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Abstract 

The use of Internet of Things (IoT) is becoming increasingly common in our society, and 

for organizations, the technology provides an opportunity for business development in 

the form of streamlining processes or better interaction with the customer. We investigate 

two different municipal digitization projects in order to illustrate how the operational 

staff's perception of new technological tools affects the implementation of IoT in the 

workplace. Using the theoretical framework Technological frames, we examine relevant 

actors’ perceptions regarding the potential of technology and its usage within the 

organization.  We found that the amount of communication between the parties and the 

technology's perceived complexity are two key factors behind a successful 

implementation. A challenge for organizations that implement new technology is to 

change the surrounding working methods so as not to miss out on the full potential of 

technology.  
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1 Bakgrund 

1.1 Vad är IoT? 

I takt med teknologins utveckling har ett nytt fenomen uppstått som bygger på att allt fler 

objekt i vår omgivning kopplas samman. Detta fenomen kallas för Internet of Things (IoT) 

och grundtanken är att sammankopplandet av både fysiska och virtuella ting kan leda till 

nya möjligheter för värdeskapande, både inom privatlivet och för organisationer. 

Framkomsten av så kallade “smarta” ting, till exempel smarta kylskåp eller smarta kontor, 

innebär att allt fler av de verktyg och apparater som vi använder i vardagen nuförtiden kan 

kommunicera med varandra, och resultatet blir att deras nytta ökar markant. Några av 

faktorerna som ligger bakom detta nya fenomen är att sensorer, batterier och andra sorters 

teknik har blivit så pass billiga och kraftfulla att de nu kan användas till en rad nya ändamål 

(Wortmann & Flüchter, 2015). 

1.2 IoT på arbetsplatsen 

För organisationer så innebär denna utveckling nya möjligheter för värdeskapande genom 

att man får tillgång till nya källor av data. Det kan bland annat handla om information 

gällande leveranskedjor eller de anställdas arbetsrutiner, och genom att kombinera de olika 

områdena som påverkats av IoT blir resultatet ökad effektivisering som gynnar både 

organisationen och dess kunder. Här är det viktigt att organisationen har en bra bild av vad 

det är man vill uppnå med hjälp av IoT. Det kan till exempel handla om att automatisera 

en existerande arbetsuppgift för att frigöra arbetskraft, eller att informera, vilket innebär 

att arbetet effektiviseras genom att man börjar arbeta med information från säkra källor 

såsom sensorer, som ofta kan leverera information i realtid. Genom att slå fast vad det är 

man vill uppnå så kan man lättare förstå vilken strategi man ska använda sig av för att 

uppnå sina mål (Saarikko et al. 2017). 

Tänkbara nackdelar med att införa denna typ av sensorer på arbetsplatsen är bland 

annat att man gör inskränkningar på de anställdas rätt till privatliv. Rätten till privatliv 

förklaras av Aleisa och Renaud (2016) som en individs rätt till att kontrollera vilken sorts 

personlig information som samlas in om dem och vem som ska ha tillgång till den. De nya 

metoder för datainsamling som möjliggörs av IoT samt hur enkelt det nuförtiden är att 

lagra data har lett till en viss oro gällande individers rätt till privatliv och integritet. Den 

information om dess kunder som företagen samlar in för att kunna erbjuda en mer relevant 

tjänst eller effektivisera sina processer kan också användas för andra ändamål, till exempel 

olovlig övervakning. En oro är att människors beteenden kan lagras och granskas för att 

sedan användas för att identifiera eller lokalisera individer. Vidare så kan potentialen till 

att få feedback eller kritik baserat på den data som lagras av ens handlingar skapa obehag; 

de anställda inom en organisation som präglas av IoT kan få känslan av att deras arbetssätt 

granskas vilket kan leda till negativa konsekvenser för deras karriär. Även det faktum att 

IoT bygger på sammankopplade enheter utgör en potentiell risk, data kan nuförtiden 

samlas in och lagras på nya sätt i vår omgivning, till exempel på jobbet eller i bilen, och 
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eftersom antalet platser där data kan samlas in och lagras ökar, så ökar även risken att 

informationen ska läcka ut någonstans ifrån (Aleisa och Renaud 2016). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att undersöka hur operativ personal upplever att deras arbetsmiljö 

påverkats av införandet av IoT och vilka faktorer som påverkar den upplevda effekten av 

implementationen. 

 

Hur påverkar berörda aktörers uppfattning av tekniken implementationen av IoT?  

        

Hur påverkar integritetsfrågor anammandet av ny teknologi? 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Internet of Things 

IoT kan definieras som fysiska objekt som kan samla in information om sin omgivning för 

att med hjälp av en internetuppkoppling kommunicera denna information vidare till andra 

enheter (Ziegeldorf et al., 2014). De teknologiska framsteg man gjort har lett till att 

komponenter såsom batterier, sensorer och mottagare för trådlös internetuppkoppling har 

blivit så kraftfulla att de kan kopplas samman på en global nivå, i kombination med att 

deras kostnader sjunkit så mycket att de nu kan installeras i allt fler objekt i omgivningen, 

i allt från mobiltelefoner till kylskåp eller fordon (Wortmann & Flüchter, 2015). Dessa 

faktorer har lett till ett paradigmskifte för hur människor kommunicerar, både med 

varandra och med teknologiska verktyg. 

Spridningen av IoT sker explosionsartat, uppskattningsvis kommer så många som 50 

miljarder enheter kommer att vara sammankopplade år 2020, och tack vare den ökande 

förmågan att samla in information och kommunicera med varandra så kommer resultatet 

att påverka så gott som alla nivåer av samhället (Saarikko et al. (2016). Precis som många 

andra teknologier så kommer IoT med all säkerhet att fortsätta växa i framtiden, vilket 

medför att enorma mängder data alstras som kan användas till en rad olika ändamål. I 

dagsläget så finns några huvudområden där man tagit till sig av IoT, till exempel inom 

industrin där man använder termen Industri 4.0 för att beskriva hur smarta 

produktionslokaler kopplas samman för att effektivisera hela kedjan. I smarta hem kan 

rum kommunicera med hjälp av sammankopplade sensorer såsom termometrar, medan 

hemmets säkerhet kan säkerställas av olika sorters övervakningsutrustning. Företag 

använder sensorer för att skära ner på driftkostnader, till exempel genom grupper av 

smarta fordon som samåker för att spara bensin (Wortmann & Flüchter, 2015). Detta bör 

troligtvis ses som ett tidigt stadie för användandet av IoT, i framtiden kommer allt fler 

objekt att kopplas samman vilket gör att de tänkbara användningsområdena kommer att 

öka exponentiellt (Porter & Heppelmann, 2014).  

I takt med att mängden data ökar så kommer även kraven på säkerhet att öka. I 

dagsläget ligger fokus ofta på att säkerställa att systemet fungerar, medan säkerhetsfrågor 

kommer i andra hand (Blowers et al., 2016). En egenskap av IoT som gör att 

integritetsfrågor är så aktuella är att det kan vara svårt för individen att uppfatta att man 

blir övervakad. En sensor kan finnas inbyggd i vardagliga objekt, vilket gör att man kan ge 

utslag på sensorn utan att man vet om det, och man kan heller inte stänga av sensorn 

eftersom den är inbyggd i ett annat objekt. Här faller ansvaret på leverantören att 

informera kunden om vilka potentiella integritetsaspekter som en given produkt kan 

påverka, något som kan vara problematiskt eftersom framtida användningsområden kan 

förändras och vara svåra att förutspå (Jonsson, 2006). 

2.2 Organisatorisk digitalisering 

Tilson et al. (2010) beskriver digitalisering som en socioteknisk process där teknik används 

i ett socialt och institutionellt sammanhang för att skapa en digital infrastruktur. 

Digitalisering av organisationer innebär att man förändrar en eller flera processer inom 
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organisationen genom att använda digitala teknologier, ofta i syfte att effektivisera eller 

expandera någon del av verksamheten (Rachinger et al., 2018). För att en organisation ska 

kunna motivera en satsning på digitalisering kan det krävas att resultatet blir 

effektiviseringar eller besparingar av någon form, alltså att man använder nya teknologier 

för värdeskapande. För att uppnå de mål man satt upp görs en lönsamhetsanalys för att 

noga se över vilka vinstmöjligheter och risker som den nya teknologin medför innan man 

fattar ett beslut om huruvida man ska anamma den eller inte (Lee & Lee, 2015). Dessa 

beslut kan vara svåra att fatta eftersom nya teknologier kan leda till oväntade resultat, till 

exempel en ny affärsmodell som inte tidigare varit möjlig (Dijkman et al., 2015). Ett 

exempel på en ny affärsmodell som möjliggjorts av IoT är så kallad tjänstefiering, ett 

begrepp som handlar om att varor numera kan säljas som tjänster (Vandermerwe and 

Rada, 1988), exempelvis genom att man betalar för att se till att organisationen har tillgång 

till fungerande datorer eller annan hårdvara, istället för att bara köpa enheten som en vara. 

