

nämnare för alla respondenter är flexibiliteten, de märker av en stor skillnad i flexibilitet då det 

blivit avsevärt lättare att ta med sig handlingarna överallt när de finns i surfplattan istället för 

massor av pappersluntor. Respondenterna uttrycker sig olika när det kommer till flexibiliteten 

men är rörande överens om dess betydelse. Följande svar från de olika respondenterna 

exemplifierar detta. 

 

Josefsson beskriver det som att det är lite grundförutsättningar som blir bättre. Man blir mer 

flexibel och surfplattan är betydligt enklare att ta med sig överallt. 

 

Fritidspolitikern menar att man får handlingarna uppdaterade direkt i surfplattan och slipper få 

hem ännu mer papper. Den är väldigt smidig att ha med sig också, man blir väldigt flexibel. 

Och även flexibilitet angående vart läsningen sker. Förr var det begränsningar i att 

pappersluntorna tog så mycket plats, medans nu kan man enkelt läsa igenom handlingarna i 

soffan. 

 

Burenby menar:  

 

Det är ju framförallt att jag slipper ha med mig papper hela tiden, det blir ju så mycket. Det 

skapar en viss flexibilitet för mig. Ja det är ju mycket smidigare nu med surfplattan, den kan 

jag ju ha med mig överallt. 

 

Jeppsson tillägger att: 

 

Man har allting med sig hela tiden, det blir flexibelt. Men bäst av allt är att med surfplattan så 

slipper man allt papper. 
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Stolt ser också andra nyttiga effekter av införandet som påverkar både det administrativa men 

även användarna. Stolt menar att i och med surfplattan och ärendehanteringssystemet så får 

man en tydligare kontroll på vilken version av handlingen som är aktuell, då det sker 

revideringar och ändringar är det viktigt att veta vilken version som gäller. I och med att 

ändringar och uppdatering sker elektroniskt kan man även på ett enkelt sätt följa handlingen 

och då se vilka ändringar som gjorts och vem som gjort dessa. Detta ger överlag en bättre 

kontroll. Jeppsson tillägger att gamla handlingar, då inte tidigare versioner men handlingar som 

funnits med på tidigare möten ligger kvar i surfplattan. Detta ser han som en fördel då man 

väldigt enkelt kan gå tillbaka i historiken och titta på gamla handlingar. 

 

En annan positiv aspekt menar Stolt är att de som arbetar administrativt nu kan bifoga mer 

information, information som inte är avgörande men som kan hjälpa till vid beslutsfattandet. 

Det kan vara bakgrundsinformation, tidigare rapporter och liknande. Detta är någonting som 

inte kunde göras förut, det hade gått åt alldeles för mycket tid och papper att kopiera upp allt 

extramaterial. Stolt är dock osäker på om politikerna uppskattar den nya ”extra” informationen 

eller om det blir överväldigande för dem. Sedan menar Stolt att det finns gånger då det dyker 

upp kompletteringar på material, alltså handlingar som måste vara med på mötet. Tidigare var 

det ett problem då handlingarna gick med posten och att det då tog för lång tid. Nu däremot kan 

man skicka ut materialet direkt på surfplattan och skicka ett mail om att det finns 

kompletterande handlingar på surfplattan. Dock menar Stolt att om det är för tätt inpå mötet 

som dessa kompletteringar dyker upp så kopierar de ändå upp exemplar till mötena för att 

säkerställa att alla tar del av det. Josefsson menar att ”nu behöver man ju inte snåla med relaterat 

material i och med att man inte behöver skriva ut det, det är ju alltid bättre att ha tillgång till 

mer så man är förberedd”. De övriga respondenterna instämmer om att det är bra att det nu finns 

möjlighet att få extramaterial och att det är väldigt smidigt i och med att det ändå kommer på 

surfplattan. 

 

Stolt ser också en extra fördel med surfplattan och systemet för de personer som sitter i många 

nämnder. För dem så var det tidigare väldigt många pappersluntor att hålla reda på. Nu kan man 

direkt i surfplattan se vad som hör till vad och till vilken nämnd. Burenby som är heltidspolitiker 

och hela tiden får ta del av handlingar menar på att surfplattan verkligen hjälpt till att 

effektivisera och förbättra hennes arbete. Resterande respondenter medger också att surfplattan 

ökat effektiviteten till viss del. 
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4.4.2.1 Negativa aspekter med surfplattan 

Stolt kan inte direkt se några negativa aspekter med surfplattan men hon påtalar att det var vissa 

problem med surfplattan och systemet precis i början. Stolt beskriver det som: 

 

I början var det ganska mycket missnöje och diskussioner, det var väl för att det var nytt och 

folk var ovana. Sen var det ju en del barnsjukdomar i början då utvecklingen av systemet 

skedde i samband med att vi införde det. 

 

Dock så tror Stolt att mycket av klagomålen grundade sig i problem med handhavandet. Sen att 

det är personer som inte har samma relation till tekniken som andra där laddning och inloggning 

är svårt. Men trots detta så menar Stolt att hon inte märkt av någon direkt uttalad ovillighet att 

använda surfplattan men att en del tycker att de klarar sig lika bra utan den. Bland annat menade 

Jeppsson att ”i början var det struligt, det fungerade dåligt, milt sagt” men är nu väldigt nöjd 

över surfplattan och systemet. Josefsson påpekar också att alla fick samma lösenord till 

inloggningen och att det var onödigt mycket arbete att byta det och att det också gav ett dåligt 

första intryck.  

 

I dagsläget är respondenterna relativt eniga om att surfplattan egentligen inte har några direkta 

brister i deras arbete. Burenby ser exempelvis bara positiva aspekter med att ha bytt ut pappret 

mot surfplattan. Josefsson tar upp några brister med systemet som de arbetar i, han menar att 

det är ganska stelt. Dels så måste man gå in på varje unikt dokument för att ladda ned det till 

surfplattan, det räcker inte med att bara öppna systemet så är det färdigt. Sen påpekar han också 

att ibland kan det bli visst onödigt arbete. Han menar att det framförallt gör sig påmint när man 

ska vara offline på exempelvis semester och då vill ladda ned alla handlingar. Om man till 

exempel ska färgmarkera en text så markeras texten men försvinner direkt igen så att man måste 

göra om det, vilket är frustrerande. Josefsson nämner även att om man exempelvis ska ändra 

ljusstyrka på surfplattan så loggas man ut ur systemet och måste logga in igen och ta sig till 

handlingen man var inne i. Han påpekar dock att det givetvis har med säkerheten att göra men 

att det känns lite väl överdrivet. Josefsson och Jeppsson tar även upp viss problematik med 

batteritiden. Om surfplattan bara ligger i viloläge hemma mellan mötena så kan den ladda ur 

sig, ska man då ta med sig surfplattan till mötet och inser att det är urladdat så skapar ju det 

vissa onödiga problem. Fritidspolitikern tar även upp att hen hört kollegor som haft problem 

med täckning där de bor vilket då gjort det svårt för dem att kunna få tag på handlingarna.  
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Stolt menar att det ska finnas en delningsfunktion i systemet med surfplattan där då flera 

politiker ska kunna dela sina noteringar i handlingarna med varandra. Detta är någonting som 

respondenterna inte använder sig av i nuläget, de flesta känner inte ens till att en sådan funktion 

skulle finnas. Däremot så tror Josefsson och Burenby att en liknande och kanske lite mer utökad 

funktion skulle vara en bra förbättringsåtgärd. I dagsläget så sker all kommunikation inom 

nämnderna och politikerna via e-post som är på både gott och ont menar Josefsson. Burenby 

och Josefsson ser att en intern kommunikationsfunktion skulle vara väldigt bra så man då kan 

kommunicera med varandra inom kommunens verksamheter och inom det politiska partiet. 

Burenby ser även att man skulle kunna ha olika grupper där man kan dela dokument, förslag, 

anteckningar men även då kommunicera med varandra. Diskussionerna kring denna 

kommunikationsfunktion ledde in på virtuella distansmöten. Respondenterna tror att det rent 

tekniskt kan fungera men att det skulle skapa ett ytterligare hinder och problem för många, som 

då skulle göra mötena ineffektiva. Jeppsson anser även att en stor del av det politiska arbetet är 

att träffa människor och samtala. 

 

I och med införandet och övergången till surfplattor så genomfördes en utbildning riktat till 

användarna. Stolt beskriver att utbildningen blev något begränsad då det var ganska kort om 

tid. Men utbildningen som sådan är att när surfplattan kvitteras ut på IT-avdelningen så hålls 

även en utbildning. Utbildningen sker av IT-avdelningen och det handlar om användande och 

handhavande, och hålls i cirka 1–2 timmar. Josefsson, Fritidspolitikern och Burenby anser att 

utbildningen var nog för dem själva. Josefsson menar dock på att han tror att den var något kort 

för många, men att det i hans mening ändå var bra fokus på den. Det mest negativa i hans 

mening var att det finns så mycket mer man kan göra med en surfplatta än det som sades på 

utbildningen, han påpekar dock att de i Mjölby kommun har en suverän IT-avdelning som kan 

hjälpa till med det mesta. Jeppsson å andra sidan tyckte inte den var nog och hade önskat mer 

utbildning. Han beskriver känslan som ”Här är den, ta den och kör efter egen förmåga”. 

 

4.4.3 Pappret som arbetsverktyg  

En sak som alla respondenter är eniga om är att pappret som läsmedia för handlingarna 

egentligen inte hade någon klar fördel. Alla respondenter menar att det mesta är bättre utan 

papper. Ett genomgående argument för alla respondenter är att det är väldigt skönt att slippa 

högen med papper. 
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En annan sak som alla respondenter är helt eniga om är att deras papperskonsumtion efter 

införandet av surfplattan har minskat avsevärt och är närmast obefintlig. Fritidspolitikern och 

Josefsson säger att de aldrig skriver ut någonting längre, dock poängterar Josefsson att när det 

kommer kompletterande handlingar väldigt tätt inpå mötet så kopieras de upp och ges ut på 

mötet, men att anledningen är att alla ska kunna ta del av materialet. Burenby menar att hon 

endast skriver ut dagordningen inför mötet för att enkelt kunna göra en notering om någon gör 

ett yrkande och Jeppsson skriver endast ut kallelsen inför mötet. 

 

Trots att pappret nu är borttaget som läsmedia för handlingarna så menar respondenterna att 

surfplattans anteckningsfunktion är så pass dålig att det krävs ett papper på sidan av att anteckna 

på, när väl anteckningar behöver göras. Jeppsson menar att när det gäller små markeringar eller 

kommentarer så är det lite smidigare att göra det med en penna på pappret. Josefsson å andra 

sidan anser att pappret och surfplattan är likvärdiga när det kommer till smärre markeringar, 

han menar att den inbyggda funktionen för färgmarkering är så pass smidig och det är även 

någonting som han använder sig av. 

 

Burenby menar att pappret också är bra på det sättet att det var enkelt att hoppa mellan olika 

dokument och Josefsson fyller på med att i vissa situationer kan det vara skönt att ha två saker 

bredvid varandra för att lätt kunna hoppa och jämföra olika sidor med varandra. Jeppsson menar 

att när det kommer till att granska två dokument parallellt så menar han att pappret gärna är ett 

alternativ. ”Det är fördelaktigt att lägga upp dokument bredvid varandra och jämföra”. Ingen 

av respondenterna ser det som en direkt nackdel med surfplattan utan snarare en 

förbättringsmöjlighet att kunna ha två dokument uppe samtidigt. Fritidspolitikern menar också 

att det finns begränsningar i surfplattan med att få saker bredvid varandra (handlingar) men att 

det troligtvis skulle bli för smått. Dock ser hen att en större surfplatta skulle lösa just det 

problemet men att det i sin tur skulle innebära en otympligare och mer plats krävande artefakt. 

