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Sammanfattning 

Digitalisering och digitala verktyg är resultatet av den forskning som bedrevs inom USA:s 

militär och universitetsvärld. Tidigare forskning, ur ett ur ett västerländskt och fackligt 

perspektiv, visar på att de nya teknikerna har påverkat arbetet för de fackliga 

organisationerna. Syftet med denna studie var att studera det fackliga arbetet i en svensk 

kontext, med frågan om det har förändrats, och i så fall hur det har förändrats, med betoning 

på fackligt arbetande individers uppfattning av fenomenet. En kvalitativ metod användes i 

studien, närmare bestämt fokusgruppsintervjuer, och tre olika fokusgruppsintervjuer med tre 

olika organisationer ägde rum. Resultatet för studien visar på att digitala verktyg är neutral i 

den meningen att det är andra faktorer för verktygen som väger in - nämligen nyttjandet, 

förutsättningarna och implementeringen av dem - och avgör huruvida digitalisering uppfattas 

som positiv eller negativ hos de tre organisationerna. Denna slutsats dras utifrån de kontraster 

som har uppstått i berättelserna mellan de tre fokusgruppstillfällena. Intervjupersonerna har 

sedan olika kapacitet för att avvärja negativa upplevelser med digitala verktyg och 

digitaliseringen och det visar sig även att organisationen spelar en roll i att utforma ett system 

där medarbetarna kan trivas och må bra, i relation till digitalisering. Även samhällets 

tillgänglighetsnormer återspeglas in i arbetet eftersom individer är bärare av dem. 
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Inledning 

Digitalisering är ett relativt nytt fenomen som har fått en genomslagskraft för hur arbete 

bedrivs på lokal, nationell och global nivå. Vad digitala verktyg och den digitalisering som 

följer har bidragit till samhället med, bör inte underskattas. Människor kommunicerar hastigt 

och långvarigt med varandra obehindrade av geografiska indelningar (Rainie & Wellman, 

2012). De digitala verktygens historia kan spåras tillbaka USA:s militär och universitetsvärld 

under 1960- och 1970-talet och resultatet har idag lett till en revolution i hur kommunikation, 

data och information bearbetas och hanteras (Ibid.). Följderna av digitala verktygs effektivitet 

är att spridningen, åtminstone i Sverige, har blivit stor. Själv är jag en frekvent användare av 

digitala verktyg och organiserar många av mina handlingar med hjälp av dessa. Det har väckt 

mitt intresse för hur digitala verktyg och digitalisering påverkar min omgivning. Det blir 

därmed intressant för mig att studera digitalisering inom ett givet yrke, samt hur 

digitaliseringen har tagit form. Förklaringen till att arbete, i synnerhet fackligt sådant, har 

valts för studien baseras på följande: Organiseringen av arbete spelar en central roll för 

verksamheten eftersom den påverkar personalstyrkans effektivitet och välmående (Locke & 

Latham, 1990). Forskning om fackligt arbete i relation till digitalisering upplever jag också 

som begränsad; det finns inte många studier på detta område. Min erfarenhet är att litteraturen 

sällan beskriver fenomen inom ramen av fackligt arbetande individers perspektiv och 

fokuserar främst på andra aktörer på arbetsmarknaden. Förhoppningen är att belysa och 

diversifiera kunskaperna kring hur digitalisering påverkar fackligt arbete och ge en bättre bild 

av hur "modernt" fackligt arbete upplevs av arbetstagarna själva.  

Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera aspekter av digitalisering på arbetsmarknaden, närmare 

bestämt inom fackligt arbete. Har det fackliga arbetet digitaliserats, i så fall hur och vilka 

konsekvenser har detta fått? Hur upplever de fackligt anställda digitaliseringen av arbetet?  

Arbete kan innebära olika saker; dels den dagliga och kontinuerliga verksamhet som bedrivs 

av individen men också i generella termer om hur arbete tolkas och uppfattas i normativa 



2 
 

sammanhang. Här är det huvudsakligen den första tolkningen av arbete som betonas och inte 

den andra, i relation till digitalisering.  

Frågeställning(ar) 

 Om, och i så fall hur, tolkas och uppfattas digitalisering av fackligt anställda i 

Stockholm? 

 Uppfattas digitalisering som positivt eller negativt och vad innebär detta konkret i 

termer av handlingar och processer för medarbetarna? 

Uppsatsens disposition innefattar först en kartläggning av tidigare forskning kring 

digitalisering och närliggande teori. Även en definition av digitalisering återges i samma 

avsnitt. Avsnittet följs av metod- och dataavsnittet och går igenom vetenskaplig etik, 

fokusgrupp som metod, operationaliseringar m.m. och avslutas med resultat och diskussionen 

kring dessa. 

Teori och tidigare forskning 

Digitalisering är ett mångfacetterat begrepp som används synonymt med både 'digitization' 

(förf. övers: digitisering) och ofta i relation till 'network' (förf. övers: nätverk) i vardagligt tal. 

Däremot är och utgör begreppen sina egna enheter och överlappar varandra endast delvis. I 

boken Networked: The New Social Operating System (Rainie & Wellman, 2012) beskrivs 

nätverk utifrån två perspektiv där (a) nätverk kan tolkas som täta, sammanhängande och 

relativt stängda grupper av individer som är temporalt och spatialt i kontakt med varandra 

eller alternativt (b) där nätverk kan tolkas som löst sammanhängande och relativt öppna 

grupper av individer som är tidsmässigt och spatialt långt ifrån varandra. Denna typ av 

struktur bibehålls (eller förstärks) med hjälp av vår moderna teknik i samhället, såsom dator, 

mobil och internet. Författarna använder analogin av ett fiskakvarium för (a); alla kan se och 

tala med varandra inom tydliga organisationsdepartement och en telefonväxel för (b); 

individer kopplar in sig mot den eller de individer som hen vill få kontakt med (Ibid.). 

Kategorierna ovan, kan idag tolkas som idealtyper (av beteende och konsekvens av beteende) 

där individer rör sig mellan punkterna från tidpunkt till tidpunkt.  
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Digitisering å andra sidan involverar övergången, eller processen av att gå från analog teknik 

till digital teknik i bits (1:or och 0:or) med hjälp av informationsteknologi som i sin tur kan 

kommunicera, lagra och skapa ny information (Castells, 2010). Kvar att definiera är termen 

digitalisering. Jag vill poängtera för läsaren att svenska akademiens ordlista definierar 

digitalisera som: "omvandla till digital form" (SAOL 13, 2006: 147). Min definition av 

digitalisering, för att undvika missförstånd av ordet digitisering (såsom det används inom det 

engelska språkbruket och är en direkt översättning därifrån), är följande: "Ovanpå" vår 

digitiserade, moderna teknik, finns det digitaliserade samhälle vi lever i. Digitalisering är den 

struktur (kultur, organisationsform och förhållningssätt) vi människor skapar, återskapar och 

bibehåller i ett digitiserat samhälle. Läsaren uppfattar möjligtvis denna definition som rörig, 

speciellt när den ställs i relation till engelskans begreppsdefinition och SAOLs 

begreppsdefinition. Dock behövs resonemanget med tanke på hur synonymt begreppen 

används när det är kontextuellt betingat till vad vi faktiskt menar, exempelvis "Det 

digitaliserade samhället" kan syfta på både den kultur eller arbetsform som har framträtt av ett 

digitiserat samhälle men också den digitala teknik vi implementerar i det (se t ex Castells, 

2010).  