I en sådan situation bär leverantören ansvaret för att hårdvaran ska fungera som det ska, 

och får då en orsak att löpande motverka och avhjälpa eventuella driftstopp. Detta är ett 

exempel på hur ny och mer lättillgänglig teknologi möjliggör ett nära samspel mellan ett 

företag och dess kunder. Genom att digitalisera en del av verksamheten med hjälp av IoT 

så kan man åtnjuta en rad fördelar, till exempel kan de system man använder sig av bli en 

del av ett större system, där olika avdelningar eller organisationer kan samarbeta för att 

effektivisera varandra ytterligare (Wortmann & Flüchter, 2015). 

När ledningen fattat beslutet att digitalisera någon del av verksamheten så krävs det 

också att de anställda är villiga att ta till sig av det nya arbetssättet som teknologin för med 

sig. Giddens (1984) skriver i sin bok att hur man inom en organisation ser på och uppfattar 

saker och ting ofta är institutionaliserat, och att detta gemensamma synsätt och agerande 

kan medföra en viss rigiditet som gör att organisationen blir mindre mottaglig för nya 

arbetssätt, till exempel nya teknologiska hjälpmedel. För att motverka detta så bör man 

skapa en organisationskultur där den gemensamma tolkningen av ny teknologi är positiv, 

och det främsta sättet att göra detta är genom kommunikation. När man kommunicerar så 

bildar man en delad uppfattning om hur saker och ting bör tolkas, och om man ser till att 

tolkningen är positiv, till exempel genom att kommunicera värdet som den nya teknologin 

medför, så bör resultatet underlätta anammandet av ny teknologi (Gray et al., 1985).  

För att genomföra en effektiv digitalisering av en organisation så finns det en rad 

faktorer som man bör ha i åtanke. Enligt Karahanna et al. (1999) så påverkas både 

anammandet och det fortsätta användandet av ny teknologi av faktorer såsom till vilken 

utsträckning de berörda parterna inser vilken nytta som anammandet kommer att 

medföra, hur lätt det är att inkorporera användandet av den nya teknologin i arbetssättet, 

huruvida man får testa innovationen innan man fattar ett slutgiltigt beslut eller inte samt 

till vilken grad det går att kommunicera vilket resultat som innovationen medfört. Här blir 

vikten av att digitaliseringsprojekt ska ge synliga resultat uppenbar, och en viktig del i att 

skapa en gemensam tolkning. 

För en digitaliserande organisation så kan arbetet med ny teknologi ses som ett projekt 

där de anställda är kunden som tar emot produkten. För att ett projekt ska lyckas så är det 

viktigt att kunden får tillfälle att göra sin röst hörd, för att försäkra sig om att resultatet blir 

något som båda parter kan vara nöjda med (Ljungberg & Larsson, 2012). Detta medför 
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också att kunden lättare kommer att ta till sig av den nya teknologin; det blir ingen drastisk 

förändring utan en dialog där man diskuterar vad som kommer att förändras. 

När det gäller användandet av IoT för att effektivisera processer inom en organisation 

så kan en tänkbar nackdel bli att sensorerna kan användas för att granska de anställdas 

arbetsprestationer (så kallad benchmarking) även om detta inte är systemets huvudsakliga 

funktion. Detta kan leda till negativa konsekvenser om icke önskvärda beteenden uppdagas 

och bestraffas, samt ökade stressnivåer om de anställda känner sig övervakade (Jonsson, 

2006). Man bör även noga överväga vilken sorts data man samlar in; när man lagrar stora 

mängder information så ökar riskerna som ett läckage medför. Här är det också viktigt att 

man ser över vilka som har tillgång till data, eftersom bristande säkerhet kan försämra 

tilliten till projektet (Porter & Heppelmann, 2014). 

En vanligt förekommande fallgrop för organisationer som anammar ny teknologi är att 

man ser själva teknologin som lösningen på det problem man vill överkomma. Carlén et al. 

(2019) menar att teknologin bör ses som ett verktyg som ska användas för att lösa problem, 

men att det kan krävas att man förändrar organisationen. Det betyder att personalen kan 

komma att behöva förändra arbetsrutinerna för att ta vara på den nya teknologin och 

uppnå de uppsatta målen. 

2.3 Teknologiska ramar 

För att lyckas med en framgångsrik implementation av IoT är det viktigt förståelsen av 

teknologin och hur den upplevs överensstämmer mellan de olika berörda aktörerna. 

Genom att använda Orlikowski och Gash’s (1994) ramverk Teknologiska ramar kan vi 

identifiera de olika parternas perspektiv och jämföra dem med varandra. Enligt detta 

ramverk finns det underliggande förväntningar, tolkningar och antaganden på ett system, 

dessa kallas Teknologiska ramar och kan skilja sig åt mellan olika berörda aktörer såsom 

slutanvändare, de i ledande ställning och tekniker. Teknologiska ramar kan ha en stor 

inverkan på huruvida en implementation blir lyckad. Om de berörda aktörernas 

förväntningar och antaganden överensstämmer uppnås en kongruens, vilket innebär en 

delad syn på teknologin och dess användningsområden vilket kan medföra att man inom 

en organisation i en osäker situation kan ha ett gemensamt tillvägagångssätt för att fatta 

beslut. Om antaganden mellan grupper är inkongruenta innebär det att ramarna inte 

överensstämmer, vilket kan leda till att man motarbetar varandra. Förekomsten av 

inkongruenta antaganden kan vara så pass hotfullt för implementationen av nya 

teknologier att det kan fördärva projektet. Antaganden om Teknologiska ramar delas ofta 

mellan medlemmar av en grupp som alla interagerar med teknologin på ett särskilt sätt, till 

exempel kan slutanvändaren ha en helt annan uppfattning än cheferna om förväntningar 

och faktiska förändringar som systemet innebär. Om dessa förväntningar och tolkningar ej 

uttrycks kan det leda till att man tar motsägelsefulla åtgärder som kan vara hotfulla för en 

lyckad implementation. Genom att artikulera samspelet mellan delade tolkningar, sociala 

åtgärder och tekniska artefakter inom ett organisatoriskt sammanhang erbjuder 

Teknologiska ramar ett antal teoretiska och praktiska bidrag. Detta kan ses som ett 

användbart steg för att förstå och förutspå tänkbara resultat av digitaliseringsprojektet. 

Teknologiska ramar delas in i tre delar. Teknologins natur handlar om intressenternas 

förståelse för teknikens funktionalitet och potential. Här identifieras respondenternas 
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uppfattning om tekniken, vad är det som tekniken gör, hur den gör det och det faktiska 

värdet den kan bidra med. Teknologisk strategi innebär en syn på vad intressenter anser 

att teknologin kommer kunna erbjuda organisationen och anledningen till dess 

implementation. Här vill man identifiera respondenternas faktiska åsikt gällande vad 

organisationens anammande av teknologin kommer leda till. Teknologins användning, 

berör hur intressenternas dagliga användning av tekniken ser ut och de konsekvenser som 

uppstår av dess bruk. Här kan en tänkbar inkongruens vara att utvecklarnas mål med 

tekniken inte uppnås eftersom användarna av någon anledning inte använder en eller flera 

funktioner. Det kan bero på faktorer såsom bristande kompetens när det gäller 

teknikanvändning, okunskap om teknikens funktioner eller att man inte ser poängen med 

att använda teknologin.   
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3 Metod 

3.1 Forskningskontext 

Studieobjektet för denna rapport var två digitaliseringsprojekt som man lanserat på Umeå 

kommun. Vi valde att göra en flerfallsstudie eftersom det gav oss möjligheten att jämföra 

flera olika situationer där anställda har påverkats av IoT. Genom att jämföra likheter och 

skillnader från olika källor så kan man öka validiteten av de teorier man kommer fram till 

(Yin, 2009). Att rikta in sig på denna miljö ansågs vara lämpligt bland annat eftersom man 

på kommunen satsar hårt på digitalisering. Ett exempel på dessa satsningar är att man 

anställt en verksamhetsutvecklare som jobbar med att införa IoT i olika avdelningar inom 

kommunen. Syftet med denna satsning på digitalisering är att effektivisera diverse 

processer, och som ett första steg så har man lanserat två projekt som drar nytta av IoT. 

Dessa projekt är nedskalade satsningar som påverkar en liten del av verksamheten och 

utgör en slags proof of concept, alltså att de ska användas för att påvisa vilken nytta man 

drar av digitalisering och därigenom motivera ytterligare satsningar på projekt som 

använder sig av IoT. Utöver detta så har regeringen yttrat sig offentligt om att man vill göra 

en satsning på digitalisering, med motiveringen att den offentliga sektorn behöver en “ökad 

digital mognad”, (Regeringskansliet, 2017a) vilket gör att detta bör ses som ett aktuellt 

område att forska inom.  