Av de fördelar de ändå ser med papperet så är det ingen av respondenterna som anser att det är 

av så pass avgörande karaktär att det påverkar effektiviteten i arbetet. 

 

Avslutningsvis är alla respondenterna helt eniga om att införandet av surfplattorna har bringat 

så pass mycket nytta att de anser att det varit värt det. Ingen av dem skulle kunna tänka sig att 

gå tillbaka till den pappersbaserade processen.  
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4.5 Empirisk data från enkät 

Enkätsvaren kommer nedan att presenteras fråga per fråga och inte utefter de teman vi 

identifierat, detta för att på ett tydligt och överblickbart vis presentera sammanställningen av 

svaren. För att ytterligare tydliggöra svaren kommer de att visualiseras med hjälp av diagram. 

Enkätsvaren kommer sedan att användas tillsammans med empirin från intervjuerna vid 

analysen. 

 

 

Vi kan här se att IT-kompetensen bland 

politikerna i Mjölby kommun är av varierande 

grad. Med ett medelvärde på 3.2 visar det på att 

de skattar sig själva som medelgoda, svaren 

från enkäten liknar även de svar från 

respondenterna vid intervjuerna där IT-

kompetensen var skiftande.  

 

 

Återigen ser vi ett spritt resultat av svar. Dock 

är det en större del av de tillfrågade som anser 

att utbildningen och introduktionen de fick 

var tillräcklig för att kunna utnyttja 

surfplattan. Över 80 % har gett introduktionen 

och supporten ett medelbetyg eller högre. 
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Med ett medelvärde på 3.9 på frågan hur 

politikerna ser på hur surfplattan har påverkat 

deras uppdrag i allmänhet, ser vi att de som 

svarat på enkäten likt de som vi intervjuade i 

det stora hela är positivt inställda till 

surfplattan som arbetsverktyg. Endast ett fåtal 

(5.8 %) anser att surfplattan har medfört en 

negativ påverkan i allmänhet.  

 

 

Sammanställningen av fråga fyra påminner 

till stor del om föregående fråga. Det är 

övervikt åt att den större massan anser att 

surfplattan till stor del uppfyller de behov 

som politikerna har med surfplattan. 65 % 

anser att surfplattan alltid eller nästan alltid 

tillhandahåller alla de funktioner som 

behövs. 

 

 

Närmare 70 % av de som svarat på enkäten 

skriver inte alls ut de handlingar som finns i 

surfplattan och endast en ytterst liten del 

skriver ibland ut dessa handlingar. Ingen av de 

som svarat väljer att alltid skriva ut 

handlingar. 
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När det kommer till hur de tillfrågade föredrar 

att anteckna är det tydligt att papper (76,9 %) 

är förstahandsvalet. Endast 23,1 % föredrar att 

föra sina anteckningar på surfplattan. Dessa 

svar understryker det vi identifierade från 

intervjuerna, att papper fortfarande används 

till att anteckna på. 

 

 

Ser vi till svaren angående hur surfplattan är 

att läsa på så anser drygt 75 % att surfplattan 

är likvärdigt papper eller fungerar bättre än 

papper att läsa på. Knappt 20 % tycker att 

papper är något bättre och av de 20 % så 

föredrar 9,6 % papper helt. 

 

 

 

 

Enligt de som svarat på enkäten så har deras 

pappersförbrukning minskat eller är likvärdig 

sen införandet av surfplattan. Ett fåtal, 5.8 %, 

anser att förbrukningen likvärdig medans hela 

60 % ser att deras förbrukning är mycket 

lägre.  
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Sista frågan berör huruvida de tillfrågade litar 

på att surfplattan fungerar när de behöver den. 

Återigen ser vi ett utspritt resultat. Drygt 20 % 

litar inte på att den kommer att fungera medans 

knappt 20 % alltid litar på att surfplattan 

kommer fungera när det behövs, även dryga 40 

% litar nästan alltid på att surfplattan kommer 

fungera vid deras behov. 
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Kapitel 5. Analys  

I detta kapitel följer en diskussion där vi jämför och analyserar det empiriska materialet från 

kapitel 4 kopplat till vår litteraturgenomgång som vi presenterade i kapitel 3. Analysen som 

sådan är indelad i fem huvudområden som är resultatet av vår tematiska analys av det 

empiriska materialet. Rubrikerna ”Surfplattan” och ”Papper” i Empirin har brutits ned till 

mer relevanta teman, men med utgångspunkt från dem. Temana är följande: Arbetsprocessen, 

Funktionalitet, Läsbarhet, Digitaliseringens påverkan och Kommunikation. Aspekter utifrån 

dessa teman som sedan kan kopplas till vår modell i kapitel 3.3 kommer att presenteras och 

analyseras i stycke 5.7. Genomgående i analysen kommer vi att referera till “övriga 

respondenter” och liknande, det innefattar inte enkätsvaren. Enkätsvaren kommer istället att 

benämnas som enkätsvaren, detta för att skapa ytterligare transparens.   
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5.1 Arbetsprocessen innan införandet 

Precis som Stolt beskriver angående arbetsprocessen innan införandet av surfplattorna så fanns 

det en hel del manuella arbetsuppgifter i främst det administrativa arbetet med att få ut 

handlingarna till politikerna. Dels beskriver Stolt att en av de största arbetsuppgifterna var att 

kopiera och skriva ut alla handlingar som skickades till politikerna för inläsning. Nästa steg i 

processen var att frankera alla handlingar och posta dem till respektive politiker som skulle 

delta på mötet. Precis som övriga respondenter påpekar var det väldigt mycket papper som kom 

hem och skulle bäras med till mötena. Här ser vi att det finns en hel del arbetsmoment som är 

tidskrävande, manuella och som till stor fördel kan digitaliseras för att effektiviseras, men även 

rationaliseras bort precis som Andréasson (2015) och Dawes (2008) menar är en stor fördel 

med att digitalisera.  

 

När det var förankrat att surfplattorna skulle implementeras på Mjölby kommun så beskriver 

Stolt att det handlade om minskad pappersförbrukning som skulle leda till både ekonomiska 

och miljömässiga förbättringar inom kommunen. Det handlade även om att förändra 

arbetsrutiner för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter. Dessa mål som Stolt beskriver 

är ingenting orealistiskt, Jansson (2013) menar att detta är typiska effekter när en offentlig 

sektor väljer att gå över till E-administration. Att förändra arbetsrutinerna går även i linje med 

vad Sellen och Harper (2002) och Lundgren (2009) beskriver som viktiga aspekter att ta hänsyn 

till när man implementerar en IT-lösning. De menar att det är viktigt att förändra 

arbetsprocesser, vara öppen för nya aktiviteter och utföra viss verksamhetsutveckling för att 

kunna uppnå den sanna nyttan med en IT-lösning. Vi anser att det är väl genomtänkt av Mjölby 

kommun att ha som utgångspunkt att förändra arbetsrutiner vid införandet av surfplattorna. Vi 

anser även att detta är en fundamental faktor för att lyckas uppnå det syfte som Stolt beskriver 

att surfplattan ska bidra med för dem. Respondenterna beskriver även att inför införandet så 

fick de viss information om varför surfplattorna skulle implementeras och syftet med det. Precis 

som Lundgren (2009) beskriver så är det en viktig aspekt att ta hänsyn till. När användarna 

känner till och förstår syftet med en ny IT-lösning så är det större chans att de nyttoeffekter som 

är tänkta att uppstå faktiskt uppstår. Anledningen är att IT-lösningen lätt ställer till med vissa 

omställningsproblem för användarna om de inte är medvetna om syftet med IT-lösningen. Som 

vi ser det så är det en bidragande faktor till en god implementering och användning av 

surfplattorna, men ställer oss frågande till hur pass mycket det egentligen har påverkat 
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mottagandet av surfplattorna. Detta då alla respondenterna har egna surfplattor hemma och 

ansåg att alla handlingar de fick hem via post var ansträngande redan innan.  

 

5.2 Arbetsprocessen efter införandet 

Efter införandet av surfplattorna så är det vissa arbetsrutiner som har förändrats. Stolt menar att 

hela ärendeberedningsprocessen är likadan. Den stora skillnaden är att nu läggs handlingarna 

in i systemet och distribueras till mötesdeltagarnas surfplattor där de då kan läsa dem istället 

för att de skrivs ut och postas. Till mötet tar de nu med sig surfplattan istället för pappersluntan. 

Att tillägga är att till kommunfullmäktige skrivs fortfarande papper ut för åhörarna, så helt har 

inte arbetet med att skriva ut papper rationaliserats bort, utan endast minskats. Vi ser att 

arbetsmoment har effektiviserats på Mjölby kommun, främst arbetet med att distribuera 

handlingarna till politikerna, vilket blivit en stor administrativ vinst. Avseende 

kopieringsarbetet så har det arbetsmomentet rationaliserats bort till viss del, det krävs 

fortfarande vid kommunfullmäktige men är då avsett för allmänheten vilket är ett måste. Ser vi 

till det interna arbetet med att kopiera så har det eliminerats tack vare att handlingarna nu 

skickas digitalt. Det är en effekt som egenskaperna av en surfplatta ofta kan leda till (Carr, 

2005; Dykstra et al., 2009; Hess & Jung, 2012; Plimmer & Apperley, 2007). Detta ser vi som 

en direkt förbättring då det kortar ledtiderna, minskar arbetsbördan och pappersförbrukningen. 

Vi kan inte se några direkta verksamhetsförändringar i Mjölby kommun utöver de effekter som 

surfplattan har på arbetet, då gällande kopiering och distribuering. Visserligen skulle de 

fortfarande kunna skriva ut handlingarna till nämndmötena trots surfplattorna, men det gör de 

inte. Detta skulle kunna ses som en verksamhetsförändring som har gjorts. Jeppsson och 

Fritidspolitikern menar att det finns möten där politiker tar med sig egna pappershandlingar för 

att de föredrar det men är således inte tillhandahållna av Mjölby kommun. De poängterar också 

att det inte påverkar mötena om politiker har papper eller surfplatta. Detta ser vi som en bra sak 

då användarna inte är tvingade till att använda surfplattan, papper som alternativ finns 

fortfarande kvar men att det är upp till dem själva att skriva ut handlingarna.  

 

Tar vi steget från den administrativa arbetsprocessen till användarnas så anser respondenterna 

att det är till stor fördel att få handlingarna direkt på surfplattan. Josefsson menar att processen 

blivit smidigare och mer överblickbar. Ser vi till papprets roll och de funktioner det besitter 

samt de möjligheter det erbjuder förstår vi av litteraturgenomgången att det var en svår och tuff 

utmaning Mjölby kommun stod inför och genomfört med sin övergång från papper till 
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surfplatta. Sellen och Harper (2002) beskriver papprets positiva sidor, se ser fortfarande att 

pappret är användbart i många processer, där det även fungerar utmärkt. Tvärtemot vad 

litteraturen säger, så ser våra respondenter inga egentliga fördelar med pappret i deras processer. 

De är rörande överens om att det mesta är bättre efter övergången till surfplatta, det största 

argumentet är att de slipper hantera allt papper. Detta kan givetvis bero på att pappersprocessen 

som ersattes av surfplattorna i Mjölby kommun var väldigt lämpade för en surfplatta, dock så 

begränsar vi oss inte till att papper fortfarande kan vara bra i andra processer. 