Många arbetsplatser har förändrats i och med digitiseringen av dem. Det finns två avgörande 

förändringar omnämnda inom litteraturen och som är ytterst viktiga för att förstå dagens 

informationssamhälle: (1) Internetrevolutionen är resultatet av den forskning som bedrevs på 

1960-, 70-, och 80-talet inom informationsteknik både inom universitetsvärlden och den 

amerikanska militären och som blev kommersiellt tillgänglig för de flesta i början av 1990-

talet (Castells, 2010; Rainie & Wellman, 2012). (2) Mobilrevolutionen är resultatet av 

forskning som bedrevs i början på 1990-talet, där vi först fick en mobiltelefon och bärbara 

datorer för att sedan låta internet och mobil fusioneras samman till den enhet vi använder idag 

(Rainie & Wellman, 2012).  

Innan digitiseringen skedde skriver Rainie och Wellman (2012) att traditionellt arbete var 

karaktäriserat av väl avgränsade hierarkiska positioner inom organisationer och att fokus låg 

på vad de kallar "atom work" (att utvinna, förädla och transportera varor). Modernt, eller 

snarare digitaliserat arbete, omfattar istället en nedbrytning av de traditionella arbetsmönstren 

till förmån för ett nätverksbaserat arbetssätt.  Idag har människor fler kontakter med kollegor 

och kunder med hjälp av internet, dator och mobilen (Ibid.). Författarna säger att det vi 

producerar har fått en gradvis övergång till att producera texter, analyser och att formulera 

nya idéer, benämnt "bit work" (Ibid.). Bit work ger upphov till nya ting och nya typer av 
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tjänster som i sin tur kan komma att karaktäriseras av antingen bit work eller atom work. 

Denna dikotomi fanns innan en digitaliserad och digitiserad värld utvecklades, men i mindre 

utsträckning (Ibid.). Anledningen till bit works spridning är relativt okomplicerad: 

informationsteknologi frigör mental tankekraft genom att uträkningar och kalkyler kan göras 

flera gånger snabbare i sofistikerade datorprogram. Samtidigt kan vi arbeta geografiskt 

obehindrade: hemifrån; utomlands; på bussen, tåget; caféet m.m. medan vi samtidigt 

upprätthåller kontakt till våra kollegor med hjälp av internet och telefoni (Ibid.).  

Informationsteknologi, eller digitisering av arbetet, innebär inte att det per automatik sker en 

övergång till en ny typ av arbetsförhållande på arbetsplatser (många arbetar fortfarande 

exempelvis vid löpande band). 

Det har hävdats att tidigare maktrelationer förstärks genom att informationsflödet till 

hierarkiska knytpunkter ökar och därmed också kontroll över individer på arbetsplatser 

(Poster, 2002). Men, hävdar Gephart: "Power, long theorized to be based on access to or 

control over information is affected as [...] computer mediated information systems 

encourage new forms of interaction which allow members to share information" (2002:334). 

Relationen blir än mer komplex då arbetsgivare enligt svensk lagstiftning (samt i viss 

utsträckning genom de kollektivavtal de har ingått i) har rätt att lagra och logga vad 

arbetstagare gör med den utrustning som arbetsgivaren tillhandahåller (datorer, mobiler etc.). 

Dock får arbetsgivaren inte göra överträdelser av finalitetsprincipen (att använda insamlade 

data för det ändamål data insamlades), bara ställa rimliga krav (t.ex. mäta arbetsprestation 

eller att se till att sabotage inte förekommer) och skall informera arbetstagaren som ska ha 

samtyckt till dessa åtgärder (Datainspektionen, 2015). Makt är alltså i detta avseende ett 

diversifierat begrepp som inbegriper rättsliga samt potentiella frigörande eller snärjande 

aspekter.  

I en studie från Finland (Rintala & Suolanen, 2005) studerade man journalisters arbete och 

fann att digitiseringen förändrade hur arbetet uppfattades och vilka kompetenser som krävdes: 

från att tidigare vara karaktäriserat av tydliga ansvars- och kompetensområden blev arbetet 

istället mer diversifierat genom att individer som tidigare arbetade med ren journalistik blev 

involverade även i ljud-, bild- och videoredigering. Förändringen utökade även de formella 

kompetenskraven i arbetsbeskrivningen så att journalister även behövde ha kunskap inom 

dessa områden (Ibid.). Förändringen ledde till mer autonomi för journalisterna men också till 

att de blev mer ensamma i sitt arbete eftersom att det inte längre krävdes en grupp individer 

med olika kunskapsbakgrunder för att få samman ett nyhetsklipp (Ibid.). Även Rainie och 
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Wellman (2012) påpekar att en digitiserad arbetsplats ger upphov till en digitaliserad 

arbetsplats som är mer individuell och löst sammansatt än tidigare. Gephart (2002) menar 

också att detta är en indikator för att en decentralisering av arbetsplatsen sker; beslutsfattande 

hamnar längre ner i organisationen och självständighet och självkontroll blir krav för den nya 

digitaliserade arbetsformen. Samtidigt som vi arbetar mer självständigt och förväntas att klara 

av fler diversifierade arbetsuppgifter, blir vi mer beroende av våra medarbetare för stöd och 

synpunkter (Ibid., Rainie & Wellman, 2012). Således kan vi föreställa oss att 

informationsteknologi kan påverka fler professioner utöver journalistik och fusionera arbeten 

som tidigare var avgränsade yrken. För individer i övergången mellan det "äldre" och det 

"nya" kan det under sådana omständigheter uppstå förvirring, eller en ambivalens om vad och 

hur saker och ting ska göras. Om vi kombinerar denna information med att individer också, 

under en digitiserad form, arbetar som egna autonoma enheter, kan det öka behovet av att få 

tillgång till ett nätverk för stöd och hjälp i den nya arbetsrollen. Informationsteknologi 

underlättar upprätthållandet av ett sådant nätverk samtidigt som det har bidragit med att 

förändra de yrken vi har i samhället (Ibid.).  