Enligt Blowers et al. (2016) är IoT ett verktyg att användas inom organisationen, inte ett 

sätt att ersätta människor. Saarikko et al. (2017) menar att den data som samlas in med 

hjälp av sensorer i dagsläget inte kan ta hänsyn till mänskliga faktorer såsom känslor. Detta 

kan sägas vara särskilt viktigt att ha i åtanke när det gäller denna typ av kommunala 

verksamhet, där en stor del av arbetet kommer till uttryck via kommunikationen mellan 

två människor. Här är det viktigt att man inte går miste om den mänskliga faktorn. 

3.1.1 Projekt 1 

Det första av de projekt som vi studerade handlar om att effektivisera lokalvårdarnas 

arbetsrutiner med hjälp av sensorer som kan mäta hur mycket ett visst rum används, vilket 

medför att man kan få en uppfattning om hur ofta rummet behöver städas. Denna 

information presenteras för lokalvårdarna via Rumstera, en app i mobilen. Lokalvårdarna 

loggar in via en gemensam användare och appen tilldelar lokaler en färg beroende på hur 

smutsiga de bedöms vara. Färgskalan går från grön som i princip betyder nystädat till gul, 

orange och röd. När ett rum visas som orange har man bestämt att det bör prioriteras och 

rött betyder att det absolut bör städas. Appen visar även hur lång tid det har gått sedan en 

lokal senast städades och även en beräknad effektiv städtid för varje lokal. När städningen 

är slutförd så knappas det in i appen varpå rummets status ändras för att visa det. I appen 

kan lokalvårdarna även rapportera om någonting i verkligheten avvek från vad appen 

visade under städningen. Man kan även justera färgernas gränsvärden om man bedömer 

att de inte representerar verkligheten. Syftet med detta projekt var att se till att de rum som 

behöver städas blir städade före andra rum som inte används lika mycket, vilket i slutändan 

leder till mindre arbetsbörda och mer effektivt städande.  

De sensorer som används i detta projekt är LoRa ERS-sensorer. Denna modell kan mäta 

inomhusmiljöer genom att samla in ljud, ljus, temperatur och rörelse. För detta projekt har 
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man tagit beslutet att den relevanta datan är rörelse i lokaler och det är därför den enda 

typen av data som lagras och används. 

3.1.2 Projekt 2 

Det andra projektet berör ventilationssystemet som finns i stadshuset på kommunen. 

Innan projektet startade fungerade ventilationen så att det alltid gick på en grundnivå och 

så fort någon steg in i rummet aktiverades ventilationens fulla styrka. Det spelar alltså 

ingen roll om det är en eller åtta personer i ett rum, ventilationen arbetar alltid som om 

rummet behöver maximal ventilation. Systemet är utvecklat för att kunna känna av hur 

många personer som är i rummet för att anpassa ventilationen efter deras behov, men 

denna funktion hade man aldrig använt sig av innan projektet. Därför hade man en tes om 

att det skulle bli billigare drift genom att anpassa ventilationen efter hur många individer 

som faktiskt befinner sig i rummet, och projektet startades för att undersöka detta. Detta 

hoppas man ska leda till ekonomiska besparingar utan någon negativ inverkan på de 

anställdas arbetsmiljö, något som också gynnar miljön eftersom man förbrukar mindre 

energi. Projektet är i dagsläget begränsat till tre kontorsrum där det sitter fyra individer 

per rum. Under varje individs skrivbord har man installerat en LoRa ERS-sensor som 

samlar in värme- och rörelsedata för att signalera om individen befinner sig på sin 

arbetsplats. Dessa ERS-sensorer installerades för att under projektet dubbelkolla att 

ventilationssystemets mätvärden stämmer. 

3.2 Datainsamling 

Intervjuerna bokades in via mail- och telefonkontakt med några avdelningschefer på 

kommunen, som sedan hänvisade oss till ett antal anställda som kunde tänka sig att 

medverka i studien. Sammanlagt genomfördes nio stycken intervjuer med fyra 

lokalvårdare, två kontorsarbetare, en verksamhetsutvecklare som agerar som projektledare 

för båda projekten och en gruppintervju med två systemutvecklare. Informanterna delades 

in i två grupper, arbetargruppen och ledargruppen. I arbetargruppen ingår lokalvårdarna 

och kontorsarbetarna och i ledargruppen ingår projektledaren för de båda projekten samt 

de två systemutvecklarna som utvecklat appen Rumstera. Eftersom införandet av 

sensorerna verkade ha en större inverkan på lokalvårdarnas arbetsmiljö så valde vi att 

intervjua fler lokalvårdare än kontorsarbetare. Intervjuerna med arbetargruppen utfördes 

i avskilda rum på respondenternas arbetsplats och varade i ungefär 10 minuter. Efter de 

fyra respektive två intervjuerna var slutförda så märkte vi av en viss mättnad i de svar som 

vi tog emot, varpå beslutet fattades att inga fler intervjuer skulle genomföras med denna 

målgrupp.  De tre intervjuer som utfördes med ledargruppen tog plats i konferensrum på 

kommunen och varade i 50 minuter, 30 minuter och 15 minuter. Intervjuerna som var 15 

respektive 30 minuter var med projektledaren medan intervjun som varade 50 minuter var 

en gruppintervju med de två systemutvecklarna. Ytterligare data har samlats in genom 

möten med ledargruppen som varade i två timmar och ej blivit inspelade såväl som 

uppföljningsfrågor genom mailkonversationer. 

Beslutet fattades att semistrukturerade intervjuer var optimalt som 

datainsamlingsmetod för att ge en inblick i de olika involverade aktörernas personliga 

åsikter och synsätt. Genom att ställa inledande frågor styrdes samtalet i rätt riktning, 

samtidigt som respondenterna fick tillfälle att själva berätta hur de upplever deras 
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situation. Därefter kunde följdfrågor ställas för att uppmana informanterna att förtydliga 

eller utveckla ett svar. (Bryman 2016). Intervjuerna transkriberades utförligt, endast den 

inledande introduktionen och kallpratet utelämnades. Analysen av data gick till så att 

meningsfulla data identifierades, detta är data som upplyser innehåll som anses viktigt i 

sammanhanget och syftet. Data som ansågs viktigt relaterar i huvudsak till de tre 

Teknologiska ramverk och delades därför in i teman som kunde förklara dessa. Till 

exempel så sammanställdes all kunskap om respondenternas förståelse för tekniken och 

dess potential under Teknologins natur. Den meningsfulla data från samtliga respondenter 

har kodats genom att tilldela dem etiketter. De meningsfulla etiketterna har sedan indelats 

i olika kategorier eller teman där underliggande data har ett gemensamt innehåll (Braun & 

Clark, 2006). Dessa teman eller kategorier är utformade för att kunna användas enligt 

Teknologiska ramar (Orlikowski & Gash, 1994).    

3.4 Etik 

Under studiens gång så uppfylldes vetenskapsrådets fyra etiska krav för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning på ett fullgott sätt. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet ställer krav på att de individer som medverkar i studien ska ta emot 

information gällande deras roll i studien samt att de medverkar frivilligt och när som helst 

kan välja att inte längre delta. 

Samtyckeskravet innebär att de som medverkar ska ge ett informerat samtycke till att 

medverka, efter att de mottagit information om vilken roll de spelar i studien. 

Konfidentialitetskravet upplyser om att medverkandet i studien sker under största 

möjliga konfidentialitet. De personuppgifter som deltagarna lämnar ifrån sig ska behandlas 

på ett sätt som minimerar risken att obehöriga kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet säkerställer att den information om enskilda uppgifter som samlas in 

i samband med studien inte får användas till kommersiella eller andra icke-vetenskapliga 

ändamål, utan ska endast användas i enlighet med studiens syfte. 

Samtliga intervjurespondenter tog emot information gällande dessa etiska aspekter 

innan de gav ett informerat samtycke till att medverka i studien. Utöver detta har 

intervjurespondenternas anonymitet säkerställts genom användandet av fingerade namn 

när deras intervjuer redovisas och diskuteras. 