 

Här överrumplas vi dock av att respondenterna inte ser några direkta fördelar med pappret och 

deras gemensamma positiva inställning till surfplattan, som inte alls bekräftar det litteraturen 

säger. Precis som Sellen och Harper (2002) och Plimmer och Apperley (2007) ser även vi att 

pappret kan ha sina fördelar gentemot surfplattan, och även om vi försökte hålla oss neutrala 

inför intervjuerna trodde vi nog att respondenterna skulle vara mer positivt inställda till pappret 

och dess funktionalitet. Samtidigt inser vi att det inte är så konstigt att respondenterna anser att 

det blivit smidigare då det är en typisk effekt när en analog process görs om till en digital. Precis 

som Alter (1996) menar är en vanlig effekt vid införandet av en IT-lösning, man får en ny 

koppling mellan system och människor som gör att information kan skickas på direkten mellan 

människor och system. Författaren menar även att IT skapar en ny informationsåtkomst där 

användare enklare och snabbare kan nå information. Detta är något Josefsson anammat då han 

även använder surfplattan till faktainhämtning. Han menar att med surfplattan så är man 

oberoende av plats uppkopplad mot internet. Man kan under mötet söka upp diverse väsentlig 

information och på så sätt även få mer underlag för beslut. Då Mjölby kommun gått från en 

analog lösning till en digital så är detta i sig en stor möjliggörare.  

 

Trots att arbetsprocessen är smidigare så menar Josefsson tillsammans med övriga respondenter 

att de inte har märkt av någon längre inläsningstid. Josefsson anser att det är ganska ont om tid 

att läsa in materialet och att det nu borde finnas mer marginal så att de kan få handlingarna 

snabbare. Och precis som Jansson (2013) menar så handlar övergången till en E-administration 

om att effektivisera processer, som även Dawes (2008) menar. Visserligen så har vi konstaterat 

att det blivit effektivare för administrationen, men enligt respondenterna så verkar inte 

effektiviseringen sträcka sig till användarna. Detta kan knytas till vad Lundgren (2009) menar 

med att det krävs verksamhetsförändringar för att en IT-lösning ska kunna uppnå maximal 

nytta. Precis som författaren menar så är det inte IT-lösningen i sig som effektiviserar eller 

mirakulöst genomför besparingar, utan att det istället är ett verktyg som möjliggör 
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förminskningar, effektiviseringar, nedskärningar, osv. Vår tolkning av detta är att det från 

administrationen måste bli en förändring i rutinerna för att skapa längre inläsningstid för 

politikerna och i vår mening torde inte det vara något problem då Stolt menar att det 

administrativa arbetet har effektiviserats. Dock är det viktigt att poängtera att både Burenby och 

Fritidspolitikern anser att deras inläsningstid blivit något effektivare då det är lättare att sålla ut 

handlingar och man slipper bläddra så mycket med surfplattan. Vi anser att detta givetvis är en 

viktig aspekt men vi känner att den effektiviseringen är marginell jämfört med den möjlighet 

till effektivisering som finns. 

 

5.3 Funktionalitet 

Grundtanken med surfplattan var enligt Stolt att kunna läsa och anteckna i handlingar. Enligt 

respondenterna så använder de surfplattan till att läsa handlingar, vilket vi återkommer till i 

stycke 5.4. Som vi ser så är det en central del av surfplattans funktionalitet som inte används, 

det vill säga att anteckna. Respondenterna beskriver anteckningsfunktionen som förkastlig och 

oanvändbar. Josefsson, Burenby och Fritidspolitikern menar att en stor anledning till att 

anteckningsfunktionen inte används är att anteckningarna försvinner om en ny version av 

handlingen skapas, vilket då gör det meningslöst. Precis som enkätsvaren och respondenterna 

menar så föredras papper till att anteckna på. Detta visar enkätsvaren tydligt då vi kan se att 

drygt 75% av de tillfrågade fortfarande använder sig av papper för att anteckna, vilket 

ytterligare styrker synen av att anteckningsfunktionen är undermålig. Jeppsson föredrar papper 

när det kommer till små kommentarer och markeringar. Josefsson anser å andra sidan att 

pappret och surfplattan är likvärdiga att anteckna på, om det fungerar. Det handlar snarare om 

att anteckningsfunktionen är undermålig.  

 

Plimmer och Apperley (2007) beskriver hur viktigt det är att ha förståelse för fördelarna som 

finns med papper men även hur processen ser ut för en arbetsprocess där pappret agerar 

arbetsverktyg. Surfplattan måste vara konstruerad att jämföras med arbetsprocessen med 

pappret. Som vi tolkar det så är anteckningsfunktionen dålig för att den inte går i linje med hur 

man utför anteckningar och noteringar med papper och penna. Detta diskuterar King och Toland 

(2014) när de beskriver att det kan finnas begränsningar i surfplattan som hämmar surfplattans 

fulla potential. Om en sådan funktion ska finnas så ska det vara jämförbart med att anteckna på 

papper, med samma simplicitet, då anteckningar i denna kontext sker i farten. Josefsson 

beskriver just hur anteckningarna inte är några långa uppsatser, utan snarare korta notiser. Detta 
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ligger i linje med Cronholm och Goldkuhl (2010) som menar att en IT-artefakt måste ha 

tilltalande attribut och vara användbar för att användning ska ske. Även Jacobsson och 

Linderoth (2012) menar att det är väldigt viktigt att IT-lösningen passar användaren. Det är just 

därför anteckningsfunktionen inte används och att anteckningspapper fortfarande används. 

Genom eliminering av användandet av anteckningspappret så skulle arbetsprocessen mer eller 

mindre vara papperslös vilket då skulle vara ytterligare värdeskapande. Vi ser dock i enkäten 

att de svarande ändå är positivt inställda till surfplattan då drygt 60% anser att surfplattan 

påverkat deras uppdrag i positiv riktning och att den stora massan av de svarande anser att 

surfplattan tillhandahåller de funktioner som de behöver för att utföra sina åtaganden. Det finns 

dock önskemål från Josefsson om en lösning till problemet med anteckningsfunktionen. En 

anteckningsfunktion som är helt oberoende av vilken handling man är i (så det inte försvinner 

vid ny version av handling) samt att det är enkelt att hela tiden nå, detta för att få den flexibilitet 

och simplicitet som anteckningar på papper har. Utifrån detta ser vi att surfplattan att anteckna 

på kan vara bra, det handlar snarare om funktionens utformning som brister, då 

utvecklingspotential finns.  

 

Vidare nämner respondenterna att det finns andra förbättringsmöjligheter med surfplattan och 

systemets funktionalitet som skulle göra det ännu mer användarvänligt och mer ta till vara på 

papprets fördelar. Samtliga respondenter ser en potential i att kunna hantera flera dokument 

bredvid varandra i surfplattan likt att det med papper är möjligt att lägga ut dessa och jämföra 

två dokument enkelt. Pappret har funktionen och fördelen mot digitala artefakter att det är 

möjligt att breda ut det, vilket skapar en visuell överblick (Sellen & Harper, 2002). 

Fritidspolitikern nämner att detta problem skulle kunna avhjälpas med en större artefakt men 

att det då skulle inskränka på flexibiliteten och mobiliteten som surfplattan medför. De få 

fördelar som respondenterna identifierat med pappret anser de inte är av den betydande karaktär 

att det påverkar deras effektivitet. Vi kan se både för- och nackdelar med respektive artefakt, 

pappret har fördelen i den visuella överblicken medans surfplattan bland annat har fördelar i att 

det finns möjlighet att zooma i dokumenten och som respondenterna säger så väger inte de 

fördelar pappret har upp för att det ska behöva användas i deras kontext. Fördelarna med pappret 

är ändå någonting som skulle kunna implementeras i surfplattan, och då mer ta tillvara på 

papprets funktionalitet. Om det behövs eller är önskvärt från användarnas sida kan inte vi uttala 

oss om, men vi anser ändå att möjligheten finns.   
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5.4 Läsbarhet 

En av de stora överraskningarna i den här studien gäller läsbarheten på surfplattan. 

Respondenterna är helt eniga om att skillnaden att läsa på papper kontra surfplattan är 

obefintlig. Visserligen menar Jeppsson att det kan vara något svårare på detaljnivå men att det 

inte är ofta man läser så. Även Fritidspolitikern tycker att surfplattan är ett fenomenalt substitut 

i det avseendet, han beskriver att när det blir smått så kan man alltid enkelt zooma på surfplatta 

för att se tydligare. Det är ju ingenting man kan göra med papper. Tidigare studier av bland 

annat Liu (2005), Mangen et al. (2013) och Jabr (2013) menar att läsning är sämre på skärm 

snarare än papper vilket då går emot respondenterna på Mjölby kommun. Det är aspekter som 

långsammare läsning, mer uttröttande, sämre koncentration och surfplattan som artefakt som 

påverkar läsningen negativt. Vi tror att detta stämmer vid läsning av en längre och löpande text, 

exempelvis en e-bok, men kanske inte på kortare stycken i olika rapporter och handlingar. Detta 

kan även hänföras till studien utförd av Liu (2005) som menar att läsningen på skärm ofta inte 

är lika ingående. Men även Stoop et al. (2013) beskriver att inlärning av ett längre material är 

bättre på papper medans snabb informationsinsamling är bättre lämpad på surfplatta. När 

politikerna läser in handlingarna så handlar det om att skaffa en överblick av materialet för att 

kunna ta ett beslut utifrån det, inte att lära sig allting utantill. Kretzschmar et al. (2013) studie 

påvisade att pappret föredras som läsmedium över skärm men att skillnaderna mellan att läsa 

på papper kontra skärm inte är uppenbart stora. Detta är någonting som vi ser liknar vår studie. 

Utifrån enkäten kan vi se att användarna anser att surfplattan är likvärdigt pappret gällande att 

läsa handlingar, men med viss tendens mot surfplattan, drygt 75% av de svarande anser att 

surfplattan är likvärdigt papper eller bättre när det kommer till läsning. Detta visar på att 

respondenternas syn även representerar den stora massan i vår studie. Vi måste även se det till 

vår kontext, användarna verkar överlag vara väldigt nöjda med surfplattan i deras arbete. Detta 

kan göra att de väger in andra aspekter än bara läsning vid ett yttrande om läsbarheten. Detta 

styrks även till viss del av Cheng et al. (2014) och Kretzschmar et al. (2013) som menar att 

förtrogenheten till läsmediet kan ha effekt på läsningen.  

 

Josefsson menar även att det nu går att läsa på ett annorlunda sätt, han kan nu skapa sig en 

överblick först och sedan enklare sålla ut det som måste läsas och även enklare se hur 

handlingarna följer varandra. Mangen et al. (2013) menar att pappret besitter fördelar såsom att 

man kan se hur långt man läst och har möjlighet att bläddra. Vid läsning på skärm ska då detta 

vara svårare att uppnå för att det krävs scrollning och det försvårar överblicken. Detta är 



S i d a  | 64   
 

någonting som inte ligger i linje med hur Josefsson upplever surfplattan. Även Fritidspolitikern 

och Burenby påpekar fördelar med surfplattan i avseende överblickbarheten. Vi fick även en 

demonstration av surfplattan och även vi anser att det var en god överblickbarhet. Vi tror även 

att detta kan ha med hur systemet i sig hanterar dokument men även hur dokumenten i sig är 

uppbyggda. I vissa avseenden är det säkerligen en sämre överblickbarhet vid skärmläsning men 

vår uppfattning är att fallet inte är så på Mjölby kommun. Två andra ytterst intressanta aspekter 

som Josefsson tog upp var att när väl handlingarna blir digitala så öppnas en ny dörr av 

tillgänglighet. Dels kan man nu söka i handlingarna för att hitta det man vill men även 

möjligheten att få texten uppläst, något som Josefsson ser som en förbättringsmöjlighet för 

systemet. Det sistnämnda är särskilt betydelsefullt för personer med nedsatt syn. Vi ser att det 

är intressant att ingen studie egentligen berör detta, de tittar på många aspekter men inte vilka 

nya dörrar som öppnas när dokument blir digitala och man då läser på skärm. 