Ytterligare ett problem i och med digitiseringen av arbetsplatser samt internetrevolutionen och 

mobilrevolutionen, är att individer eller kluster av individer inom organisationer kan drabbas 

av "information overload", eller informationsöverslag (Bawden, 1999; Bettis-Outland, 2012). 

Informationsöverslag definieras lite olika beroende på vad syftet med begreppet är, men 

kärnan kan sägas vara följande: Individer som på något sätt är beroende av eller använder sig 

av information från externa och interna kontakter i sitt dagliga arbete blir mindre effektiva, 

eftersom den potentiellt användbara informationen som tillgängliggörs för individen växer sig 

så pass omfattande att det blir svårt att hantera och sortera ut det mest relevanta (Bawden, 

1999; Bettis-Outland, 2012). För individen eller gruppen av individer som inte kan hantera 

informationen, kan detta leda till informationsöverslag och därigenom en sämre 

arbetsprestation, mindre lärande och t.o.m. psykisk ohälsa (Ibid.). 

Vid tiden då Bawden's artikel (1999) publicerades fanns inte det vi idag benämner smarta 

telefoner (utan endast mobiltelefoner), det större genombrottet inom informationsteknologi 

var internet och den personliga datorn (Castells, 2010; Rainie & Wellman, 2012). E-post 

tillhör en av de kategorier som ofta anförs som mest problematiska avseende hantering och 

sortering, för informationsintensiva yrken (Rainie & Wellman, 2012). I och med att vi 

kontinuerligt är uppkopplade mot internet idag, med hjälp av smarta telefoner där e-post 

aviseras i realtid och ständigt blir tillgängliga för oss, är det möjligt att effekterna blir ännu 
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större. Bawden's lösning på informationsöverslag är följande: Att individen lär sig 

informationshantering - genom att ha uppsatta mål för vad som ska utföras -, att upprätta och 

implementera system som sorterar och sållar ut den viktigaste informationen för läsaren och 

att informationen har rätt komplexitet för det medium som används (Bawden, 1999). 

Det fackliga arbetet har en lång historia i Sverige som sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. 

Fackligt arbete innebar både då som nu att representera arbetstagarna gentemot arbetsgivarna 

i olika frågor rörande arbetets villkor och förutsättningar. Det är genom förhandlingar (och 

strejker) som utmynnar i avtal som ger till stånd dessa förändringar (Olsson & Ekdahl, 2002). 

För att samla fackföreningars medlemmar kring en fråga har traditionellt sett fysiska möten 

och informations-, blad, brev och broschyrer använts och fått stå för spridningen av 

information (Ibid.). I och med att flera branscher och sektorer i samhället har digitiseras och 

digitaliserats kan vi föreställa oss att denna typ av kommunikation har kompletterats 

med/förändrats till att bedrivas via webben och e-post. I en studie av Aalto-Matturi (2005) 

fann man att fackförbund kan dra nytta av att använda kommunikationsalternativ som e-post 

för att interagera med medlemmarna och skapa aktivitet i de frågor fackförbunden lyfter fram. 

Samtidigt blir också kommunikationsalternativen mer diversifierade och författaren (Aalto-

Matturi, 2005) hävdar att detta kan försvåra kommunikationen med medlemmarna. Holtgrewe 

(2014) beskriver samtidigt att facken utsätts för ett förändringstryck (krav på att "hänga med" 

och anpassa sig till utvecklingen) på grund av att arbetstagare får försämrade arbetsvillkor av 

att vi lever i en mer teknikintensiv och globaliserad värld. Företagen flyttar över 

nationsgränser, lägger ner industrier och gör nedskärningar i arbetsstyrkan och lockas av 

effektivare produktionsprocesser och denna utveckling hävdas tillta i framtiden (Ibid.). 

Förändringstrycket problematiseras vidare genom att varje fackförbund är präglade av den 

historia och de traditioner som de är inbäddade i, vilket underlättar eller försvårar förändring 

(Lucio, 2003). Sammantaget har facket en lång historia med en speciell plats i samhället 

eftersom arbetet karaktäriseras av att representera arbetstagarna och förhandla för deras 

räkning på en allt mer komplex arbetsmarknad samtidigt som de är präglade av sina egna 

traditioner och historia. Fackligt arbete skiljer sig således jämfört med annat typ av arbete, 

främst genom att de representerar en grupp av individer i samhället i syfte att främja deras 

arbetsvillkor. Det blir på så sätt intressant att studera hur arbetet kan ha påverkats av 

digitiseringen och digitaliseringen för de som arbetar inom facket i en svensk kontext. 

En diskussion kring digitalisering och internet inbjuder även till att tala om sociala medier 

och dess påverkan på fackligt arbete. Eftersom företag och organisationer är aktiva på sociala 
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medier blir det logiskt att titta på detta område. I en grekisk studie (Panagiotopoulos, 2012) 

utforskade man hur attityder till att använda sociala medier inom facket påverkades av de 

anställdas färdigheter (eller kunskaper om eller kring) av sociala medier som sådant. 

Panagiotopoulos fann att yngre individer som bar på högre kunskaper och färdigheter 

avseende internetanvändning var mer positiva till att fackförbundet var ute på sociala medier 

och interagerade med olika grupper (Ibid.). Samtidigt finner författaren att attityder till fackets 

internetnärvaro av individer som inte använder sociala medier själva är mer negativa, dessa 

föredrar istället traditionella möten med medlemmar och förtroendevalda.  

"The findings of this study show that online communications have to be seen as a 

continuous process of understanding the audience’s capacities and expectations and 

then tailoring the proposition of such efforts accordingly. Given the fact that 

Internet traditions and union structures might vastly diverge, it is necessary to 

identify the appropriate combination of tools that can support an engagement 

strategy"  

(Panagiotopoulos, 2012:187).  

Det behövs alltså en förståelse för vilka den fackliga organisationen ska nå ut till, vad deras 

(fackets och målgruppen) arbete innebär och vem målgruppen är. Fackets användning av 

sociala medier för att bl.a. rekrytera nya medlemmar eller att komma i kontakt med befintliga 

medlemmar förutsätter att gruppen har internetvana och är aktiva på digitala plattformar. 

Utgörs fackets medlemsbas eller rekryteringsbas av individer som sällan eller aldrig är aktiva 

online finns det alltså ingen anledning till att vara aktiva där (Panagiotopoulos, 2012). 