3.5 Kritik 

En kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att den anses vara subjektiv; de 

antaganden och slutsatser som forskaren ser som självklara kanske inte delas av en läsare 

som inte är lika insatt i ämnet (Bryman, 2016). Detta motverkas till viss del genom att öppet 

visa vilka resonemang som ligger till grund för de slutsatser vi kommit fram till. Vad gäller 

empirin så anser vi att de tolkningar vi gör har en hög grad av legitimitet då våra intervjuer 

gjordes med individer från olika nivåer inom projektet, från de anställda som använder sig 

av systemen till utvecklarna och cheferna som fattade de bakomliggande besluten. Genom 

att jämföra dessa olika perspektiv så hoppas vi få en nyanserad bild av hur de anställda ser 

på förhållandena inom organisationen som vi studerar. 
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Teknologiska ramar som modell för att förstå hur individer reagerar på implementering 

av ny teknologi har mottagit kritik, bland annat från Gal & Berente (2008) som menar att 

Teknologiska ramar inte ger en fullständig bild av verkligheten eftersom den bara 

fokuserar på hur man ser på teknologin, inte vilka tolkningar eller värderingar som ligger 

bakom synsättet, samt att modellen inte tar hänsyn till hur synsätt och tolkningar kan 

förändras med tiden, även före eller efter ett projekt är genomfört, och slutligen eftersom 

Teknologiska ramar nästan uteslutande studeras via individuella intervjuer, vilket gör att 

man kan gå miste om de sociala interaktioner, till exempel samtal i fikarummet eller 

informella e-mails, som bidrar till att skapa och sprida dessa synsätt. En mer utförlig studie 

kan med fördel ta hänsyn till hur ramar förändras med tiden och identifiera hur de skiljer 

sig från projekt till projekt. Vi anser dock att såväl modellen som metoden för 

datainsamling är lämpliga att använda med tanke på studiens omfång och på syftet som 

var att utföra en nutidsanalys som identifierar hur intressenters delade och skilda åsikter 

kan påverka en implementering. Med detta sagt så tillkännager vi ändå att vi hade kunnat 

anpassa vår metod för datainsamling för att vara bättre lämpad till studiens teoretiska 

ramverk. Även om vi anser att intervjuerna gav oss tillräckliga data för att besvara 

frågeställningen så hade de frågor vi ställde kunnat gräva djupare i respondenternas 

Teknologiska ramar och de faktorer som ligger bakom dess uppkomst.   
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4 Resultat 

I resultatet presenteras respondenternas svar uppdelat i de två projekten samt respektive 

grupp inom dessa projekt.  

4.1 Projekt 1 

4.1.1 Ledargruppen 

Respondenterna menar att man inte använt sig av någon speciell IoT-strategi vid 

implementeringen av detta projekt, utan snarare en verksamhetsplanering där man 

identifierat vilka verktyg som kan behövas för att lösa de problem man identifierat. En 

projektledare från universitetet som arbetade med just sensorbaserad lokalvård tog 

kontakt med kommunen eftersom man hade en vilja att ha med det offentliga i ett projekt, 

och därmed uppstod valet av riktning. Respondenterna menar att detta projekt skulle 

kunna skalas upp men att man i nuläget bara fokuserar på en liten del av stadshuset. De 

menar att lite av syftet med projektet är att visa potentialen med sensorer och digitalisering, 

med förhoppningen att det ska leda till fler satsningar inom området. En respondent 

uttrycker att fokus inte ligger på att skapa det perfekta systemet, utan målet är istället på 

att visa på potentiella vinster som sensorbaserad verksamhetsutveckling kan erbjuda. 

 

“Det här systemet är aldrig tänkt att leva vidare när projektet är slut, vi 

skrotar det. Om inte de sträcker upp handen och säger 

“Förvaltningsetablera!”.”  

 

Man löste frågan om vilken typ av data som kan ge värde i projektet och vilken typ av 

sensor som kan lagra denna data i en tidig problemlösningsfas som resulterade i valet av 

PIR-sensorn som finns i LoRa’s ERS. Respondenterna uttryckte att man var skeptiska till 

hur denna typ av sensor skulle fungera till ändamålet i fråga, men menar att det fungerat 

bättre än man trott. Man menar att den svåra frågan var att ta reda på vad som faktiskt ger 

värde. Vidare så nämner samtliga respondenter att kameror hade varit ett bra alternativ till 

rörelsesensorer om det inte varit för att kameror på arbetsplatsen anses kontroversiella. 

Det framkom under intervjuprocessen att man haft möten samt workshops med 

städservice där minst en chef och en lokalvårdare deltagit för att representera gruppen och 

sedan kommunicera ut det som diskuterats på träffarna. Dessa träffar har syftat till att 

informera om projektet och dess teknik och det har även funnits plats för representanter 

från städpersonalen att ge feedback. Samtliga lokalvårdare som deltar i projektet hade 

möjligheten till att tacka nej till medverkan men valde att inte göra det. 

 

En viktig sak som framkommit ur projektet är att man nu har fått en förståelse och en 

bild av hur en arbetsdag ser ut för lokalvårdarna. En respondent menar att lokalvårdarna 

tidigare endast hade sin erfarenhet att falla tillbaka på som referens för att få en 

uppfattning om hur de ligger till i sitt arbete. 

 

“Det blir en effektivisering av verksamheten, och i förlängningen så lovar ju 

det att man lägger ner mindre tid på att städa.” 
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Samtliga respondenter menar att den implementerade tekniken möjliggör bättre 

planering och prioritering och på så vis leder till en effektivisering av verksamheten. Som 

exempel nämner respondenterna att en vikarie som inte har den ordinarie anställdas 

information kan använda appen för att göra en snabb överblick och se vilka lokaler som är 

i störst behov av städning. 

Tidigt i projektet uppstod det missförstånd mellan lokalvårdarnas chefer och 

ledargruppen gällande hur lokalvårdarna bör använda sig av tekniken. Enligt ledargruppen 

så skulle en lokal inte städas förrän den blivit orange på appen. Lokalvårdarna hade inte 

mottagit denna information och fortsatte istället städa enligt det avtal de tecknat med 

arbetsgivaren. Respondenten menar att det krävdes några möten för att de nya rutinerna 

skulle komma i verkan, och att man ännu inte nått den grad av användande som man vill 

ha. En annan komplikation uppstod när arbetargruppen hävdade att appen inte ger en 

verklighetstrogen bild av hur städbehovet ser ut på toaletten, men ledargruppen står fast 

vid att appen är pålitlig och att det är användaren bör anpassa sig därefter.  

I appen Rumstera har lokalvårdarna möjligheten att skicka in en rapport för att justera 

gränsvärden så att färgerna bättre representerar det verkliga behovet till att städa. 

Respondenterna menar att lokalvårdarna i början brukade denna funktion flitigt för att 

justera små värden men att dessa rapporter på senare tid minskat i antal. Man tror att 

anledningen till dess minskning är för att lokalvårdarna verkar nöjda med nivåerna, 

alternativt att man inte orkar redigera dem längre. 

Respondenterna menar att en åtgärd som man tagit, dels för att simplifiera användandet 

men också för att minimera intrång av individers privatliv, är att tilldela lokalvårdarna en 

gemensam användare för inloggning och bruk av appen. Vidare så har hanteringen av 

integritetsfrågor fungerat så att man utfört en risk- och konsekvensanalys enligt 

Datainspektionen. Eftersom Kommunen inte har någon personuppgiftsansvarig så tog 

man beslutet inom projektet att den anonyma informationen man samlar in inte utgör 

personuppgifter. Ledargruppen kunde inte se någon koppling till individer eftersom det är 

en offentlig arbetsplats med allmänna lokaler. Man menar att eftersom alla lokalvårdare 

har sina egna arbetsområden så skulle man i nuläget kunna knyta rummen till en viss 

person men att rummens data i sig är anonym. En respondent menar att personalens enda 

tänkbara orosmoment kring integritetsfrågor skulle vara att man kan övervaka personalen.  

En respondent säger att man framförallt under projektets första år valt att inte titta 

djupare på dessa frågor och säger att en anledning till det kan vara för att man på 

kommunen är upptagen med att utreda GDPR och hur man ska gå vidare med det. 

Med hjälp av dessa sensorer skulle man kunna övervaka de anställdas arbetsinsatser 

men man menar att cheferna ej har något intresse av detta samt att de redan har tillgång 

till den informationen genom andra mätetal. 

Respondenterna menar att man är medveten om att arbetargruppens tekniska 

kompetens är låg och att man haft detta i åtanke vid utveckling av appen. Man vill att appen 

ska vara så enkel som möjlig att använda så att den inte blir en belastning för användarna 

eftersom det skulle kunna leda till att de slutade att använda den. En funktion som är i 
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utvecklingsfasen men ännu inte blivit implementerad i appen är valet att sortera lokalerna 

i en spellista. Denna spellista kommer kunna prioritera lokalvårdarens städning så effektivt 

som möjligt baserat på geografisk plats av lokal och lokalernas behov till att städas. 

Man menar att organisationens implementering av IoT på arbetsplatsen har lett till 

effektivisering. En respondent menar att det nya systemet gjort att man nått de mål man 

satt upp: 

 

“Ett mål var ju att få rummen att tala, och jag tycker vi har lyckats med det.” 

 

4.1.2 Arbetargruppen 

Majoriteten av lokalvårdarna visade en positiv inställning inför implementationen av 

sensorer och uttryckte att teknikens potential till förbättring övervägde den tidiga oron om 

vad tekniken faktiskt innebar. En respondent hade innan sensorerna infördes en negativ 

inställning till att behöva genomgå förändringar i sitt arbete på grund av implementationen 

av sensorer: 

 

“Trodde inte att det skulle funka. Jag är väl kanske lite anti mot nya grejer, 

man är van med en viss... Man har städat länge och så.”  