 

5.5 Digitaliseringens påverkan 

Precis som vi skriver i arbetsprocessen efter införandet (kap. 5.2) så har digitaliseringen medfört 

vissa nya möjliggörare samt nya hinder och aspekter att ta i beaktning. Dessa kommer vi att gå 

in djupare på nedan.  

 

5.5.1 Digitala handlingar 

Både Stolt och övriga respondenter är helt överens om att surfplattan har bidragit väldigt mycket 

i deras politiska och administrativa arbete. För administrationen så handlar det i första hand om 

effektivitet medans ledordet för användarna är flexibilitet. Visserligen så visar tidigare studier 

att surfplattan för med sig organisatoriska nyttor såsom ökad effektivitet, flexibilitet, mobilitet 

och förbättrad informationsdelning (Culén & Gasparini, 2011; Hayes & Adams, 2009; Altena, 

2014). Men samtidigt så trodde vi nog att hög/låg IT-kompetens, ung/gammal, 

heltidspolitiker/fritidspolitiker, etc. skulle påverka användarnas syn på surfplattan både positivt 

och negativt, men så var inte fallet. Andra positiva effekter upplevda av Stolt och 

respondenterna är dels möjligheten att hålla koll på versionen av en handling. Detta skapar 

enligt Stolt en bra spårbarhet och säkerställer att rätt handlingar läses på inför mötet. Jeppsson 

beskriver en annan fördel med att ha digitala handlingar, och det är att han nu kan gå tillbaka 

och titta på handlingar från tidigare möten.  

 

En annan aspekt avseende handlingarna beskriver Stolt som att man nu kan skicka ut 

extramaterial som ska förbättra beslutsfattandet, detta tack vare surfplattorna och digitala 
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handlingar. Det fungerar även nu bättre att skicka kompletterande handlingar, det vill säga 

viktiga handlingar inför mötena. Handlingar, extramaterial och kompletterande handlingar, är 

en hel del handlingar, åtminstone om man kontinuerligt sitter med i flera nämnder och har 

många åtaganden. Detta är fallet för Burenby som är heltidspolitiker, hon anser att surfplattan 

bringat mer ordning och effektivitet i hennes arbete. Dessa ovannämnda aspekter menar Alter 

(1996) är grundeffekter vid införandet av en IT-lösning. Författaren menar att när man 

konverterar till digitala informationskanaler så blir det enklare att spara och återanvända 

information, precis som Jeppsson märker av. Alter (1996) påpekar också att IT skapar en ökad 

informationsåtkomst och spridning vilket gör att användare enklare och snabbare kan nå och få 

mer information för att utföra en arbetsuppgift. Utöver det så bidrar surfplattan med förbättrad 

dokumenthantering och mobilitet (Carr, 2005; Dykstra et al., 2009; Hess & Jung, 2012; 

Plimmer & Apperley, 2007). Vilket då leder till att extramaterial och kompletteringar enklare 

kan skickas ut. Det vi vill lyfta fram utifrån detta är att användarna faktiskt märker av många 

positiva effekter som en IT implementering faktiskt medför. Vi ser att detta är ett tecken på att 

surfplattorna används på ett bra sätt både utifrån användarna och administrationen. Hur pass 

ovannämnda aspekter ökar effektiviteten, arbetskvaliteten och en enklare användning är kanske 

inte av enorma proportioner men det tyder således på att man tagit till vara på möjligheter som 

surfplattan erbjuder. Vi har då mest i åtanke att extra information kan skickas ut. Det är dock 

givetvis väldigt bra att kompletterande handlingar nu enklare kan skickas ut, det ger politikerna 

en längre tid att sätta sig in i kompletterande information.  

 

5.5.2 Papperskonsumtion  

Tack vare digitala dokument, som beskrevs ovan så har nu papperskonsumtionen minskat. 

Respondenterna medger samtliga att deras konsumtion av papper har minskat avsevärt i och 

med att de slipper luntan av papper. Endast två av respondenterna, Burenby och Jeppson väljer 

att på egen hand skriva ut dokument från de digitala handlingarna och då endast dagordningen 

respektive kallelsen. Även av de svar som inkommit från enkäten kan vi se en minskning av 

papperskonsumtionen, två tredjedelar anser att deras konsumtion är betydligt lägre nu, och 

närmare 70% väljer att inte alls skriva ut papper. Här ser vi att digitaliseringen har fått de 

effekter som förväntades, nämligen att pappersförbrukningen minskade både internt för Mjölby 

kommun men också för användarna. Vilket även följer det som Alter (1996) beskriver, att 

mycket information kräver mycket papper och pappret således hämmar flexibiliteten. Vi har 

stor förståelse för respondenternas känsla av att de blir mycket mer mobila nu som vi tidigare 

tagit upp under föregående tema (Surfplattan). Även King och Toland (2014) medger i sin 
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studie att surfplattan har möjlighet att erbjuda ett steg mot det papperslösa kontoret och minskad 

pappersförbrukning.  

 

Det faktum att surfplattan kan ta ett steg mot det papperslösa kontoret är i sig en intressant 

aspekt. Vissa menar att det papperslösa kontoret är omöjligt att uppnå och att det rent av är en 

myt och lögn (Sellen & Harper, 2002; Flaherty & Lovato, 2014; Carr, 2005). Visserligen så 

tittar vi på endast en arbetsprocess där vi beaktar papperslöshet, men att det skulle vara en myt 

beror i vår mening på hur man väljer att tolka papperslöshet. I vår mening så skulle vi påstå att 

den interna arbetsprocessen på Mjölby kommun blivit papperslös, detta då grundidén är att allt 

ska ske via surfplattan även om undantagsfall finns. Men som vi tidigare nämnt så är det 

egentligen anteckningar som fortfarande behöver digitaliseras för att papperslösheten ska kunna 

fullbordas. 

 

5.5.3 Överkomma digitaliseringens negativa aspekter 

Alla mynt har två sidor, vi har tidigare tagit upp aspekten med den dåliga 

anteckningsmöjligheten, men respondenterna lyfter även ett par andra negativa aspekter. Dels 

så beskriver både Stolt, Jeppsson och Josefsson att det var struligt i början, Stolt fyller i att det 

ordnade upp sig relativt snabbt utan direkt ovillighet till att använda sig av surfplattan. Detta är 

något som vi anser är väldigt spännande. Gelderman (1998) beskriver hur negativa effekter kan 

ha stora effekter på hur tekniken tas emot i en organisation och även Lundgren (2009) menar 

att omställningsproblem kan ställa till det vid ny teknik. Trots den bristfälliga starten som 

tydligt uppmärksammades av respondenterna så blev tekniken snart accepterad och frekvent 

använd. Detta tycker vi tyder på att Mjölby kommun, dels valt en teknik som ändå passar dess 

användare samt att digitaliseringen och valet att gå till en e-administration bringat så pass 

mycket nytta åt både användare och administration att den bristfälliga starten inte påverkat 

användandet i helhet. Ser vi till svaren från enkäten förstärker de vår syn att Mjölby kommun 

gjort ett riktigt val av teknik då majoriteten oftast litar på att surfplattan fungerar när de behöver 

den. Förutom dessa så tar även respondenterna upp några andra negativa aspekter. Josefsson 

beskriver hur en del funktioner i surfplattan kan leda till visst dubbelarbete, främst att man 

väldigt enkelt loggas ut från systemet. Jeppsson och Josefsson tar upp att för dem finns det viss 

problematik med batteritiden. Fritidspolitikern beskriver att för en del så har täckningen varit 

ett problem. Vi anser att dessa brister inte är av någon direkt avgörande karaktär, dock är det 

viktigt att poängtera att sådana hinder och problem inte fanns med pappret. Gelderman (1998) 

menar på att den mest vitala aspekten för lyckade IT-lösningar är att det faktiskt används. Det 
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är den faktiska användaren som avgör om lösningen är nyttoskapande eller inte. Skribenten 

menar vidare att negativa aspekter har större påverkan på nyttan än de positiva och att det är 

användaren i sig som upplever detta. Men i detta fall ser vi att de negativa aspekterna som 

användarna lyfter upp inte är så avgörande. Även de menar att det egentligen inte påverkar 

deras syn eller arbetsförmåga med surfplattan. Men då pappret inte hade dessa problem så ser 

vi ändå att de är viktiga att lyfta. 

 

Avslutningsvis så känner vi att en ytterligare viktig aspekt att ta hänsyn till vid digitalisering 

och möjliggörandet av en lyckad sådan är utbildning. Precis som den röda tråden här så handlar 

nytta om att användarna använder det som implementeras. För att göra det så måste användarna 

kunna använda det, och där kommer utbildningen in (Lundgren, 2009). Stolt beskriver 

utbildningen som cirka 1–2 timmar gällande användande och handhavande av surfplattan. 

Josefsson tror att utbildningen nog var för kort för många men att det enligt honom var bra 

fokus trots att många viktiga bitar utelämnades. Jeppsson är egentligen den som såg 

utbildningen som sämst “Här är den, ta den och kör efter egen förmåga.” var hans beskrivning 

av utbildningen. Respondenternas spridda åsikter om utbildningen bekräftas även av enkäten, 

där vi kan se att många är nöjda men att det samtidigt finns de som anser att det inte var 

tillräckligt med utbildning. Nu är det viktigt att ta i beaktan att utbildningen för dessa personer 

inte skett nyligen, utan det var i början, under samma tid där systemet och surfplattan var 

struligt. Men oavsett så är utbildning a och o vid ny implementation. Söderström (2010) menar 

att utbildning ofta är någonting som prioriteras bort, som ofta grundar sig i att användarens 

förmåga överskattas. Även Cronholm och Goldkuhl (2010) menar på att användarnas roll är 

betydelsefull som de beskriver det uppstår en situationell handlingskvalitét när användarna och 

systemet samspelar som dels beror på användarnas kompetens som i sin tur påverkas av deras 

engagemang, erfarenhet och utbildning (Cronholm & Goldkuhl, 2010). Att ha en gedigen och 

utformad plan för utbildning vid nya användare, samt att lyssna på användarna och deras 

synpunkter avseende vad utbildningen ska handla om tror vi är en viktig aspekt att anamma för 

Mjölby kommun i dagsläget. Vi tror ändå att utbildningen kan ha påverkat effektiviteten hos en 

del av användarna, Jeppsson beskriver exempelvis att vissa funktioner hade han inte fått någon 

utbildning i och kunde således inte använda dem. Detta är någonting som påverkar Jeppssons 

egna effektivitet men som troligtvis inte syns från det organisatoriska hållet.  
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5.6 Kommunikation 

Sellen och Harper (2002) menar att vid ett möte kan papper vara att föredra då det främjar 

konversation mer än en skärmbaserad IT-lösning. Även Takano et al. (2012) menar att 

kommunikationen påverkas, med surfplattan används färre ord och diskussionen blir mindre 

nyanserad samt medför minskad ögonkontakt. Takano et al. (2012) menar dock att surfplattan 

är utformad väldigt likt papper och kan således ligga på bordet för att främja diskussion, dock 

kan det upplevas distraherande. En intressant aspekt som Josefsson tar upp som varken Hess 

och Jung (2002) eller Takano et al. (2012) gör var ljudnivån. Josefsson menar att det nu efter 

införandet är mer fokuserat på mötena då det bläddras mindre bland papper. Han menar att detta 

skapade ett visst irriterande ljud som folk faktiskt for illa av. Fritidspolitikern ansåg att 

surfplattorna kan vara något distraherande på mötena nu då folk sitter och tittar ned i dem, han 

poängterar dock att det kunde vara så med pappret också. Överlag ansåg ändå respondenterna 

att surfplattan inte påverkat diskussionen något på mötena. Detta kan bero på surfplattan, det 

kan hända att resultatet varit annorlunda om det exempelvis handlade om en bärbar dator. Att 

det irriterande ljudet är borta med papperna är någonting som givetvis är väldigt bra. Men ställer 

vi papper mot surfplatta i avseende diskussion på mötena så anser vi att skillnaden är minimal.  