Metod och data 

Vetenskaplig Etik 

Att bedriva forskning innebär att axla ett stort ansvar inför flera aktörer i samhället, i 

synnerhet gentemot de individer som är deltagande i undersökningen, något som 

Vetenskapsrådet (God forskningssed, 2011) poängterar. Deltagande individer har rätt till att 

deras integritet och anonymitet respekteras oavsett ämnesområdet för studien. Det är också 
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alltid en intresseavvägning i graden av anonymitet och konfidentialitet beroende på vad för 

studie det är som genomförs: exempelvis om det involverar medicinska studier kontra 

samhällsstudier (andra regler aktualiseras i medicinska studier). Jag vill redogöra och nämna 

fyra relevanta begrepp för läsaren innan jag återberättar vilka etiska hänseenden jag har tagit. 

Vetenskapsrådet (Ibid.) beskriver anonymitet som den process i vilket forskaren omöjliggör (i 

den mån det är möjligt) tillbakaspårning av data till enskilda individer som är med i studien. 

En nackdel enligt vetenskapsrådet (Ibid.) är att det finns en risk att hela gruppen av individer 

kan komma att stigmatiseras eftersom enskilda personer inte kan spåras tillbaka. Samtidigt är 

det svårare för andra forskare att kontrollera de svar som har samlats in. Konfidentialitet 

inbegriper ungefär samma hänsynstaganden som ovan, men med skillnaden att forskaren 

vidtar åtgärder för att "skydda försökspersonernas integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt 

privatliv" (God forskningssed, 2011:69). Tystnadsplikt beskrivs inte nämnvärt i 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer mer än att det är förknippat med sekretess. Vidare skriver de 

att sekretess alltid ger upphov till tystnadsplikt men inte tvärtom. Vad tystnadsplikt innebär 

mer ingående beskrivs inte men tolkas av mig som att man upprätthåller den integritet och 

anonymitet individerna är försäkrade om. Sekretess och lagens tillämpningsområde beskrivs 

mer i detalj på riksdagens hemsida
1
. 

I denna studie har jag arbetat med att försäkra mina deltagare om att anonymitet och 

konfidentialitet erhålls. Det jag har gjort i denna studie är att anonymisera kön, ålder, 

organisation (arbetsplats) och andra markörer som kan identifiera eller spåras tillbaka till den 

specifika organisationen och/eller individerna. Andra markörer som är anonymiserade är 

exempelvis namn på Facebook-grupper som nämndes i fokusgruppsintervjuerna eftersom  

organisationen eller organisationerna är frekventa besökare av dem och publicerar nyheter och 

material där. Vad gäller namn har de ersatts av andra namn, eller alias, specifikt könsneutrala 

sådana. Syftet är att minimera risken för spårning. Jag informerade mina deltagare om denna 

gränsdragning i början av varje fokusgruppsintervju. Jag påpekade även att allt material 

kommer att destrueras efter att uppsatsen är färdigskriven och examinerad för att försäkra dem 

om att materialet inte kommer att återanvändas till något annat syfte än uppsatsen. För mig 

omfattas tystnadsplikten av att inga person- och integritetsröjande uppgifter om individerna 

och organisationerna de arbetar på, sprids muntligt och/eller skriftligt. Detta innefattar också 

berättelser om sådant som individerna har önskat att ”ta tillbaka”. 

                                                 
1
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-

sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 
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Fokusgrupper 

Definitionen av en fokusgrupp varierar. Bente Halkier (2010) skriver att fokusgrupper bör 

falla under den bredare termen gruppintervju men att den är distinkt skild från vad man 

typiskt tillskriver en gruppintervju. Skillnaden återfinns i hur deltagare interagerar med 

respektive intervjuteknik. I en traditionell gruppintervju använder forskaren, och följer, de 

generella regler som föreligger en traditionell intervju. En fokusgrupp å andra sidan lägger 

tyngdpunkten på att låta deltagarna utbyta erfarenheter, meningsskiljaktigheter och åsikter 

med varandra medan intervjuaren interagerar så lite som möjligt. Implikationerna av att 

intervjuaren interagerar så lite som möjligt med gruppen är att forskaren väljer ut ett ämne 

som hen är intresserad av och överlämnar sedan ämnet till gruppen att diskutera (ibid.). 

Rosaline Barbour (2007) är i kontrast till Halkier bredare i sin definition av vad en fokusgrupp 

är: "Any group discussion may be called a focus group as long as the researcher is actively 

encouraging of, and attentive to, the group interaction" (Ibid:2). Vad som följer av hennes 

definition är dock i realiteten samma typ av förhållningssätt som har beskrivits ovan, 

forskaren ska stimulera och bibehålla en diskussion deltagarna emellan med hjälp av 

stödmaterial och diskussionsämne (Barbour, 2007). 

Fokusgrupper bygger de processer som människor har när de interagerar med varandra, där en 

process kan ses som ett steg i människans sätt att tolka och skapa betydelse i, och om, 

omvärlden. Denna process är högst social och förhandlas hela tiden med andra människor i 

omgivningen. Fokusgrupper som metod tillåter forskaren att studera dessa processer men 

också att kunskaper och erfarenheter som är tagna för givna, blir utmanade och explicita 

(Halkier, 2010). 

Barbour (2007) kan tolkas vara strängare i sin bedömning av vad som studeras, här är det 

ytterligare mer fokus på processer än det resultat som individerna förhandlar fram under 

diskussionens gång samt explicitgörandet av underliggande antaganden. Anledningen till 

denna strängare gränsdragning är enligt författaren att individer ständigt skiftar åsikter medan 

diskussionen pågår och därmed är avslutet för fokusgruppsintervjun inte ett absolut avgörande 

för den åsiktsståndpunkt individen/individerna bär på. Dock hävdar hon att det finns en poäng 

i att ta med "resultaten" av vad som är framförhandlat i slutet av en fokusgruppsintervju (samt 

de underliggande icke-explicita antagandena) utifrån perspektivet att förstå processerna. Att 

titta på förändringen av den underliggande kunskaps- och erfarenhetsbank från början till slut 

gör att processer blir tydligare för forskaren att tolka och förstå vad som sägs, varför det sägs 

och hur det sägs (Ibid.). 
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Jag vill återspegla och förstå den förhandlingsprocess som individer i sitt vardagliga arbete 

möter i kommunikationen med sina respektive medarbetare och således vad dessa kan komma 

överens om. Denna återspegling är möjligtvis inte en renodlad och "naturlig" representation 

av arbetsflödet och de förhandlingsprocesser individer konstant förhåller sig till i sin vardag, 

vilket vissa etnografer och antropologer skulle hävda, men som Barbour (2007) säger: "[...] 

even an anthropologist working in the classical tradition asked occasional questions [towards 

observed individuals] [...] and capitalized on insights provided by key informants. It is 

possible that the very presence of the researcher could have had an impact [on the research] 

[...]thus calling into question the extent to which any group that includes an researcher [...] 

can be assumed to be entirely naturally occurring." (Ibid: 36). Istället framhålls det att 

fokusgrupper kan vara ett effektivt substitut för etnografiska/antropologiska studier att 

implementera eftersom forskaren får koncentrerade och detaljerade beskrivningar kring 

händelser på en mycket kort tidsperiod (Ibid.).  