 

Majoriteten av respondenterna i arbetargruppen säger att de inte skulle känna någon 

oro ifall sensordatan var tillgänglig för alla inom organisationen eftersom den insamlade 

datan inte är tillräckligt personlig. De flesta känner ingen oro över att sensordata kan 

användas för att granska deras prestation på arbetsplatsen. En respondent säger däremot 

att hen skulle kunna påverkas ifall denna information offentliggjordes och att det skulle 

kunna vara ett orosmoment. 

Samtliga respondenter från arbetargruppen menar att möjligheten till att inte delta i 

projektet fanns och att man deltagit av egen fri vilja. Samtliga respondenter svarade att de 

inte kände någon oro gällande sensorernas intrång på individers rätt till privatliv. Några 

menade att informationen som förmedlades från ledningen i samband med introduktionen 

av projektet bidrog till att avlägsna denna oro. Trots det så uppger majoriteten av 

arbetargruppen att de inte vet hur sensorernas insamlade information används. Vidare 

framkom ett genomgående tema i respondenternas svar att den data som sensorerna 

samlar in kanske inte kan ge en tillräckligt rik bild av verkligheten för att utgöra ett pålitligt 

beslutsunderlag för huruvida ett rum behöver städas eller inte: 

 

“För det kan vara svårt att liksom, någon kan ta hur mycket toalettpapper 

som helst, det blir slut, även om det står att man inte behöver gå in. Sådana 

grejer kan vara en nackdel på toaletter.”  

 

En annan respondent säger att sensorerna inte är nödvändiga i ett kontor där människor 

arbetar fasta tider: 
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“...vi har diskuterat att vi kanske inte har de ultimata lokalerna för systemet 

… att ha det i ett kontorsrum känns ju ... Ja folk är här och jobbar 7-16 varje 

dag så där finns som inget syfte.” 

 

Majoriteten av respondenterna från arbetargruppen menar att de fått en genomgång i 

hur de ska använda tekniken. I och med att implementeringen var gjord och 

arbetargruppen skulle börja använda tekniken fick man en genomgång i hur man ska logga 

in på tjänsten, hur den fungerar och hur man ska använda den. 

Vid tillfrågan om respondenterna fått vara med och utforma och rådgiva vid 

implementationen svarar en av respondenterna: 

 

“Men jag har ju varit med på mötena och lagt upp det här och utformat 

designen och hur det ska fungera.” 

 

En annan respondent säger att ledargruppen haft uppföljning hos arbetargruppen där de 

har fått uttrycka om det var något de inte gillade eller om någonting skulle justeras. Ett 

exempel på en justering kan vara gränssnittets visualisering av sensorernas insamlade 

data. Systemet visar en pelare för den insamlade sensordata. Pelaren kan vara gul, orange 

eller röd beroende på kvantitet och denna justering skulle innebära att ändra färgernas 

gränsvärden för att bättre överensstämma med det verkliga behovet till att städa lokalen.  

Majoriteten av arbetargruppens respondenter uttryckte en skepticism till sensorernas 

nödvändighet i vissa lokaler såsom toaletter där varje individs nedskräpning kan variera 

mycket och kontor där folk rutinmässigt jobbar varje dag utan större avvikelser, men trots 

det anser man att projektet har haft en positiv inverkan på dess arbete. Trots att tekniken 

inte är pålitlig till 100% så hjälper den lokalvårdarna genom att fungera som ett 

beslutsunderlag för hur arbetet ska prioriteras. Detta är speciellt användbart om en kollega 

är borta och någon måste täcka upp för hens arbete. En respondent menar däremot att hen 

har fått mer arbete tack vare detta projekt. Det beror på att tjänsten ofta visar att en lokal 

behöver städas trots att hen städar den två gånger i veckan enligt avtal. 

Samtliga respondenter i arbetargruppen tycker att projektet bör fortsätta eftersom dess 

potential på många håll blivit tydlig, många av respondenterna har idag fått mer tid att 

lägga på de lokaler som behöver städas. Den respondent som ansåg att projektet lett till 

mer arbete lyfte dock fram vikten av att man justerar sensorerna så att den information 

som appen visar överensstämmer med det verkliga behovet. 

4.2 Projekt 2 

4.2.1 Ledargruppen 

Syftet med projektet var att ta användning av ett ventilationssystem som blivit 

implementerat i hela stadshuset genom att anpassa ventilationsflödet baserat på hur 

många individer som befinner sig i en viss lokal. Man hade en tes om att man ventilerar 

bort mer luft än vad som faktiskt behövs för att ha ett bra inomhusklimat. Därav hoppas 

man kunna göra besparingar när det kommer till energiförbrukning. Med ett lyckat resultat 

ser man potentialen till att skala upp projektet i fler delar av stadshuset. Att presentera ett 
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resultat för ledningen som innebär minskade energikostnader och ökad miljövänlighet 

skulle kunna leda till fortsatta satsningar på denna sorts digitalisering. 

Ventilationssystemet använder sig av takmonterade rörelsesensorer för att anpassa 

ventilationsflödet, och under projektet så installerades ytterligare sensorer under varje 

skrivbord som var bemannat för att försäkra sig om att systemet får rätt information. Dessa 

sensorer är en LoRa-sensor som mäter rörelser och en termometer som känner av om 

någon är i närheten.  

Respondenten menar att man haft arbetsplatsmöten med berörd personal där det 

informerats om projektets syfte, vad sensorerna är till för och vad de lagrar för data. 

Ledargruppen har också samlat relaterad personal och deras chef när det blivit dags att 

göra en förändring i ventilationssystemet. Det sker även informell kommunikation: 

 

“...jag har ju alltid pratat med dem varje gång jag gick dit, jag är där ofta för 

att kolla, …då berättar jag vad de är till för.” 

 

En oro som ledningsgruppen har haft i detta projekt är att man hamnar i en situation 

där det ventileras för lite. Därför har man i den senaste mätomgången även lagt in en CO2-

sensor som fungerar som ett referensvärde för att enklare se om CO2-värdena skenar iväg. 

Även här är modellen som används en LoRa-sensor. 

Organisationens användning av tekniken syftar till att minska energikonsumtionen i 

lokalerna genom att anpassa ventilationen utan att det ska påverka den berörda 

kontorpersonalens arbete och dess arbetsmiljö på ett negativt sätt. Vidare så anser man att 

detta gjorts framgångsrikt. 

4.2.2 Arbetargruppen 

Samtliga respondenter vet att teknikens funktion och syfte är minska energikonsumtionen 

genom att anpassa ventilationen och har en positiv syn på implementeringen och projektets 

målsättning. Respondenterna menade att det inte fanns någon oro inför implementationen 

av projektet med tanke på dess syfte och det faktum att det blivit tydliggjort i förväg.  

En respondent som var nyanställd menade att hen kände en viss oro vid tanken på att 

individernas data lagras men uttryckte att eftersom projektets syfte var att bättre kunna 

styra ventilationen så försvann denna oro. En respondent menar att hen vet vad datan som 

lagras används till och vem som har tillgång till den och skulle även kunna tänka sig att låta 

data vara offentlig så länge man inte kan se exakt vem i rummet som är närvarande och ej. 

En annan respondent menar att hen också vet vad datan används till men inte vem som 

har tillgång till den. Vidare så menar hen att det skulle kännas obehagligt om vem som helst 

skulle kunna ha tillgång till datan.  

Vid tillfrågan om de anser att deras arbete påverkats av sensorernas närvaro svarar en 

respondent:  

 

“Nä, det gör jag inte. Och jag är inte heller bunden till att sitta vid kontoret, 

jag har ju arbetsuppgifter utanför kontoret också. Det är inte så att någon 

kan gå in och kolla och tycka att jag inte har jobbat för att jag inte har suttit 

vid skrivbordet.” 
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Respondenterna menar att deras arbetsuppgifter inte på något vis påverkats av 

projektets gång och deras upplevda arbetsmiljö anses inte heller ha försämrats av 

kunskapen om sensorernas närvaro och den data som lagras. Samtliga tillfrågade 

respondenter uttrycker att de tycker att projektet borde fortsätta.  
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5 Analys 

Figur 1. 

 Teknologins natur: 
Intressenters förståelse för 
teknikens möjligheter och 
funktioner 

Technologisk strategi: 
Intressenters synpunkter på 
vad tekniken kan erbjuda 
organisationen och 
anledningen för dess 
tillämpning 

Teknologins 
användning: 
Intressenters synpunkter 
på hur tekniken används 
och de konsekvenser som 
uppstår av den 

Projekt 1 
Sensorer för 
lokalvård: 
 
 
Arbetargrupp: 
 
 
 
 

- Tekniken har potential till 
förbättring av 
verksamheten. 
 
- Integritet: Majoriteten av 
respondenterna ser inte 
teknikens potential till 
intrång på individers rätt till 
privatliv som en oro. En 
respondent menar att det 
finns användningsområden 
som skulle kunna väcka 
oro. 
 