 

Respondenterna kom även med vissa förbättringsmöjligheter som skulle bidra till deras arbete 

och skapa ytterligare värde. En sak som Burenby och Josefsson menar skulle hjälpa dem i deras 

arbete är en utökad kommunikationsfunktion, all kommunikation sker idag via mail. De ser att 

man skulle kunna ha en kommunikationskanal i surfplattan och systemet så man kan 

kommunicera mellan politiker, partier och nämnder. Burenby tillägger att det skulle kunna 

finnas grupper där dokument, förslag och anteckningar kan delas mellan politiker. Stolt menar 

att det ska finnas en delningsfunktion men det är ingenting som respondenterna känner till eller 

använder sig av. Att IT ofta bidrar till ökad kommunikation är ingen nyhet, Alter (1996) menar 

att en övergång till IT ofta leder till att man via systemet kan dela information och då kunna 

kommunicera med varandra på ett nytt sätt. Även Hess och Jung (2012) och Kevin (2012) 

påvisar att surfplattan bidrar med funktioner som att kunna dela anteckningar och kommunicera 

med varandra. Yuill et al. (2013) menar även att iPaden likt pappret tillåter användaren att 

enkelt och smidigt skifta mellan individuellt- och grupparbete, då iPadens funktionalitet gör det 

möjligt att hantera både det individuella men även gemensamma arbeten. Funktioner författarna 

tar upp för att främja samarbete är möjligheterna att dela med sig och att även kunna visa på 

skärmen (Yuill et al, 2013). I förlängningen menar Yuill et al. (2013) på att det kan leda till ett 
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effektivare samarbete och gemensamt lärande. Här ser vi att det tydligt finns outnyttjad nytta 

med surfplattan. Precis som Burenby och Josefsson antyder så går det att förbättra 

kommunikationen och på så sätt till och med öka effektiviteten. Kommunikation och 

informationsdelning är som synes viktiga aspekter och kan man förbättra det och exponera det 

på ett bra sätt i organisationen så tror vi att Mjölby kommun kan se ytterligare positiva effekter 

med surfplattan. Detta skulle även kunna vara ett nytt sätt att bedriva mötena på. Intervjuerna 

ledde in lite på distansmöten som nu är möjligt i och med att man har tekniken. Respondenterna 

menade att det nu var tekniskt möjligt men att de var något osäkra kring det. Vi ser att det skulle 

kunna finnas utvecklingspotential för Mjölby kommun här, men att det samtidigt krävs mycket 

arbete för att kunna genomföra sådana möten. Vi tror även att det finns risk till nya hinder i och 

med detta som dels kan ineffektivisera och inte ha någon positiv inverkan på det politiska 

arbetet.  

 

5.7 Modellen 

I detta stycke kommer vi att analysera ovanstående material tillsammans med vår modell, figur 

10. Vi kommer att strukturera det med rubrikerna socialt, aktivitet och ekonomiskt, enligt 

modellen. Under varje rubrik kommer vi att beskriva hur olika aspekter förhåller sig till och 

påverkar människa, teknik och organisation samt hur det påverkar den slutliga nyttan. Fokuset 

kommer främst att ligga på socialt och aktivitet då dessa två innefattar en större del av vår 

studie.  
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Figur 10: E-administration och hållbarhet, influerad av Bouzidi och Boulesnane (2015) (Egen illustration, 

2017) 

 

5.7.1 Socialt 

Den sociala kopplingen i modellen är av särskild betydelse då den representerar kopplingen 

mellan användarna och tekniken. Under den sociala kopplingen ingår aspekter som påverkar 

användarnas syn på den tekniska artefakten. Man kan se den sociala kopplingen som 

användarnöjdhet, erhåller surfplattan funktionalitet och attribut som gör den attraktiv för 

användaren och på sätt enklare kan integreras tillsammans med användarna. Då den här studien 

har fokuset på hur användarna upplever surfplattan som substitut för papper så är detta den 

punkt vi kommer att behandla mest. Dock har vi insett att den sociala kopplingen har påverkan 

på aktiviteten, så många av de positiva och negativa aspekterna avseende den sociala 

kopplingen kan även hänföras till graden av aktivitet med surfplattan, som kommer i stycke 

5.7.2. Analysen av arbetsprocessen i stycke 5.1 visar att innan surfplattan så var det väldigt 

mycket papper. Analysen påvisar att användarna är väldigt nöjda med surfplattan i deras 

arbetsprocess då den är betydligt smidigare än allt papper. Det ser vi som en starkt bidragande 

faktor till en förstärkning av den sociala kopplingen, jämfört med papper. Det är just att kunna 

få handlingarna direkt på surfplattan och slippa allt papper som respondenterna trycker på som 

fördelar med surfplattan. Vi kan även se utifrån analysen av arbetsprocessen att användarna har 
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accepterat surfplattan som arbetsverktyg men även föredrar den över pappret. Detta trots den 

spridda IT-kompetensen som enkätsvaren påvisar, har surfplattan en stark social koppling och 

därmed även stärker aktiviteten då den faktiskt används.    

 

Vi kan även se att tekniken, alltså surfplattan bidragit till den sociala kopplingen då det nu finns 

möjlighet till internetåtkomst, vilket då pappret inte har. Detta främjar främst ytterligare 

informationsåtkomst såsom äldre handlingar, extramaterial, kompletterande handlingar och 

ytterligare faktainhämtning. Detta är någonting som vi ser gynnar den stora skaran av användare 

och förenklar, förbättrar och till viss mån effektiviserar användarnas aktivitet i arbetet. Dels så 

kan de nu få kompletterande information snabbare men även mer information som då ligger till 

grund för ett eventuellt enklare och förbättrat beslutsfattande, vilket även är en nytta för 

organisationen. Som även analysen av surfplattan påvisar så är användarna positivt inställda till 

surfplattan och lyfter fram en rad av fördelar och positiva aspekter. Extramaterialet, sökning i 

dokument och åtkomsten till dokumenten kanske inte i sig leder till någon markant skillnad i 

effektivare arbete, flexibilitet och nytta för användare eller organisationen. Men vi ser ändå att 

den förstärkningen som ändå blir i den sociala kopplingen mellan teknik och människa påverkar 

valet av att vilja använda surfplattan (aktivitet), som är helt avgörande. 

 

Läsbarheten är en aspekt som präglat den här studien i relativt stor utsträckning, vi hade en 

inofficiell tes om att det skulle vara en differens mellan läsningen på surfplatta i jämförelse med 

papper. Detta var någonting vi trodde skulle ha en negativ påverkan på den sociala kopplingen 

mellan tekniken och människan. Vår studie visar dock annorlunda, surfplattan är enligt 

respondenterna och enkäten bra att läsa på, åtminstone jämförbart med pappret. Den sociala 

kopplingen avseende endast läsbarheten är kanske inte markant förändrad men de nya 

möjligheter som surfplattan erbjuder bidrar ändå till den sociala kopplingen. Det vi avser är vad 

respondenterna tar upp angående funktioner såsom zoomning och nya möjligheter till en bättre 

överblickbarhet. Vi tror även att detta är en bidragande faktor till att surfplattan blivit så varmt 

välkomnad och i största grad använd på Mjölby kommun. Som vi tidigare tagit upp så har ju 

den faktiska användning en stark koppling till att det är möjligt att skapa nytta. Och det bidrar 

till hela modellen, dels socialt och aktivitet men även som en ekonomisk effekt. 

                                              

Trots att analysen av surfplattan som teknisk artefakt bidragit med en hel del till både 

användarna och administrationen så finns det vissa förbättringsmöjligheter som skulle kunna 

påverka den sociala kopplingen ytterligare. Först och främst handlar det om 
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anteckningsfunktionen. Som vi ser det så hämmar den nuvarande anteckningsfunktionen den 

sociala kopplingen mellan tekniken och människan. Användarna är vana med att tekniken, då 

pappret, erbjuder en enkel, flexibel men ändå kraftfull anteckningsmöjlighet. Så är dock inte 

fallet med surfplattan. Vi ser att om en gedigen anteckningsfunktion som följer de aspekter och 

preferenser som användarna anser viktiga, där smidighet och flexibilitet kan implementeras så 

kommer det att stärka den sociala kopplingen mellan tekniken och människan och på så sätt 

även förbättra aktiviteten med surfplattan i organisationen. I slutändan skulle en förbättrad 

anteckningsfunktion även medföra att papperskonsumtionen skulle förminskas ytterligare, då 

inte anteckningspapper skulle vara nödvändigt. Det skulle vara både en ekonomisk och 

miljömässig besparing för Mjölby kommun men även en mer flexibel, effektivare och mobil 

lösning för användarna. 

 

Angående papper så ser vi att den sociala kopplingen mellan teknik och människa alltid har 

varit stark. Med papper vet man vad man har, vad man kan göra och vilka begränsningar som 

finns. Trots detta så menar respondenterna att allting blivit så mycket bättre nu med surfplattan. 

Surfplattan är enligt dem en betydligt bättre lösning än pappret och att pappret egentligen inte 

hade några direkt avgörande fördelar. Detta ser vi som en otroligt viktig aspekt för Mjölby 

kommun för att precis som Gelderman (1998), Jacobsson och Linderoth (2012) Lynne och Keil 

(1994), Cronholm och Goldkuhl (2010) menar så är kopplingen mellan användaren och 

tekniken direkt avgörande för om tekniken ska fungera och skapa nytta i organisationen. Dock 

ser vi att det kan finnas vissa dolda och negativa aspekter gällande den sociala kopplingen. Vi 

tror att då surfplattan bringat en så pass stor avlastning med allt papper för politikerna så 

förbises vissa negativa aspekter med surfplattan. Det behöver nödvändigtvis inte vara någonting 

negativt, utan kan istället ses som att surfplattan genom ganska små medel bidragit till den 

sociala kopplingen så att användarna är nöjda trots andra möjliga negativa aspekter.  

 

5.7.2 Aktivitet 

Precis som vi skrev under 5.7.1 så är kopplingen mellan användarna och organisationen starkt 

kopplat till den sociala kopplingen, det vill säga om den sociala kopplingen är stark så vill 

användarna använda tekniken. Utgår vi från den sociala kopplingen så kan vi se att kopplingen 

mellan användarna och organisationen är stark. Detta grundar sig till stor del i att surfplattan 

blivit accepterad av den stora skaran användare. Det har lett till att det finns en vilja från 

användarna att använda surfplattan vilket resulterar i att det administrativa arbetet blivit 

betydligt mer effektivt då handlingarna nu enkelt skickas ut till respektive surfplatta. Hade det 
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funnits ett motstånd till surfplattan, det vill säga att aktivitets-kopplingen varit svag, så hade 

inte Mjölby kommun (organisationen) kunnat dra fördel av dessa positiva effekter. Då hade 

troligtvis pappershandlingar fortfarande skrivits ut till varje möte, vilket då hade varit mer 

ineffektivt än innan. Nu kan istället resurser läggas på andra saker än att kopiera och posta 

handlingar. Detta är tydligt en direkt nytta för organisationen men kanske inte lika mycket för 

användarna. Precis som beskrivs i analysen av arbetsprocessen i stycke 5.2 så anser både vi och 

respondenterna att det finns ytterligare positiva effekter att ta tillvara på. Användarna märker 

idag inte av någon skillnad i inläsningstid, trots att det administrativa arbetet blivit mer effektivt. 