Det kan tyckas vara överflödigt, men är viktigt att konstatera och förstå, att en forskare som 

utför fokusgrupper skapar mindre empiri på individuell nivå än vad som skulle åstadkommits 

med enskilda intervjuer. Forskaren gör därmed ett avkall på detaljerade och individuella data 

till förmån för vad som behandlas i den sociala dimensionen (Barbour, 2007; Halkier, 2010).  

Empirin som genereras i fokusgrupper är förhandlad, social och normativt "godkänd". 

Resultatet kan bli som Halkier konstaterar: "Den sociala kontrollen i fokusgruppen kan med 

andra ord hindra att alla olikheter i erfarenheter och perspektiv kommer fram" (Halkier, 

2010:11). Ser man på andra sidan av spektrumet av intervjuer (enskilda intervjuer) så är 

istället avsaknaden av sociala mekanismer problematisk då data kan bli "överdrivna". Med det 

förstås att överdriften är starkt präglad av ett enda perspektiv som kan vara relativt 

frånkopplad av verkligheten och genomsyrad av en "önskan" att framställa en sida av något, 

från individens parti (Ibid.). Övergripande för diskussionen är vad läsaren kanske vid det här 

laget redan förstått, nämligen att det underliggande ontologiska antagandet kan tolkas vara 

positivistiskt eller socialkonstruktivistiskt. Creswell beskriver att inom kvalitativ forskning så 

är det grundläggande ontologiska antagandet att individer är bärare av en realitet och är med 

att skapar denna realitet (Creswell, 2013). Således finns det ingen objektiv sanning att hämta 

in ute på fältet, det är snarare så att individer formar och förhandlar en realitet med varandra. 

Ett positivistiskt synsätt innefattar nästintill det motsatta, nämligen att verkligheten är 

oberoende av våra sociala relationer, saker och ting finns att hämta in där "ute" (Halkier, 

2010; Creswell, 2013.). 
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I min forskarroll är jag inte fixerad vid den ena eller andra grundföreställningen av vad som 

räknas som ontologiskt korrekt. Det existerar goda argument för ett positivistiskt antagande 

och det finns goda argument för ett socialkonstruktivistiskt antagande. För studien som sådan 

ter det sig dock lämpligast att tillämpa ett socialkonstruktivistiskt antagande. Att inta en 

positivistisk synvinkel med fokusgrupp som metod skapar en distans till materialet där man 

helt enkelt inte accepterar det som produceras som tillräckliga data, eftersom den inte är en 

"korrekt" representation av verkligheten. Av den anledningen är det ontologiska 

grundantagandet socialkonstruktivistisk, eftersom data som skapas är en avbildning av 

intervjupersonernas verklighet. Både Halkier (2010) och i synnerlighet Barbour (2007) 

instämmer med detta ställningstagande eftersom forskaren går miste om själva poängen med 

att utföra fokusgruppsintervjuer genom att anta ett positivistiskt perspektiv. Det material som 

uppstår inom fokusgrupper är relativt och socialt konstruerat (Barbour, 2007).  

Att genomföra fokusgruppsintervjuer så som det beskrivs inom litteraturen (Halkier, 2010; 

Barbour, 2007) framstår som tämligen enkelt med förbehåll för vissa fallgropar. I en 

reducerad form kan utförandet och innehållet beskrivas följa några enkla steg (a) 

diskussionsämnet för fokusgruppen samt nödvändigt ämnesmateriel (b) gruppen eller 

gruppernas sammansättning (c) vart fokusgruppsintervjun eller intervjuerna hålls och (d) 

forskarens roll (Ibid.). Vad gäller punkt (a) så ska forskaren förbereda (operationalisera 

relevant teori till ämnesfrågor) och inleda med öppna teman som gruppen kan diskutera. 

Temat, och ämnesfrågan, är vad som kommer att diktera vad hela diskussionen kommer att 

handla om och således (d), har moderatorn (forskaren) en aktiv roll i att styra diskussionen i 

rätt riktning och att inte falla in på orelaterade sidospår. Lika viktigt är det ändå att låta 

diskussioner få "löpa linan ut" och att inte förhastat avsluta eller stänga produktiva 

diskussionstillfällen, därför är det upp till moderatorns sunda förnuft att avgöra vad som är 

relevant och icke-relevant. Punkt (b) är även något att tänka på eftersom det har en direkt 

påverkan på de perspektiv som lyfts fram under en diskussion. En alltför homogen grupp gör 

att diskussioner inte blir lika explicita som om det vore en heterogent sammansatt grupp 

(avseende t.ex. ålder och kön), eftersom homogenitet kan bidra till att förutfattade meningar 

och föreställningar om diskussionsämnet inte nämns i diskussionstillfället. Dock är 

heterogenitet ingen garanti för att diskussioner blir explicita och fruktsamma, men det skapar 

bättre förutsättningar för det. Forskaren behöver även göra en avvägning mellan att inkludera 

t.ex. chefer och medarbetare i en fokusgruppsintervju eller inte. Det finns en problematik i om 

medarbetare, omedvetet eller medvetet, blir påverkade av att en auktoritet är med i 
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diskussionen. Det kan exempelvis handla om att man vill vara sams med sin chef och 

underlåter att uttrycka åsikter av känsligare natur. Forskaren bör även ta aktiv ställning till var 

fokusgruppsintervjun kommer att genomföras (c): Platsen för intervjun påverkar huruvida 

individerna känner sig trygga eller inte. Är det en plats vald av forskaren bör denne se till att 

salen inte är lyhörd för utomstående; att den ger ett intryck av lugn; att det logistiskt fungerar 

för gruppen att ta sig till och från området; att rummet inte skapar ett eko (eftersom det 

försämrar ljudupptagningen av inspelningen). Alla faktorerna påverkar om individerna känner 

sig trygga eller inte och i förlängningen kvalitén av intervjun. Fördelen av att forskaren väljer 

plats är att hen har en större kontroll över faktorer som kan påverka intervjun. Det enklaste 

sättet att uppnå trygghet hos individerna är att låta individerna själva bestämma plats för var 

intervjun äger rum. De mest uppenbara hinder är då att forskaren inte kan kontrollera för 

faktorer ovan nämnda, mer än i den mån forskaren får inspektera och göra mindre 

förändringar i rummets utformning innan intervjutillfället. Alla (förenklade) delmoment 

presenterade ovan är också relaterade till diskussionen om validitet. Kortfattat kan validitet 

sägas inbegripa frågan "mäter vi det vi vill mäta?" (Halkier, 2010). Att mäta det vi vill mäta 

involverar att vi följer en robust metod och en väldefinierad teoretisk ram som vi 

operationaliserar före datainsamlingen (Ibid.). Däremot blir diskussionen om reliabilitet 

annorlunda från den diskussion som förs inom kvantitativa sammanhang. Här bör vi diskutera 

reliabilitet utifrån den fruktsamhet som en valid metod kan ge en forskare där reliabilitet 

istället användas synonymt med transparens. Det innebär att en reliabel studie blir något som 

andra forskare kan utföra (och läsa sig till) och därmed bedöma rimligheten i studien (Ibid.).  