- Positiv inställning till 
organisationens användning 
av tekniken på den grund att 
det kan leda till 
effektivisering. 
 
- Skeptiska till att 
sensorernas data kan 
användas som 
beslutsunderlag, särskilt 
gällande toaletter. 
 
- Integritet: Organisationens 
användning av data och 
anledning till sensorernas 
implementering väcker 
ingen oro. 

- Tekniken används som 
beslutsunderlag vid 
prioritering av städning 
men anses ej vara 100% 
pålitlig. 
 
- Det har blivit enklare för 
vikarier att få en inblick i 
vad som behöver städas. 
 
- Integritet: 
Respondenterna anser att 
teknikens nuvarande 
användningsområden ej 
gör intrång på individens 
privatliv. 

 
Ledargrupp: 

- Tekniken är ett redskap 
för att utveckla 
verksamheten genom 
effektivisering. 
 
- Integritet: 
Respondenterna ser 
ytterligare potential som 
tekniken besitter 
(exempelvis 
benchmarking) men 
uttrycker att cheferna ej 
har något intresse av 
detta.  

- Rummen ska kunna tala, 
bättre underlag för 
prioritering kommer leda till 
effektivare städning. 
 
- Skeptiska till om PIR-
sensorernas data skulle 
kunna användas som 
beslutsunderlag. 
 
- Använder tekniken för att 
bättre kunna motivera 
fortsatta IoT-satsningar 
 
- Integritet: Utfört riskanalys 
enligt datainspektionen 
ochbeslutat att data inte bör 
klassas som 
personuppgifter.  

- Man har fått en bild av 
hur lokalvårdarnas dagliga 
arbete är upplagt, tidigare 
hade man endast dennes 
erfarenhet som referens.  
 
- Skulle vilja att 
lokalvårdarna förändrar 
sitt arbetssätt baserat på 
vad appen visar. 
 
- Integritet: Genom att 
skapa en gemensam 
inloggning till appen för 
arbetargruppen anser 
man att man bevarar 
användarnas integritet. 

Figur 1 presenterar resultatet från projekt 1 enligt Teknologiska ramar och analysen nedan 

sker utifrån följande indelningar för att identifiera kongruenser och inkongruenser bland 

respondenterna. 
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Figur 2. 

 Teknologins natur: 
Intressenters förståelse för 
teknikens möjligheter och 
funktioner 

Technologisk strategi: 
Intressenters synpunkter 
på vad tekniken kan 
erbjuda organisationen och 
anledningen för dess 
tillämpning 

Teknologins 
användning: 
Intressenters synpunkter 
på hur tekniken används 
och de konsekvenser 
som uppstår av den 

Projekt 2 
Sensorer för 
kontorspersonal: 
 
Arbetargrupp: 
 
 
 
 

- Tekniken har potential till 
att minska 
energikonsumtionen. 
 
- Integritet: Förstår att 
tekniken kan ha andra 
användningsområden och 
uttrycker att det hade 
kunnat vara en oro om man 
använt den i 
övervakningssyfte.  

- Positiv inställning till 
organisationens 
användning av tekniken 
eftersom det kan leda till 
energibesparingar.  
 
- Integritet: Inga 
invändningar gällande hur 
organisationen valt att 
använda tekniken.  Skulle 
vara obehagligt om alla 
hade tillgång till data och 
kunde se individens 
närvaro. 

- Arbetargruppens 
dagliga arbete har inte 
påverkats av projektet.  
 
- Integritet: Projektets 
gång och sensorernas 
närvaro har ingen 
märkbar negativ inverkan 
på berörd 
kontorspersonal 
 
 
 

 
Ledargrupp: 

- Tekniken är ett redskap 
som kan leda till 
besparingar inom 
energikonsumtion genom 
att anpassa 
ventilationsutsläpp efter 
antalet närvarande 
individer. 
 
- Tekniken kan göra 
organisationers 
arbetsmiljöer smartare. 
 
- Integritet: Tekniken har 
fler användningsområden 
som ej är i bruk och det 
finns inte heller något 
intresse för dem. 

- Organisationens 
användning av tekniken 
syftar till att minska 
energikonsumtionen utan 
att det negativt ska 
påverka arbetsmiljön. 
 
- Använder tekniken för att 
bättre kunna motivera 
fortsatta IoT-satsningar 
 
- Integritet: Den data som 
lagras kommer från 
rörelse och 
värmesensorer. 

- Ser ingen tänkbar 
inverkan på berörd 
kontorpersonals 
arbetsmiljö. 
 
- Integritet: Man 
samtalar med berörd 
kontorspersonal och 
deras chef i samband 
med förändringar som 
görs i 
ventilationssystemet. 

Figur 2 presenterar resultatet från projekt 2 enligt Teknologiska ramar och analysen nedan 

sker utifrån följande indelningar för att identifiera kongruenser och inkongruenser bland 

respondenterna. 

 

5.1 Projekt 1 

5.1.1 Teknologins natur 

Både ledargruppen och arbetargruppen ser tekniken som ett redskap som kan hjälpa till 

att utveckla organisationen. Respondenterna anser att insamling av data för att kunna ta 

informerade beslut kan vara ett område för utveckling inom organisationen. Vi anser att 

denna kongruens har uppstått eftersom ledningsgruppen har varit noggranna med att 
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informera om teknikens syfte och värde. Trots den initiala oro som arbetargruppen kände 

innan införandet så har projektet i stor utsträckning accepterats. Arbetargruppen uttrycker 

att informationen som förmedlats på arbetsplatsmötena hjälpt till att upplysa om tekniken 

och även minska de orosmoment som annars skulle kunna ha existerat gällande teknikens 

potential till att göra intrång på individers privatliv. Många respondenter från både 

ledargruppen och arbetargruppen hävdar att integritetsfrågor inte är relevanta för dem; 

lokalvårdarna känner ingen oro för att bli övervakade på arbetsplatsen och ledningen 

uppger att de inte har något behov av att övervaka de anställda. Trots att en respondent 

diskuterade möjligheten att insamlandet av denna typ av data kan leda till oro om det 

används på fel sätt så ser man i dagsläget ingen risk med att projektet fortsätter.   

Vi anser att den kongruens som uppstår mellan grupperna gällande Teknologins natur 

och teknikens potential till intrång på individers rätt till privatliv är ett resultat av den 

kommunikation som grupperna haft tidigt i projektet. Grey et al. (1985) säger att 

kommunikation är en viktig byggsten för att uppnå ett gemensamt synsätt. 

5.1.2 Teknologisk strategi 

En inkongruens som vi stötte på var att arbetargruppen upplever att appen inte alltid ger 

en tillförlitlig bild av verkligheten, vilket medfört att arbetargruppen har valt att frångå 

appen när det gäller exempelvis städning av toaletterna. De menar att organisationens 

Teknologisk strategi bristande, och att andra typer av sensorer skulle kunna fungera bättre 

och därmed skulle förtroendet till samt användandet av systemet öka. Ledargruppen 

menar å andra sidan att sensorernas data är tillförlitlig och att arbetargruppen bör anpassa 

sig därefter. Av den anledningen menar vi att ledargruppen identifierar detta problem som 

tillhörande Teknologins användning. Denna inkongruens kan lösas genom att man under 

projektets gång noga granskar vad resultatet av behovsbaserad städning blir för att 

undersöka om systemet är tillförlitligt eller inte. Samtliga respondenter från båda 

grupperna har diskuterat att man innan projektets start inte visste om sensorerna skulle 

fungera för syftet eller inte, detta kan man se som en positiv kongruens eftersom båda 

grupperna var överens om att testa den nya teknologin trots den rådande osäkerheten. Med 

detta i åtanke så kan man förstå varför användandet av systemet ser så olika ut beroende 

på om det lämpar sig för situationen eller inte.  

Det faktum att arbetargruppen stöter på situationer där systemet upplevs vara mindre 

lämpligt att användas som ett stöd för beslutsfattande, till exempel på toaletterna, beror 

troligtvis på att projektet ännu är i ett tidigt stadie där man endast vill visa vilka potentiella 

effektiviseringar som denna typ av projekt kan leda till, och man bör ha i åtanke att 

framtida projekt troligtvis kommer att finjusteras för att bättre anpassas till arbetsmiljön. 

Genom att visa att tanken bakom teknologin är sund, alltså Teknologisk strategi, så ser 

man till att systemet har en större chans att tas emot av arbetargruppen (Orlikowsky & 

Gash, 1994). Här uppstår dock en viss balansgång mellan hur mycket information man vill 

samla in för att ge en så verklighetstrogen bild av rummen som möjligt och vilka intrång 

man vill göra på individernas rätt till privatliv. Om arbetargruppen vill ha ett väl 

fungerande system så kräver det en viss typ av information, men om sensorerna blir allt 

mer inkräktande så kan det utgöra ett orosmoment. Ledargruppen diskuterade under 
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intervjun att kameror troligtvis vore optimalt för att uppnå projektmålen, men att det inte 

var ett alternativ eftersom kameror upplevs vara mer inkräktande än sensorer.  