Vi ser att aktivitets-kopplingen mellan användare och organisation skulle kunna bli bättre hos 

Mjölby kommun. Om de anammar Lundgrens (2009) syn och utför vissa 

verksamhetsförändringar så användarna också får ta del av effektiviseringen så kan en mer 

gemensam nytta skapas. 

 

Precis som vi tidigare nämnt är användandet av surfplattan högt och användarna har till synes 

en positiv inställning till den, vilket då medför att den används och att alla positiva effekter kan 

vara möjliga för organisationen. Detta är särskilt spännande då respondenterna är enhälliga om 

att det var ganska struligt i början. Vår och litteraturens uppfattning är då att användarna ofta 

kan bli negativa eller ovilliga till att använda tekniken. Trots det så används surfplattorna i 

väldigt stor utsträckning och användarna är nöjda med lösningen. Återigen tolkar vi det som en 

bra indikator på att den valda tekniken (surfplattan) på Mjölby kommun faktiskt är ett bra 

substitut för pappret. Detta tror vi har med den starka sociala kopplingen som vi beskriver i 

stycke 5.7.1 och resulterar i att aktivitets-kopplingen är hög, vilket är en grundförutsättning för 

nyttoskapande. Argumentet för att surfplattan är ett bra substitut stärks ytterligare tack vare det 

höga användandet trots den relativt bristfälliga utbildningen. Dock ser vi att fortbildning och 

lite djupare utbildning på surfplattan och dess funktioner kan vara en ytterligare möjliggörare 

för att tekniken ska bilda ytterligare stark social koppling till användarna och på så sätt förändra 

aktiviteten till det bättre. Detta är kanske inte nyttoskapande för både organisation och 

användare men definitivt för användarna.  

 

En annan aspekt som respondenterna tar upp och som vi ser som ytterligare möjlighet till stärkt 

koppling mellan användarna och organisationen är kommunikationen. Ny form av 

kommunikation och sammankoppling är ett område som vid förbättring skulle förändra 

aktiviteten med tekniken i organisationen. I dagsläget är det en surfplatta tillsammans med en 

person. Möjligheten skulle vara ett sammankopplat nät mellan flera personer. 
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Kommunikationen mellan partier, nämnder och grupper skulle kunna uppstå och 

informationsdelning mellan politiker skulle kunna skapas. Detta skulle göra det möjligt att ta 

del av idéer, tankar, förslag och reflektioner redan innan mötet äger rum. Vi ser att detta skulle 

kunna öka effektiviteten för användaren (människan) men även förbättra arbetet och då skapa 

en nytta för användarna, som då inte var möjligt med pappret.  

 

Efter att vi belyst flertalet aspekter uttryckta av respondenterna och Stolt som påvisar att både 

användare och administration har anammat möjligheterna och tagit till vara på fördelarna med 

surfplattan, detta i form av flexibilitet och mobilitet. Vilket vi anser är en anmärkningsvärd 

förbättring i aktiviteten i jämförelse med pappret, tack vare en förbättrad integrering med 

tekniken (socialt). Främst ser vi att administrationen har anammat fördelarna med surfplattan 

för ren effektivisering av arbetet, ett stort värde för organisationen som till största del handlar 

om interna och ekonomiska effekter.     

 

5.7.3 Ekonomiskt  

Avslutningsvis till den punkt som vi valt att inte fokusera fullt så mycket på, den ekonomiska 

kopplingen mellan tekniken och organisationen. Analysen av arbetsprocessen visar att genom 

införandet av surfplattorna (tekniken) och att användarna använder dem (aktivitet) i det 

politiska arbetet så har surfplattorna dels bidragit med ekonomiska aspekter då avseende 

kostnadsbesparingar genom minskad användning av papper och porto. Genom användandet så 

har även administrationen kunnat minska på pappersförbrukningen vilket då skulle kunna vara 

en miljöbesparing som då är en ren generell nytta. Vi har som sagt inte valt att undersöka 

detaljerade finansiella aspekter eller grävt djupare i om surfplattorna eller pappret är den största 

miljöboven. Men vi tror ändå att en förminskad pappersförbrukning i längden kan vara mer 

ekonomiskt hållbart än investeringen i surfplattan och systemet. Miljömässigt kan vi säga att 

en förminskad pappersförbrukning känns som ett modernt steg att ta och är förhoppningsvis 

mer hållbart i längden. En minskad pappersförbrukning och strävan mot papperslöshet verkar 

enligt respondenterna och enkätsvaren vara relativt enhälligt, vilket ändå tyder på att Mjölby 

kommun iallafall får ut maximalt från deras investering i surfplattor. Sen kan även det 

effektiviserade administrativa arbetet hänföras till ekonomiska aspekter. Dock så ser vi att det 

inte är tekniken i sig som påverkar detta utan snarare att användarna väljer att använda sig av 

surfplattorna. Just den här punkten ser vi skulle vara intressant att studera vidare, då på grund 

av att båda Mjölby kommun och andra kommuner menar att det är en ekonomisk vinst i 

införandet av surfplattor.    
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5.7.4 Modellens bidrag 

Modellens bidrag till analysen är att vi kan använda oss av den tematiska analysen och 

kategorisera detta. Ser vi till användarna och tekniken kan vi explicitgöra aspekter som direkt 

påverkar användningen av tekniken, då den sociala kopplingen. Men även hur aspekter med 

surfplattan påverkar det faktiska användandet, då aktivitet. Precis som analysen visar så kan det 

finnas bra aspekter med surfplattan som inte påverkar aktiviteten. Samt viktiga sociala aspekter 

som är direkt avgörande för aktiviteten. Enbart den tematiska analysen känner vi skulle gett en 

otydligare bild innehållandes enbart positiva och negativa aspekter med surfplattan, men inte 

hur detta påverkar helheten. Vi anser även att modellen bidragit med ett tydliggörande av hur 

aspekter med surfplattan påverkar organisationen i helhet, ända till ekonomiska aspekter. Vilket 

vi ser som ett måste för att kunna besvara frågeställningen kring vad som kan förändras för att 

bidra till ytterligare värdeskapande. För att kunna besvara den frågan så måste man ha en inblick 

i hur alla intressenter påverkar och påverkas av tekniken.  
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Kapitel 6. Slutsatser och kunskapsbidrag  

I detta kapitel kommer vi att presentera svaren på våra frågeställningar samt våra slutsatser. 

Kapitlet baseras på den analys vi gjort i kapitel 5 av vårt empiriska material och litteratur, 

samt våra egna tolkningar av detta. Kapitlet kommer att inledas med en återkoppling till vårt 

syfte och frågeställning och sedan kommer varje frågeställning bilda en egen rubrik. 

Avslutningsvis kommer vi att presentera det kunskapsbidrag som vi anser att vi bidragit med. 
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6.1 Återkoppling till syftet och frågeställningar  

Syftet med vår studie var att undersöka positiva och negativa effekter upplevda av användarna 

med övergången från papper till surfplatta i den kommunalpolitiska kontexten. Ett särskilt 

intresse riktades mot surfplattan som läsmedia. Centrala delar i studien bestod av människa, 

teknik och organisation och hur de samspelar, detta för att få ett helhetsperspektiv avseende 

surfplattans effekter. De nedanstående frågeställningar har legat till grund för vår studie:  

 

• Hur upplever politikerna på Mjölby kommun surfplattan som substitut till papper? 

o Att läsa på? 

o Att arbeta med?  

• På vilket sätt skapar användandet av tekniken nytta för den aktuella organisationen som 

helhet? 

• Vilka förbättringsmöjligheter finns det med surfplattan som kan bidra till ytterligare 

värdeskapande?  

 

6.2 Hur upplever politikerna på Mjölby kommun surfplattan som 

substitut till papper? 

Vi har i analysen av surfplattan kontra pappret i kapitel 5 tagit många aspekter i beaktning. 

Detta för att skapa en så bred syn på fenomenet som möjligt men även för att upprätthålla en 

viss transparens gällande ämnet, detta för att kunna ge ett så rikligt svar som möjligt på hur 

användarna upplever surfplattan som substitut för pappret. Forskningsfrågan är nedbruten i två 

delar, hur surfplattan är att läsa på respektive att arbeta med. Vi vill inledningsvis beröra 

läsbarheten. Precis som vår analys, respondenterna samt enkätsvaren påvisar så är det ingen 

direkt skillnad att läsa på surfplattan kontra pappret. Att surfplattan är jämförbar och rent av 

bättre att läsa på är någonting som vi är ganska förvånade över. Det vi kan konstatera är även 

att surfplattan öppnat nya dörrar vid läsning, då exempelvis zoomning och en bättre 

dokumentstruktur. Detta var även någonting som respondenterna poängterade. Dock tror vi att 

det egentligen inte har med surfplattan att göra, utan snarare att det är effekter av att digitalisera 

dokument. Dock ser vi att i den här kontexten så bidrar ändå surfplattan med läsningen, just på 

grund av sin utformning. Surfplattan är likt papper, det är en platt artefakt som kan ligga på 

bordet, som man även kan läsa text på. Hade precis samma skärm, med samma funktionalitet 

varit på en bärbar dator så tror inte vi att respondenterna varit lika enhälliga om läsbarheten. 
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Mycket tror vi ligger i artefakten som sådan och det ser vi även som en god indikator på att 

surfplattan är en bra artefakt för dessa typer av digitaliseringar. 

 

Analysen av surfplattan visar även att den är bra att arbeta med, alla respondenter menar att de 

inte skulle kunna tänka sig att gå tillbaka till papper. Just för att surfplattan gjort deras arbete 

mer flexibelt, mobilt och smidigare, och framförallt att de slipper allt papper. Ytterst få negativa 

aspekter har tagits upp av respondenterna gällande surfplattan. Det är anteckningsfunktion (se 

mer i stycke 6.4), täckning, batteritid och viss multitasking funktionalitet som setts som 

begränsningar. Kontentan av det är att surfplattan är tillräckligt bra att arbeta med trots dessa 

negativa aspekter då användarna valt att aktivt använda sig av surfplattan, när de lika gärna 

kunnat skriva ut papper. 

 

Vi känner att allting nästan är för bra för att vara sant. Den slutsats vi kan dra är att när den 

sociala kopplingen mellan tekniken och människan avsevärt förbättras tack vare någonting, i 

detta fall elimineringen av pappershandlingar så införlivar det en positiv känsla hos användarna, 

som gör att negativa aspekter tonas ned. Resultatet är att surfplattan är bra att både läsa och 

arbeta med, men att det troligen finns fler negativa aspekter än de som lyfts. Vi ser att det 

givetvis är bra att en teknisk implementation, via ganska små medel, kan göra användarna nöjda 

utan direkt kritik. Men samtidigt är det en farhåga att inte negativa aspekter lyfts då det kan 

hämma den fortsatta utvecklingen.      

 

6.3 På vilket sätt skapar användandet av tekniken nytta för den 

aktuella organisationen som helhet?  