Litteratursökning, databearbetning, kodning och datainsamling  

Detta avsnitt omfattar vilka beaktanden jag har gjort angående databearbetning, kodning och 

datainsamling samt operationaliseringar och i relation till det den forskningsfältsavsökning 

jag har genomfört men också arbetet med fokusgruppsintervjuer och mina kontakter med 

olika fackförbund.  

Innan jag började söka efter tidigare forskning ställde jag upp två frågor som jag skulle 

använda som kriterium för materialet i syfte att skapa en mer metodisk avsökning men som 

också skulle göra det lättare att samla in sådan teori som var relevant. Frågorna skulle 

besvaras med hur materialet kan användas och varför det ska användas. Det var i synnerhet 

viktigt att systematiskt relatera till mina ursprungliga två forskningsfrågor och syfte, och i 

relation till det, hur jag kan formulera frågor (som kan diskuteras bland mina deltagare) som 

kan ge svar på dem. Jag började med att läsa brett kring vad digitalisering och digitisering är 
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för någonting i mer omfattande verk som The Rise of the Network Society (Castells, 2010), 

som jag har stött på tidigare i mina akademiska studier. Efter att jag inledningsvis funnit 

intressanta teoretiska begrepp genomfördes sökningar efter tidigare forskning. Sökningen 

(BOOLEAN) skedde såväl på svenska som på engelska i SU-bibliotekets artikeldatabas (en 

samling av flera databaser) men även inom specifika databaser: Academic Search Premier, 

Emerald Insight och Science Direct. Jag sorterade bort artiklar som inte var på svenska eller 

engelska, som inte var publicerade i fulltext och som inte fanns tillgängliga i vetenskapliga 

tidsskrifter. Detta resulterar i en språksnedvridning och en västerländsk snedvridning, vilket 

jag återkommer till nedan.  De söktermer jag använde var: Cyberloafing, Digitalization, 

Digitization, Employment, ICT (Information and Communication Technology), Information, 

Internet use, Internet, Job, Social media, Stress, Union, Unions, Work* (med och utan 

asterisk), Worklife, Workplace. Initialt fick jag väldigt många träffar från flera olika 

forskningsområden när jag använde söktermer som ”internet” och ”job”. Antalet träffar kunde 

bli upp emot 60 000 eller mer och jag var då tvungen att byta söktermer för att se om antalet 

träffar blev färre. Jag lade också till fler söktermer för att kontrollera om antalet träffar 

minskade (och samtidigt göra sökningen mer definierad), vilket hade önskad effekt. Det 

skulle ha tagit alldeles för lång tid att gå igenom träffarna om jag inte hade gjort det. En annan 

metod för att hitta artiklar men som inledningsvis gav för många träffar i SU-bibliotekets 

databas, var att göra databasspecifika sökningar. Det var av den anledningen jag valde att 

använda mig av ”Academic Search Premier”, ”Emerald Insight” och ”Science Direct”. 

Resultatet av denna metod var blandad, ibland fann jag artiklar som var av intresse och andra 

gånger inte. Däremot blev antalet träffar färre och det var lättare att bearbeta sökningen. 

Sökningar efter relevant teori har skett i omgångar under hela arbetets gång. 

Det finns som redan nämnts en språksnedvridning och en västerländsk snedvridning (bias) i 

det underliggande materialet som jag har arbetat med. Gällande den språkliga och 

västerländska snedvridningen så beror det främst på grund av min avgränsning, intresse att 

titta på, och hitta studier kring, fackligt arbete och digitalisering inom ett västerländskt 

perspektiv (eftersom det är inom denna ram som studien genomförs). Vidare har 

avgränsningen även en betydelse för vilka som rekryterades som intervjupersoner till min 

studie. Fackligt arbetande individer inom Stockholmsområdet utgör grunden för 

fokusgrupperna och många fackliga förbund finns i Stockholm. Digitaliseringsprocesser utgör 

en naturlig utgångspunkt för studien eftersom dessa har stuvat om hur arbete bedrivs inom 

och mellan organisationer och individuella aktörer. Intresset för fackförbunden är även präglat 
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av min familjs historia som involverade i det fackliga arbetet. Därutöver upplever jag att det 

förhållandevis skrivs mer om arbetsgivare och de ekonomiska aktörerna än deras motpart och 

förhandlare, arbetarorganisationerna. Jag är även själv en frekvent användare av olika digitala 

verktyg och är uppkopplad större delen av mitt vakna dygn och därigenom direkt påverkad av 

digitala teknologier. En konsekvens av det är att jag är intresserad av hur dessa moderna 

instrument påverkar våra förhållningssätt. Jag vill även få en djupare förståelse för om och hur 

digitaliseringen har förändrat arbetslivet.  

Antalet organisationer som kontaktades var 18 men bara 3 av dessa medverkade i senare 

intervjuer. Det fackliga organisationerna var vid tiden för datainsamling upptagna med 

förhandlingar och det var svårt att etablera kontakt med organisationerna. Det finns flera 

bakomliggande faktorer för det: (a) organisationerna avböjde pga. tidsbrist att delta i 

fokusgruppsintervjun (upphandlingar och lönerevisioner verkade vara en gemensam 

nämnare), (b) många svarade inte på min förfrågning och (c) de missförstod vad en 

fokusgruppsintervju innebar rent praktiskt (en del föreställde sig att det var fler, enskilda 

intervjuer som skulle genomföras). De organisationer som valde att ställa upp på en 

fokusgruppsintervju var intresserade från första början och valde att delta nästintill omgående. 

Tid och plats anpassades efter vad deltagarna kunde själva eftersom det fanns fler hinder från 

deras sida än min.  

De tre organisationer som ställde upp på en fokusgruppsintervju rekryterades genom en s.k. 