Ledningsgruppen anser att den data som lagras från sensorerna inte går att knyta till en 

person och att det därför inte kan klassas som personuppgifter. Arbetargruppen ser ingen 

oro när det kommer till organisationens användning av teknik och den data som lagras. Vi 

argumenterar därför att det råder en kongruens mellan båda gruppernas åsikter om 

huruvida organisationens användande av tekniken utgör ett intrång på individernas rätt 

till privatliv. I dagsläget råder ingen oro över integritetsfrågor inom arbetargruppen. Att 

ledargruppen varit tydliga med projektets syfte har enligt intervjurespondenterna bidragit 

till att orosmomenten minskat avsevärt. Detta känns igen från Orlikowsky & Gash (1994) 

som ett viktigt steg mot att skapa en kongruent bild av hur systemet uppfattas och används; 

genom att förklara och diskutera systemet noggrant så underlättar man anammandet av 

den nya teknologin. Även det faktum att systemet har lett till positiva förändringar såsom 

mer effektiv städning är något som förenklar implementeringen; eftersom deltagarna 

direkt kan se vilken nytta det nya systemet för med sig så blir de mer benägna att använda 

sig av det. Tidigt i projektets gång involverade ledargruppen arbetargruppen genom möten 

för att diskutera tekniken och hur den kan komma att påverka arbetargruppens jobb. I 

dessa möten hade man även diskussioner där man tog emot förslag på hur appen bör se ut 

och hur datan skulle visualiseras, användaren fick alltså vara med i utvecklingsfasen. Här 

anser vi att man lyckats uppnå en kongruens. När man arbetar med verksamhetsutveckling 

kan involvering av kunden ha en rad olika fördelar (Ljungberg & Larsson, 2012). De menar 

att man genom samarbete underlättar förståelse och kan tillsammans komma fram till vad 

värde faktiskt innebär. Att se kunden som en delaktig partner kan innebära fördelar för 

både kunden och leverantören; organisationen erhåller kundens lojalitet samtidigt som 

man får en inblick i kundens behov och tankesätt, kunden får en känsla av delaktighet och 

kontroll. Samarbete med kunden kan också leda till att dennes problem och behov sätts i 

centrum, snarare än att leverantörens ämneskunskaper ligger i fokus. 

 

5.1.3 Teknologins användning 

Respondenter från båda grupperna har uttryckt en kongruent åsikt om att systemet har 

gett en bättre överblick över hur arbetsdagen ser ut för lokalvårdarna. Detta menar man 

underlättar bland annat vid inskolning av nyanställda eller vikarier, vilket man inte hade 

tänkt på innan systemet implementerades. Detta bör ses som en del av Teknologins 

användning, alltså en konsekvens av användandet. Dessutom är det något som på ett 

väldigt konkret sätt visar nyttan med att införa detta system.   

Trots detta så berättade ledargruppen att arbetargruppen uppvisat en ovilja eller 

oförmåga att till punkt och pricka följa appen när det gäller att prioritera städningen, trots 

att det var en målsättning man hade före införandet. Denna inkongruens kan bero på att 

deras arbetsrutiner är svåra att förändra, men det kan finnas andra anledningar. En 

tänkbar anledning kan vara att appens utformning inte är tillräckligt lättanvänd 

(Karahanna et al., 1999); i dagsläget så presenterar appen endast rummen och dess status 

i en lista, och det är upp till användaren att prioritera vilka rum som ska städas och vilka 
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som kan utebli. Respondenterna från ledargruppen har själva noterat att dessa typer av 

beslutsfattanden är onödigt krångliga, och att det kan vara svårt att avgöra vilka rum som 

ska städas utifrån färger såsom gult eller orange. Detta medför att själva användandet, 

Teknologins användning, blir svårare och även detta är något som systemutvecklarna 

själva noterat; under intervjun så nämnde de en upplevd avsaknad av kommunikation från 

deras sida när det gäller hur systemet ska användas. Tanken var att personalen skulle 

prioritera städningen enligt den information som appen visade, istället för att följa det 

avtalsbaserade städschemat som de vanligtvis följer, men att detta inte hänt.  Trots att det 

nya systemet var implementerat och appen var utvecklad så användes inte tekniken till sin 

fulla potential eftersom organisationen inte gjort de nödvändiga förändringar som kan 

krävas när man implementerar en ny teknik. Carlén et al (2019) skriver att många IoT-

projekt inte uppfyller de mål man ställt upp eftersom organisationen förväntar sig att 

teknikens funktioner ska leda till utveckling. De menar att tekniken inte bör ses som 

lösningen till ett visst problem utan snarare som ett redskap för att kunna lösa problemet. 

Ledningsgruppen har visat sig vara fullt medvetande om att förändringar inom 

organisationen, till exempel förändring av arbetsrutiner, är nödvändiga för att tekniken och 

projektets fulla värde ska förstås. Problemet här har snarare varit att få resterande 

intressenter i projektet att också förstå det.  

Ledargruppen menar att man genom att låta alla lokalvårdare som deltar i projektet 

logga in på en gemensam användare undviker vissa integritetsfrågor som annars hade 

kunnat vara problematiska. En gemensam inloggning hindrar systemet från att identifiera 

hur specifika personer arbetar. Vi anser att detta hör till Teknologins användning eftersom 

det berör användarnas dagliga arbete och hur de går till väga. Arbetargruppen menar att 

de användningsområden som systemet i dagsläget möjliggör ej gör intrång på individers 

privatliv. Vi anser att de två grupperna här uppvisar en kongruens i det att ledargruppen 

agerat för att minska intrång på privatliv och arbetargruppen ej upplever att användning 

av systemet gör intrång på deras privatliv. 

5.2 Projekt 2 

5.2.1 Teknologins natur 

Ledargruppen ser teknologin som ett verktyg för att göra organisationens lokaler smartare. 

Båda grupperna är överens om teknikens potential till besparingar genom mer 

behovsanpassad ventilation, denna kongruens beror troligtvis på två huvudsakliga 

faktorer; dels att ändamålet ses som något positivt och lättbegripligt, vilket känns igen från 

Karahanna et al. (1999), samt att kommunikationen mellan ledargruppen och 

arbetargruppen fungerat bra (Gray et al. 1985). 

En respondent i arbetargruppen upplever att tekniken har potential att användas i 

övervakningssyfte eftersom den visar vilka som befinner sig i kontoret och därför kan vara 

ett orosmoment. Ledargruppen uttrycker en medvetenhet om denna potential men menar 

att det inte finns något intresse för att bruka tekniken på det viset. Deras kongruenta 

synsätt medför att de båda grupperna är villiga att medverka i projektet trots deras 

medvetenhet om hur tekniken kan användas till att övervaka individer på arbetsplatsen. 
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5.2.2 Teknologisk strategi 

Ledargruppen menar att både de rörelsesensorer och de värmekameror som installerats 

under skrivborden behövs för att meddela ventilationssystemet om hur många individer 

som befinner sig i lokalen i syfte att anpassa ventilationsutsläppet och därmed minska 

energikonsumtionen. Arbetargruppen menar att organisationens användning av tekniken 

kan leda till energibesparingar och är därför positiv till dess implementering.  

Samtliga respondenter anser att det nuvarande användningsområdet för den data som 

lagras inte utgör ett hot mot integriteten eftersom den inte är tillräckligt inkräktande. En 

respondent berättade att om organisationen offentliggjorde sensorernas data så att alla 

kunde se dennes närvaro skulle det upplevas som en inskränkning på hens privatliv. 

Ledargruppen uttrycker att man redogjort för arbetargruppen hur tekniken använder data 

för att för att kunna anpassa ventilationen samt vem som har tillgång till den. Vi menar 

även här att den kommunikation som pågått mellan projektets intressenter är anledningen 

till kongruensen i detta Teknologiska ramverk (Gray et al. 1985).  

5.2.3 Teknologins användning 

Vi anser att det faktum att teknologin inte medför något ökad arbetsbörda för de anställda 

har haft en positiv inverkan på hur villiga de var att medverka i projektet. Karahanna et al. 

(1999) menar att om implementeringen skulle leda till större arbetsbörda så hade 

användaren varit mindre benägen att anamma den nya teknologin.  