Utifrån analysen av modellen i kapitel 5.4 så ser vi att den gemensamma nyttan för 

organisationen som helhet skapas när den sociala kopplingen mellan tekniken och människan 

samt aktivitet kopplingen mellan människan och organisationen är stark. Vi upplever att nyttan 

för organisationen inte direkt är kopplat till ekonomiska aspekter. De ekonomiska fördelarna 

på Mjölby kommun kan exploateras genom användning av surfplattan. Den röda tråd vi funnit 

går ifrån att användarna ser surfplattan som ett bra om inte bättre substitut för pappret. Just 

aspekterna rörande flexibilitet, mobilitet och ökad smidighet ser vi påverkat användarna till att 

vilja använda surfplattan. Respondenterna och enkätsvaren visade tydligt att pappret egentligen 

inte hade några fördelar, utan ansågs istället som otympligt, oflexibelt och förlegat. Detta 

tillsammans med de uttalade fördelarna kring surfplattan ser vi legat till grund för den höga 
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användningen av surfplattan och därmed en stark koppling mellan människan och tekniken, det 

vill säga aktivitet kopplingen. Ser vi till Mjölby kommun och deras administration så kan de 

endast exploatera nyttan genom att användarna använder surfplattan. Som vi kan se utifrån 

analysen av arbetsprocessen i kapitel 5.1 samt analysen av modellen i kapitel 5.4 så innefattar 

administrationens nytta ett effektiviserat arbete samt en minskad pappersförbrukning. Vi kan 

även se att dessa positiva effekter endast kan möjliggöras om surfplattan används. I dagsläget 

används surfplattan i hela organisationen, vilket resulterar i att administrationen kan skicka ut 

alla handlingar till surfplattorna och de slipper därmed skriva ut massor av papper. Hade istället 

aktivitet kopplingen varit svag så hade administrationen trots surfplattorna fortfarande varit 

tvungna att skriva ut och skicka handlingarna. Vilket då skulle hämma både effektiviteten och 

pappersförbrukningen.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att det handlar om att surfplattan erbjuder ett bättre alternativ än 

pappret och därmed använder sig politikerna av den och då möjliggör för Mjölby kommun som 

helhet, det vill säga både användare och administrationen, att dra nytta av de positiva effekterna. 

Vi anser att det här synsättet är applicerbart i flera kontexter, oavsett om det är ett IT-system 

eller IT-artefakt så måste den sociala kopplingen mellan användare och tekniken vara stark för 

att skapa ett aktivt användande. Först vid aktiv användning så kan nyttor exploateras från 

investeringen och därmed skapa en generell nytta för hela organisationen.  

 

6.4 Vilka förbättringsmöjligheter finns det med surfplattan som 

kan bidra till ytterligare värdeskapande?  

Som vi nämnde i stycke 6.1 så fanns det inte några direkta negativa aspekter kring surfplattan 

mer än anteckningsfunktionen. Vi ser att en förbättrad anteckningsfunktion ytterligare skulle 

översätta fördelarna som pappret har. Analysen påvisar just att användarna fortfarande föredrar 

pappret att anteckna på. Detta tror vi till viss del kan generaliseras. När en övergång från en 

analog pappersprocess går till en digital så är det viktigt att kartlägga hur man arbetar med 

pappret, vilka fördelar det har och hur man ska överföra och även förbättra detta i den digitala 

miljön. I Mjölbys fall så beskriver respondenterna att de gärna gör små smidiga noteringar 

direkt i materialet, detta ska då överföras så att det på ett lika smidigt sätt går att göra i 

surfplattan. 
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En annan aspekt som analysen påvisade var att det fanns vissa outnyttjade möjligheter rent 

kommunikativt med surfplattan. Där man då kan sköta en direkt kommunikation och delning 

av material mellan politiker, partier och nämnder via surfplattan. Detta ser vi som en viktig 

aspekt att anamma för att dra fördel av ytterligare möjligheter med digitalisering och även leda 

till ytterligare värdeskapande. Känslan i nuläget är att de har en Ferrari (då surfplattan) men 

endast utnyttjar den som en Skoda, då det finns så många möjligheter med digitaliseringen som 

i dagsläget inte är utnyttjat. Mjölby kommun har inte haft sina surfplattor jättelänge utan är i 

nuläget i en förbättringsfas. Att de inte utnyttjar surfplattan optimalt ser vi inte som något 

problem utan snarare som en viktig aspekt att ha i åtanke. Precis som Mjölby kommun men 

även andra organisationer som gör tekniska implementationer så ser vi att det finns en risk att 

man nöjer sig. För att kontinuerligt skapa värde måste utvecklingen framåt och då är det viktigt 

att veta vilka möjligheter som finns att tillgå med tekniken. 

 

Ett problem som vi lyckades identifiera i analysen är effektiviteten. Det är tydligt att 

administrationen på Mjölby kommun blivit betydligt effektivare efter införandet av 

surfplattorna. Handlingar skickas nu ut direkt till surfplattorna istället för att skrivas ut och 

postas. Dock når inte den effektiviteten ut till användarna, då i form av längre inläsningstid av 

handlingarna. Detta tror vi är ett resultat av att man inte har utfört några 

verksamhetsförändringar efter införandet. I Mjölby kommuns fall skulle mycket väl 

handlingarna kunna skickas ut snabbare nu om vissa förändringar skedde. Vi anser att detta kan 

vara ett vanligt problem, man nöjer sig med det man får efter implementationen och ser inte de 

möjligheter som öppnar upp sig och som kan exploateras om verksamhetsförändringar 

utförs.      

 

6.5 Vårt bidrag  

I detta stycke sammanfattar vi och preciserar det som vi anser att vår studie har bidragit med. 

Vi ser att vårt bidrag främst är ett kunskapsbidrag för praktiker men till viss mån ett 

forskningsbidrag. Bidragen är följande: 

• Exempel på vad användarna, på en djupare nivå anser om surfplattan som substitut för 

pappret, i den här kontexten. 

• Benat ut och givit exempel på vad effektivisering innebär i den här kontexten, tack vare 

övergången till surfplattan. 
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• Lyckats identifiera framgångsfaktorer vid övergången från en analog pappersprocess 

till en digital. Att då i första hand överföra viktiga egenskaper hos papper och i vissa 

fall förbättra dem.  

• Då det förekommer varierad IT-kompetens och ålder är det viktigt att främst de centrala 

processerna överförs på ett effektivt sätt vid digitalisering. 

• Ytterligare studie av läsbarheten på surfplatta kontra papper.  

• Identifierat hur och vad som påverkar den gemensamma nyttan i liknande kontexter. 

  

Vi hade som primärt syfte i den här studien att identifiera positiva och negativa aspekter med 

övergången från papper till surfplatta i den kommunalpolitiska kontexten, främst utifrån 

användarnas perspektiv. Vi hade även som avsikt att gå på djupet och bena ut vad en sådan 

övergång innebär för både användare och kommun, då det finns begränsat med tidigare 

forskning kring området. Vi hade även ett särskilt intresse gällande läsbarheten på 

surfplattan.  Vi anser att den kunskap vi bidragit med till stor del ligger i linje med vårt syfte, 

dock anser vi att bidraget även innefattar några ytterligare aspekter, som vi ser som en bonus. 
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Kapitel 7. Reflektion, kritik och fortsatta studier 

Detta kapitel avser att sammanfatta den här uppsatsen genom en reflektion av vår 

arbetsprocess/arbetssätt samt det resultat som vi kom fram till i slutsatsen. Kapitlet avslutas 

med våra egna tankar kring områden som är särskilt intressanta eller viktiga för fortsatta 

studier.  
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7.1 Reflektion 

Detta arbete är det mest omfattande någon av oss tidigare har producerat. Vi känner att arbetet 

med uppsatsen både har varit roligt och lärorikt, då vi verkligen har fått djupdyka i ett eget valt 

ämne. Just att vi fann ett konkret ämne och fallorganisation känner vi har hjälpt oss mycket. Vi 

fick tidigt möjlighet att genomföra intervjuer och vi visste tidigt vad vi skulle skriva om, vilket 

gjort att vi inte behövt ändra riktning på uppsatsen särskilt mycket. Vi känner även att det 

abduktiva arbetssättet och det tolkande synsättet har passat oss då vi har fått arbeta iterativt och 

under tidens gång format vår studie. En stor fördel har varit att vi setts mycket, mer än vi behövt 

och då lagt väldigt mycket tid och energi på att diskutera. Tack vare det så har vi hela tiden 

varit förberedda på nästkommande steg i uppsatsen och även effektivt arbetat igenom dem. 

 

Valet av att utföra en mixad metod känner vi har varit extra tidskrävande men ändå värt den 

ansträngningen. Vi känner att det gav oss den extra tyngden i de argument som vi ville lyfta 

fram. Även att arbeta fram en egen modell känner vi har varit både lärorikt och ett lyft för 

studien. Dels så kunde vi utföra analysen på det sätt som vi ansåg passade studien men vi fick 

även en bra ram för hur vi tolkar respondenterna och litteraturen, vilket vi anser ökar 

transparensen i studien. Vi har även lagt mycket energi på vår metodgenomgång för att 

ytterligare öka transparensen i studien. I övrigt känner vi att det största hinder vi stött på varit 

att hitta tidigare studier inom området. Dels så har det varit svårt då man inte kan ta del av 

tidigare uttalade effekter men samtidigt så känner vi att vi då kunnat bidra till forskningen på 

ett högre plan.  

 

Att vi valde att utföra vår studie på en kommun angående en arbetsprocess som finns i alla 

kommuner känner vi har hjälpt oss i att komma fram till ett relativt generellt resultat. Givetvis 

då en kandidatuppsats är begränsad i omfattning så kunde vi inte undersöka alla kommuner 

utan endast en liten del. Men då nämndarbetet och beslutsfattandet är liknande på kommuner 

och att det är flera kommuner som gjort liknande övergångar så känner vi att 

generaliserbarheten är något högre. 

 

En sak som vi känner skulle kunnat lyft studien till en ytterligare högre nivå är 

respondenturvalet. De utvalda respondenterna som ingår i den här studien är framtagna med 

hjälp av Mjölby kommun för att vi skulle få ett så pass brett perspektiv som möjligt. Under 

senare delen av den här uppsatsen fick vi vetskap om att det fanns en hel nämnd på Mjölby 
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kommun som fortfarande skriver ut papper till mötena, trots surfplattan. Anledningen skulle då 

vara att användarna där är negativt inställda till surfplattan. Att fått med sådana synvinklar tror 

vi hade bidragit till en ännu mer nyanserad bild av det här ämnet. Dock går enkäten i linje med 

de respondenter som vi intervjuat och vi kom fram till att enkäten representerar den stora 

skaran.      

 

7.2 Fortsatta studier 

Vi ser att det finns flera olika inriktningar och val för fortsatta studier utifrån det vi har funnit i 

vår uppsats. Det finns möjligheter till fortsatta studier både inom informatikämnet men även 

studier som sträcker sig utanför det. Vi har som beskrivits tidigare funnit begränsat med 

information om övergången från analogt till digitalt arbetsverktyg i vår studerade kontext var 

på ytterligare djupgående och bredare studier inom ämnet skulle kunna vara en möjlig väg för 

fortsatta studier. Detta för att ytterligare verifiera de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. 

En fortsättning skulle då kunna vara att genomföra liknande studier i andra jämförbara 

kontexter, exempelvis andra kommuner. Detta för att se om Mjölby kommuns erfarenheter 

stämmer överens med andra kommuners. 

 

Ser vi till det vi fann i vår analys under 5.4.3 Ekonomiskt, anser vi att det skulle finnas fog för 

studier angående de ekonomiska aspekterna med att införa surfplattor istället för papper som 

arbetsverktyg i det kommunalpolitiska arbetet. Medför det en ekonomisk vinst för kommuner 

att genomföra denna övergång och hur ser de olika kostnaderna ut? 