"Gatekeeper" (hädanefter kallat "portvakt"). Portvakten har alltså visat sig vara en oerhört 

viktig individ i mitt arbete. En portvakt beskrivs av Barbour (2007: 52-53) som en individ 

som står i kontakt med den grupp forskaren vill ha med i sin undersökning. De behäftade 

problem med att nyttja portvakter är att jag blir refererad vidare inom en viss del av ett större 

kontaktnät av individer. Det betyder för datainsamlingen att de svar och den respons som 

samlas in kan vara starkt influerat av en typ av perspektiv som kan få alldeles för stort 

utrymme i uppsatsen - ingen "motpol" eller "kontrast" uppstår i det insamlade materialet. Vi 

löper således risken att vi förlorar representativitet för en viss grupp (fackligt arbetande) som 

vi väljer att studera, eller en potentiell mångfald av data som kan analyseras och bearbetas. 

Huruvida kvalitativ forskning är representativ överhuvudtaget är något som kan diskuteras 

och jag hävdar istället att det är det andra argumentet ovan (mångfald av data) som går 

förlorat (även dessa två aspekter kan ses som två sidor av samma mynt). Denna typ av 

snedvridning har jag dock inte upplevt som problematisk för min uppsats eftersom de jag har 

blivit refererad till arbetar på olika strategiska nivåer inom fackligt arbete men också i olika 
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fackliga organisationer. De tre organisationerna kan delas upp i en lokal fackförening och två 

centrala fackförbund. Den lokala fackföreningen är en lokalt belägen förening med ett 

handfull anställda. De två andra organisationerna representerar större förbund och är 

organisatoriskt mycket större. De två större förbunden är rikstäckande och täcker flertalet 

ämnes- och förhandlingsområden. På så sätt har data som genererats inte varit 

endimensionella eller enfärgade. Däremot var ett problem att fokusgrupperna blev små. I 

första gruppen deltog bara två individer, i andra gruppen tre individer och i den tredje gruppen 

fem individer. Jag lyckades i de två första fallen inte få fler deltagare till intervjuerna men till 

den tredje intervjun kunde vi utöka gruppen från två till fem. Det största problemet var att 

individerna hade olika scheman och på så sätt var det omöjligt i vissa fall att få fler individer 

för intervjun under den tidsperiod jag angav. Det gick att utöka den sista gruppen genom att 

fler deltagare från andra delar av organisationen rekryterades (av de två första deltagarna) och 

att vi bokade in en ny tid som passade alla. Sammansättningen av fokusgrupperna varierade 

mellan de tre tillfällena. En av grupperna var homogent sammansatt med individer som 

arbetade inom samma ämnesområde. I de två andra fokusgrupperna var det istället heterogent 

med individer med olika ämnesområdeskunskaper och befattningar. Eftersom att jag var i 

behov av att få så många individer som möjligt till mina fokusgrupper hade jag inte 

möjligheten till att påverka sammansättningen av dem. Ämnesområdena på de tre 

organisationerna varierade från kommunikatörer till förhandlare och utredare.  

Efter att jag hade fått kontakt med organisationerna och att en tid och en plats bestämdes, 

följde fokusgruppsintervjuerna. De två första intervjuerna skedde under en tvåveckorsperiod i 

mars och den sista intervjun skedde i mitten på april. Vid varje tillfälle kom jag till deras 

arbetsplats för intervjun. Intervjun spelades in både på en diktafon och en smarttelefon så att 

jag hade en reserv ifall någon av teknikerna inte fungerade, detta visade sig rädda den andra 

intervjun vilket jag återkommer till nedan. Diktafonen som universitetet tillhandahöll var av 

en äldre typ som hade ett kassettband som lagringsmetodik. Denna aspekt blev en isbrytare 

för intervjun eftersom det fanns en ironi i att jag som student skulle studera digitala verktyg 

och digitalisering men samtidigt använda mig av ett äldre verktyg som idag anses vara 

utdaterat. Den första intervjun tog 58 minuter att genomföra, den andra 40 minuter och den 

tredje 70 minuter. Varje intervju inleddes med en kort introduktion av mig själv och var mer 

ingående än vad jag hade beskrivit tidigare i e-postkonversationen; vad jag gör och vad för 

program jag studerar. Därefter berättade jag att organisationens namn men också individernas 

namn, ålder och kön anonymiseras. Jag poängterade även att allt material som samlades in 
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skulle destrueras efter att uppsatsen var färdig samt att de kan få ta del av uppsatsen om de så 

önskar. De fick även veta att om de skulle ångra någonting som sades i intervjun så kan de 

kontakta mig och berätta att de inte vill att den delen används som datamaterial, vilket hände 

vid ett tillfälle. Anledningen till att det togs tillbaka var för att det som sades hade 

integritetskänsliga uppgifter för en viss person. Denna del kom därför inte heller med i 

transkriberingen av fokusgruppsintervjun. Däremot påverkade inte detta resultatet för studien 

eftersom det som sades var kortfattat och orelaterat till min forskningsfråga. Fortsättningsvis  

poängterade jag även att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar, jag är endast intresserad 

av att höra deras upplevelser kring ämnet och den diskussion som följer. Jag gav även min 

definition av digitisering och digitalisering så att de förstår vad jag avser när jag pratar om 

ämnet. Samt så påpekade jag att om de märker att diskussionen inte längre behandlar digitala 

verktyg och digitalisering så får de gärna styra tillbaka diskussionen till ämnet (och självklart 

att jag själv modererar det så att vi inte hamnar fel). Därefter inledde jag med en öppen fråga 

om huruvida de upplever att det har skett en förändring eller inte i och med att ny teknik 

införs på deras arbetsplats, när det gäller deras arbetssituation, arbetsuppgifter och 

arbetsplatsen i sig (intervjuguiden med alla frågor återfinns längst bak av uppsatsen som en 

bilaga). Denna fråga formulerades för att vara öppen så att diskussionen kom igång genom att 

individerna blir "varma i kläderna". Av de svar jag fick höra (positiva, negativa, specifika 

situationer eller händelser) så ställde jag följdfrågor till gruppen (om de inte redan hade 

diskuterat tillräckligt mycket kring ämnet och jag hade fått svar på de frågor som jag noterade 

medan diskussionen pågick). Samtidigt var skrivandet ett sätt för mig att minnas intervjun 

eftersom det bara var en ljudinspelning (inga bilder) och på så vis skapa mentala bilder om 

hur det såg ut när det talades. Det bör även noteras att jag löpande skrev anteckningar under 

hela intervjun och inte bara i inledningsfrågan. Efter den inledande frågan anpassade jag min 

nästkommande fråga till vad jag ansåg vara mest lämpligt till det diskussionstema som hade 

förts innan, således följde jag inte formuläret i någon strikt mening vad gäller den inbördes 

rangordningen av frågor. Syftet var att stimulera ett kognitivt flyt så att inte ett allt för stort 

glapp skapades mellan föregående tema och det nästkommande, vilket jag misstänker skulle 

kunna påverka diskussionsflödet. Frågorna behandlade; informationsöverslag; vad de själva 

har implementerat eller tagit bort i termer av digitala verktyg och förändrade förhållningssätt 

samt sociala medier och den inverkan dessa kan ha på deras arbete. Jag avslutade 

diskussionen med att fråga individerna om de själva ville diskutera något som de ansåg viktigt 

att belysa eller poängtera. Under intervjuerna involverade jag mig inte i diskussionerna och 

höll mig endast till nickanden och skrattande - jag försökte vara så neutral i diskussionsämnet 
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som möjligt. De gånger jag direkt fick svara på något var när direkta frågor riktades mot mig, 

men dessa svar var begränsade till jakanden, nekanden och förtydliganden i den ursprungliga 

frågan. Jag behövde inte intervenera med att moderera diskussionen och styra tillbaka den 

någon gång, de enda gångerna jag aktivt ingrep var när jag ställde en temafråga och 

följdfråga. 