När det gäller integritetsfrågor så har ledargruppen varit tydliga med hur data används, 

och de anställda menar att risken för benchmarking inte utgör ett hot, delvis på grund av 

att många av deras arbetsuppgifter sker utanför kontoret. Här uppvisar båda grupperna en 

kongruens kring att sensorerna inte ger en tillräckligt rik bild av verkligheten för att kunna 

användas för att granska de anställdas arbetsprestationer.  
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6 Diskussion 

Teknologin bakom IoT utgör ett kraftfullt verktyg för den organisation som lyckas använda 

det på rätt sätt. Att investera i ny teknologi är kostsamt och risken att projektet misslyckas 

är stor vilket ökar vikten av att organisationen agerar på ett sätt som maximerar chanserna 

att lyckas. Under studiens gång har vi kartlagt några av de svårigheter som en digitalisering 

kan innebära, vid implementationen av en ny teknik är det viktigt att man är villig att 

förändra organisationen för att ta vara på den nya teknologin. En organisation som 

implementerar en ny teknologi utan att förändra det kringliggande arbetssättet riskerar att 

gå miste om teknologins fulla potential.  

Vi har argumenterat för att de flesta kongruenser som identifierats genom Teknologiska 

ramar tillkom som ett resultat av den goda kommunikationen som rådde mellan 

grupperna. Ledargruppen har inom båda projekten visat en förståelse för vikten av att 

bibehålla en öppen kommunikation mellan projektets alla intressenter och har även agerat 

efter detta. I Projekt 1 såg man till att lokalvårdarna alltid hade en chef och minst en 

anställd som representant på de möten som hölls under projektet och man har haft 

uppföljningsmöten ämnade för diskussion och uppföljning. Arbetargruppen har även haft 

möjlighet att lämna löpande feedback i appen Rumstera. Samtidigt så har ledargruppen i 

Projekt 2 varit noggrann med att informera berörd personal inför förändringar som 

kommer att ske i systemet. Denna kommunikation är troligtvis en nyckelfaktor bakom 

implementeringens framgång, med tanke på att några respondenter i början visade en viss 

skepsis. Genom att bemöta denna skepsis med kommunikation ser man till att motivera de 

anställda till att delta i projektet vilket motverkar att implementeringen misslyckas. 

De inkongruenser som identifierades inom Projekt 1 visade sig vara hämmande för att 

uppnå projektets fulla potential. Ledargruppen hade en vilja om att få arbetargruppen att 

ändra sina arbetsrutiner på ett vis som passade det nya systemet, man ville att 

lokalvårdarna skulle frångå sina schemalagda rutiner och istället städa behovsbaserat med 

hjälp av sensordata. Här såg vi en svårighet i att förändra rutinerna och argumenterade för 

att bristande kommunikation var orsaken (Gray et al. 1985). Denna kommunikation bör 

ses som ett viktigt steg mot att förändra organisationen, vilket är ett krav för att kunna 

anamma ny teknologi och nå dess fulla potential (Carlén et al. 2019). 

Inom projekt 2 var åsikterna kring ny teknologi mer kongruenta, och vi argumenterade 

för att den kommunikation som skedde och projektets låga grad av negativ inverkan på de 

anställda, både när det gäller arbetsbörda och integritetsfrågor, var den huvudsakliga 

anledningen. Vi har identifierat att den oro som operativ personal nämnde kring den 

potential som sensorerna har till att lagra personlig data försvunnit på grund av att 

organisationens nuvarande användningsområde för tekniken har goda intentioner och 

man är därför villig att delta i projektet. 

Baserat på våra resultat menar vi att ett system som upplevs mer inkräktande är svårare 

att acceptera, och att de berörda parterna gör en avvägning mellan vad ett givet system 

ämnar att uppnå och vilka inskränkningar på deras rätt till privatliv som görs för att nå de 

målen. Vi tror därför att en implementering som upplevs mer inkräktande också kommer 

ha fler inkongruenser mellan grupperna.  
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Organisationen kan finna nytta i studiens resultat eftersom den bidrar med en 

redogörelse för de olika gruppernas åsikter gällande implementeringen av IoT. Åsikterna 

som presenteras genom Teknologiska ramar jämförs för att tydligt identifiera 

inkongruenser som har hindrat ett optimalt resultat och kan påverka organisationens 

framtida investeringar inom digitaliseringsprojekt. 

 

Studie visar på två huvudsakliga forskningsresultat som framgick i vår empiri: 

1. Vikten av kommunikation. Detta bör ses som en nyckelfaktor för en lyckad 

implementering; genom att tydligt kommunicera syftet bakom de förändringar man 

gör och vilka positiva konsekvenser som förändringarna kommer att medföra för 

de berörda parterna så ser ökar chansen att de anammar den nya teknologin. 

Kommunikation mellan grupperna inom en organisation bidrar till bildandet av 

gemensamma synsätt på den nya teknologin. Att man delar uppfattning om hur och 

varför teknologiska verktyg ska användas är alltså viktigt för att lyckas förändra 

organisationen. 

2. Sambandet mellan hur inkräktande på rätten till privatliv den nya teknologin 

upplevs vara och vilken nytta operativ personal anser att den bidrar med. Empirin 

visar på att det är mer troligt att en inkräktande teknologi accepteras av anställda 

om syftet till dess implementering anses värdefullt.   
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7 Slutsats 

Rapporten undersöker hur implementering av IoT på arbetsplatsen tas emot av de 

anställda genom att granska hur de resonerar kring användandet av ny teknologi. Man har 

på Umeå kommun en uttalad målsättning om att effektivisera verksamheten genom 

digitalisering. Efter att ha utfört intervjuer med olika individer som är involverade i 

digitaliseringen på Umeå kommun kartlägger vi hur implementeringen tagits emot av de 

anställda. Modellen Teknologiska ramar användes för att identifiera vilka gemensamma 

synsätt på teknologi som de anställda inom en viss avdelning har, och vi argumenterade för 

att kommunikation och informationsflöde mellan de olika grupperna bidrar till att skapa 

en samstämmighet som underlättar införandet av ny teknologi. Med detta i åtanke så bör 

man inför ett digitaliseringsprojekt försäkra sig om att man ger utrymme för 

kommunikation i båda riktningarna, så att slutanvändaren får chans att lämna feedback 

och känna sig delaktig. Vidare så visar studien på att implementeringar av teknologi som 

är mer inkräktande på individers privatliv kommer att vara svårare att anamma, här 

uppstår alltså en inkongruens mellan beslutsfattarna som ligger bakom införandet av 

systemet och de anställda som ska använda sig av det. Vi anser att detta samband är något 

som bör undersökas i fortsatta studier.  
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8 Fortsatta studier 

För att undersöka om teorin stämmer att ett mer inkräktande digitaliseringsprojekt är 

svårare att anamma för de berörda parterna hade det varit intressant att utföra en studie 

som involverar ett projekt vars implementation kan anses göra ännu större intrång på 

individers rätt till privatliv.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide Projektledare 

Vad låg bakom beslutet att anställa en IoT-ansvarig? 

 

Vad var syftet med att införa sensorer för städarna? 

 

Varför valde du just denna avdelning för projektet? 

 

Vilken typ av sensorer finns installerade i lokalerna? 

 

Hur ser du på de berörda parternas teknologikunskaper? 

     

Har du anpassat utformningen till användaren? 

 

Hur planerar men kring integritetsfrågor? 

 

Såg du några tänkbara orosmoment från de anställda? 

 

Har kommunen något speciellt ansvar? 

 

Var det någon som inte ville medverka i projektet? 

 

Hur ser du på information och utbildning till de anställda inför ett sådant här projekt? 

     

Hur såg kommunikationen till berörda parter ut? 

 

Hur mäter du resultatet av projektet? 

 

Lärde du dig någonting som du kunde ta med till nästa implementation? 

 

Har du några frågor till oss? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Systemutvecklare 

Börja med att berätta om deras jobb, hur länge de jobbat 

 

Har ert företag några riktlinjer eller strategier för att implementera dessa system på en 

arbetsplats? 

 

Är ni involverade i installations- eller implementationsfasen?  

 

Vilken information gav ni till kommunen i förhandlingsfasen? 

 

Varför valdes denna typ av sensor till dessa fall? 

 

Har du någon kontakt med slutanvändaren? 

 

Berätta om den här teknikens funktion och potential 

 

Vad ville kommunen ha ut av er? 

 

Hur uppfyller systemet de kraven? 

 

Hur kommer tekniken användas inom organisationen och vilka konsekvenser kommer 

den medföra? 

 

Involverades slutanvändaren vid implementationen? 

     

På vilket sätt tar man hänsyn till privacy i ett sådant här system?  

 

Hur mäter man resultatet i ett sådant här projekt? 

 

Har du några frågor till oss? 
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Bilaga 3. Intervjuguide arbetargrupp 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Vad har du för IT vanor? 

 

Vad tyckte du när man började tala om att införa sensorer? 

     

Hur används den lagrade informationen?  

 

Vem har tillgång till sensordata?  

 

Deltar du i detta projekt frivilligt? 

 

Hur har ditt arbete påverkats sedan införandet av sensorer? 

     

Vad tycker du om projektet, ska det fortsätta framåt? 

 

Hur ser du på alternativet att offentliggöra sensordata så att de andra avdelningarna kan 

se vilka rum som är städade och ej? 

 

Hur skulle det perfekta teknikstödet se ut för dig? 

 

Har du några frågor till oss? 

 