 

Då införandet av surfplattorna på Mjölby kommun skedde relativt snabbt och att det ur 

projektledningssynpunkt, som vi ser det, fanns mycket mer att önska. I och med ser vi även 

detta som ett område där fortsatta studier skulle kunna bedrivas. Hela projektet skulle vara 

möjligt att studera ur olika aspekter, exempelvis implementationen eller projektgenomförandet. 

Andra intressanta fortsatta vägar att studera, övergången från analogt till digitalt i andra 

kontexter för att se om det följer liknande mönster. Behövs där hänsyn tas till de analoga 

processerna för att på bästa sätt lyckas med övergången? Med övergången och tekniken som 

finns tillgänglig finns också möjligheten att bedriva möten på distans, Skype-möten 

exempelvis. Är detta framtiden för politikerna eller vållar det problem? Sammanfattningsvis 

kan det sägas att vi ser flera olika områden där det kunde vara intressant att bedriva fortsatta 

studier med koppling till våra slutsatser. 
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Bilagor 

Nedan presenterar vi de frågor som vi ställde under de fem intervjuer vi haft. Bilaga 2 innefattar 

både Jan-Erik Jeppsson och den Anonyma då de hade identiska frågor. Frågorna innefattar den 

ram som vi ville hålla oss inom. Alla frågor ställdes inte på varje intervju och under intervjuerna 

så uppstod även ett flertal följdfrågor som inte är presenterade i intervjuguiderna. Slutligen 

presenteras i bilaga 5 den enkät som vi med hjälp av Mjölby kommun skickade ut till alla 

förtroendevalda politiker i Mjölby. 

 

Bilaga 1: Intervjuguide Carina Stolt 

1. Är det okej om vi spelar in den här intervjun? 

2. Går det bra om vi använder ditt namn i uppsatsen, eller vill du vara anonym?  

3. Vilken är din officiella titel? 

4. Hur var du involverad i detta projekt? 

5. Hur såg processen ut från utskick till möte/sammanträde innan surfplattan? 

6. Hur ser processen ut efter införandet, vilka förändringar? 

7. Vad var Mjölby kommuns förväntningar med projektet? 

8. Vi har läst att kommuner har ganska hårt tryck på att digitalisera från regering och 

riksdags håll, var detta något ni märkte av?  

9. Är processen annorlunda i nämnderna än i kommunfullmäktige? 

10. Vilka aspekter tittade ni på gällande valet av surfplatta, exempelvis andra artefakter?  

11. Involverades användarna något i valet av produkt? 

12. Var tanken att surfplattan skulle användas vid möten eller bara inför? 

13. Kan arbetet utföras utan surfplatta i dagsläget? 

14. Kan en person med pappershandlingar och en med surfplatta fortfarande samverka med 

varandra på ett möte?  

15. Vilken funktionalitet i surfplattan används vid och inför mötena? 

16. Fanns det några tankar med surfplattan gällande framtida användning? 

17. Är ärendehanteringssystemet det enda system som alla användare har gemensamt? 

18. Vilka är de centrala delar i systemet som politikerna använder i arbetsprocessen? 

19. Kan du berätta lite hur systemet används från både den administrativa och användarens 

sida? 

20. Finns det i nuläget önskemål eller kritik gällande systemet och surfplattan som du 

känner till? 
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21. Vilka effekter har du märkt av gällande surfplattan? 

22. Har du någon uppfattning om vad användarna anser? 

23. Hur ser utbildningen ut för nya användare? 

24. Känner du till någon ovillighet till att använda surfplattan?  

25. Vilka organisatoriska vinster ser du med surfplattan? 

26. Har du några idéer kring möjliga respondenter för framtida intervjuer? 

27. Något du vill tillägga som du tycker vi behöver veta? 

28. Kan vi kontakta dig om följdfrågor skulle uppstå?  
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Bilaga 2: Intervjuguide Jan-Erik Jeppsson och Anonym 

1. Är det okej om vi spelar in den här intervjun? 

2. Vill du vara anonym i den här studien?  

3. Politisk tillhörighet? 

4. I vilken nämnd/styrelse har du ditt huvuduppdrag? 

5. Hur anser du din IT-kompetens vara? 

6. Har du en privat surfplatta hemma?  

7. Hade du kunnat tänka dig att istället använda din privata surfplatta? 

8. Hur många år inom politiken? 

9. Vilken sysselsättning har du vid sidan av politiken?  

10. Hur många möten har du ungefär i månaden? 

11. Fick du någon förinformation angående syftet med införandet?  

12. Hur såg din arbetsprocess ut innan införandet av surfplattan? 

13. Hur ser din arbetsprocess ut efter införandet, vilka förändringar? 

14. Har det funnits möten då ni varit tvungna att använda papper trots surfplattan? 

15. Upplever du att du nu har mer tid att läsa in dig på materialet? 

16. Vad anser du om det “extra materialet” som nu skickas ut till mötena?  

17. Anser du att pappret hade några fördelar i jämförelse med surfplattan? 

18. Hur ser din konsumtion av papper ut nu efter införandet av surfplattan?  

19. Vilken funktionalitet använder du med surfplattan?  

20. Hur upplever du surfplattan att anteckna på?  

21. Hur anser du att surfplattan är att läsa på?  

22. Hur har ditt arbete påverkats av surfplattan?  

23. Anser du att surfplattan har påverkat diskussionen och samtalen på mötena?  

24. Finns det någonting med surfplattan som skulle förbättra ditt användande? 

25. Hur upplever du utbildningen ni fick gällande surfplattan och systemet? 

26. Anser du att surfplattan bidragit så pass mycket att övergången har varit legitim?  

27. Någonting du vill tillägga innan vi avslutar? 

28. Kan vi kontakta dig om följdfrågor skulle uppstå? 
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Bilaga 3: Intervjuguide Cecilia Burenby 

1. Är det okej om vi spelar in den här intervjun? 

2. Vill du vara anonym i den här studien?  

3. Politisk tillhörighet? 

4. I vilken nämnd/styrelse har du ditt huvuduppdrag? 

5. Hur anser du din IT-kompetens vara? 

6. Har du en privat surfplatta hemma?  

7. Hade du kunnat tänka dig att istället använda din privata surfplatta? 

8. Hur många år inom politiken? 

9. Hur många möten har du ungefär i månaden? 

10. Fick du någon förinformation angående syftet med införandet?  

11. Hur såg din arbetsprocess ut innan införandet av surfplattan? 

12. Hur ser din arbetsprocess ut efter införandet, vilka förändringar? 

13. Du som är heltidspolitiker, anser du att surfplattan fyller någon extra funktion? 

14. Har det funnits möten då ni varit tvungna att använda papper trots surfplattan? 

15. Upplever du att du nu har mer tid att läsa in dig på materialet? 

16. Vad anser du om det “extra materialet” som nu skickas ut till mötena?  

17. Anser du att pappret hade några fördelar i jämförelse med surfplattan? 

18. Hur ser din konsumtion av papper ut nu efter införandet av surfplattan?  

19. Vilken funktionalitet använder du med surfplattan?  

20. Hur upplever du surfplattan att anteckna på?  

21. Hur anser du att surfplattan är att läsa på?  

22. Hur har ditt arbete påverkats av surfplattan?  

23. Anser du att surfplattan har påverkat diskussionen och samtalen på mötena?  

24. Finns det någonting med surfplattan som skulle förbättra ditt användande?  

25. Hur upplever du utbildningen ni fick gällande surfplattan och systemet? 

26. Anser du att surfplattan bidragit så pass mycket att övergången har varit legitim?  

27. Någonting du vill tillägga innan vi avslutar? 

28. Kan vi kontakta dig om följdfrågor skulle uppstå? 
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Bilaga 4: Intervjuguide Tobias Josefsson 

1. Är det okej om vi spelar in den här intervjun? 

2. Vill du vara anonym i den här studien?  

3. Politisk tillhörighet? 

4. I vilken nämnd/styrelse har du ditt huvuduppdrag? 

5. Hur anser du din IT-kompetens vara? 

6. Har du en privat surfplatta hemma?  

7. Hade du kunnat tänka dig att istället använda din privata surfplatta? 

8. Hur många år inom politiken? 

9. Hur många möten har du ungefär i månaden? 

10. Vilka var dina personliga tankegångar när du lämnade in motionen?  

11. Hur såg din arbetsprocess ut innan införandet av surfplattan? 

12. Hur ser din arbetsprocess ut efter införandet, vilka förändringar? 

13. Du som är heltidspolitiker, anser du att surfplattan fyller någon extra funktion? 

14. Har det funnits möten då ni varit tvungna att använda papper trots surfplattan? 

15. Upplever du att du nu har mer tid att läsa in dig på materialet? 

16. Vad anser du om det “extra materialet” som nu skickas ut till mötena?  

17. Anser du att pappret hade några fördelar i jämförelse med surfplattan? 

18. Hur ser din konsumtion av papper ut nu efter införandet av surfplattan?  

19. Vilken funktionalitet använder du med surfplattan?  

20. Hur upplever du surfplattan att anteckna på?  

21. Hur anser du att surfplattan är att läsa på?  

22. Hur har ditt arbete påverkats av surfplattan?  

23. Anser du att surfplattan har påverkat diskussionen och samtalen på mötena?  

24. Finns det någonting med surfplattan som skulle förbättra ditt användande?  

25. Hur upplever du utbildningen ni fick gällande surfplattan och systemet? 

26. Anser du att surfplattan bidragit så pass mycket att övergången har varit legitim? 

27. Anser du att surfplattan uppfyllt de önskemål du hade personligen?  

28. Någonting du vill tillägga innan vi avslutar? 

29. Kan vi kontakta dig om följdfrågor skulle uppstå? 

 

 

 



S i d a  | 97   
 

Bilaga 5: Enkät 

Hej vi är två studenter vid Linköpings universitet som studerar Systemvetenskap och ska 

genomföra vår kandidatuppsats (C-uppsats) vid Mjölby kommun. Vi skriver om er övergång 

från papper till surfplatta gällande handlingar i den politiska verksamheten. Vi har som syfte 

att undersöka surfplattan som substitut för papper och hur ni som användare ser på surfplattan 

som lösning och framtida förbättringspotential. Vi hoppas att ni vill ta er tid att svara på denna 

enkät.  

 

Mvh. Carl Krigsman och Andreas Holgersson  

 

1. Hur bedömer du din IT-kompetens? 

 

1 2 3 4 5 

Begränsad    Mycket god 

 

2. Har den support och introduktion du fått varit tillräcklig för att du ska ha nytta av din 

surfplatta? 

 

1 2  3 4 5 

Nej, inte alls    Ja, helt 

 

3. På vilket sätt påverkar surfplattan ditt politiska uppdrag i allmänhet? 

 

1 2 3 4 5 

Negativt    Positivt 

 

4. Tillhandahåller surfplattan alla de funktioner som du behöver för att klara av dina 

åtaganden? 

 

1 2 3 4 5 

Nej, inte alls    Ja, alltid 

 

5. Skriver du ut handlingarna som finns i surfplattan? 

 

1 2 3 4 5 

Nej, inte alls    Ja, alltid 
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6. Vad föredrar du att föra anteckningar på? 

 

Papper    Surfplatta 

 

7. Hur upplever du surfplattan att läsa handlingar på? 

 

1 2 3 4 5 

Föredrar   Likvärdigt  Föredrar surfplatta 

papper 

 

8. Efter införandet av surfplattan, kan du uppskatta hur din förbrukning av papper har 

förändrats? 

 

1 2 3 4 5 

Mycket  Likvärdig  Ökat 

lägre 

 

9. Litar du på att surfplattan fungerar när du behöver den? 

 

1 2 3 4 5 

Nej, inte alls    Ja, alltid 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