Det fanns två problem som identifierades med intervjuerna i sig. Dessa var att (a) jag fick inte 

till de önskade antal individer i två av grupperna (2 respektive 3 deltagare) samt att (b) en 

förvirring kring när den andra intervjun skulle ha ägt rum uppenbarades när jag anlände till 

organisationen. Vad gäller den första punkten så är det problematiskt att i en fokusgrupp bara 

ha två till tre individer; det minskar chansen till att få mångfacetterade och nyanserade 

diskussioner i grupperna. Den andra punkten bidrog istället till att det fanns en viss stress 

(både min egen upplevelse men även hur jag tolkade deltagarna) när intervjun ägde rum 

eftersom det nu fanns mindre tid för att hålla i fokusgruppsintervjun. Således blev intervjun 

mindre avslappnad och bekväm för deltagarna än den kunde ha varit. Däremot upplever jag 

inte i efterhand att datamaterialet har fått lida av problemen då svaren är omfattande och 

diskuterades fram och tillbaka av alla individer. Efter respektive intervju så skrev jag en 

sammanfattning av upplevelserna (innan och efter intervjun) medan det var färskt i minnet. 

Anteckningarna gjorde att jag "togs tillbaka" till tillfällena för intervjun så att det associativa 

minnet aktiverades. Detta hjälpte mig att minnas atmosfären för intervjutillfället och hur saker 

sades och uppfattades av mina deltagare när jag väl skulle transkribera mitt material. 

Transkriberingen påbörjades dagen efter intervjutillfället och tog längre tid än väntat. Min 

erfarenhet är att 10 minuter dialogtid motsvarar ungefär 1 timmes transkriberingstid. I fallet 

av fokusgruppsintervjuer tog det betydligt längre tid då individer ibland pratar samtidigt och 

hastigt mellan varandra vilket gör det svårare att höra på vad som sägs. Av den anledningen 

fick jag lyssna både till det inspelade materialet på diktafonen (som är klumpigare att använda 

- analog - tar mer tid) men även på inspelningen från min smarta telefon eftersom ljudkvalitén 

skiftade mellan båda verktygen. Jag växlade alltså mellan de två olika instrumenten och det 

drog ut på tiden. Som nämnt ovan belönades min försiktighet av att spela in på två instrument. 

Halvvägs genom inspelningen från den andra intervjun försämrades ljudet radikalt så att det 

blev ohörbart och oigenkännligt i mobilinspelningen. Varför problemet uppstod vet jag inte 

men jag besparade mig stor möda genom att ha två inspelningar. Inspelningen från diktafonen 

kom att användas för resten av den transkriberingssessionen. De två första transkriberingarna 

tog i genomsnitt 12 timmar var och delades upp på två dagar för respektive inspelning. Den 
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tredje intervjun tog betydligt längre tid då den tog 18 timmar att transkribera, uppdelat på tre 

dagar. Jag lät bli i transkriberingen att anteckna alldeles för detaljerat (som fnysningar eller 

utfyllnadsord) så att en tydligare text trädde fram. Jag bevarade jakanden och nekanden från 

deltagarna i intervjuerna men även skratt och olika kroppsspråksljud (t.ex. handklappning). 

Ett exempel följer nedan; notera att namnen är alias och inte individernas riktiga namn: 

 

"Alex: [...] då vill jag att personen där ute som jag kommunicerar med inte ska behöva vänta 

24 timmar, då vill jag så [knäpper med fingrarna]...  

Kim: Men jag avskyr det, för jag vill veta allt! [skratt] det har jag slutat... den typen av grejer 

finns ju också..." 

Databearbetningen genomfördes genom att jag utgick från mina frågeställningar och 

identifierade uttalanden som syftar till att belysa och besvara dem. Det gick till på sådant sätt 

att jag hade mina frågeställningar framför mig och sedan färgkodade uttalanden efter 

korresponderande frågeställning med en vald färg (Indikationer på digitalisering med lila, 

negativa aspekter med röd, positiva aspekter med grön, kontraster mellan före och efter 

digitalisering med orange). Löpande skrev jag även kommentarer i marginalen om mina 

tolkningar och vad detta kan teoretiskt och praktiskt kopplas till. Syftet var inte att bekräfta 

eller förkasta tidigare teoretiska begrepp och idéer, snarare att belysa mönster i mina data 

utifrån olika teoretiska "glasögon". Det är till för att öka komplexiteten i vad som sägs och 

söka förståelse för materialet. Antagandet från min sida är då att analysen inte blir allt för 

ensidig, utan får en högre komplexitet och abstraktionsgrad som gynnar studien och 

återspeglar en nyanserad verklighet. Vidare skapade jag underteman och större övergripande 

kategoriseringar på vad som sades. Det gjorde att varje intervju hade delar som kunde hamna 

under större kategoriseringar men med sina egna "färgningar" som blev underteman för den 

dialogen. Varje dialog som hamnade i en kategorisering fick en numrering samt en 

sammanfattning på vad som sades. Det har gjort att jag har kunnat identifiera 39 olika 

dialoger mellan olika individer som uttrycker olika relevanta teman (t.ex. 

organisationsstruktur som övertema och sociala medier som undertema). Det som avgjorde 

huruvida det blev ett övertema eller inte har att göra med hur individerna behandlade ett 

fenomen i dialogen, där de problematiserade en viss typ av aspekt med olika infallsvinklar. 

T.ex. var individen ett återkommande tema som diskuterades i relation till både stress, 

organisationsstrukturen och sociala medier. I det fallet fick då "individen" agera som 

huvudtema och de andra aspekterna som underteman. Som det framgår kan då ett ämne som 
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är huvudtema i dialog A bli ett undertema i dialog Y. För att hantera detta kopplade jag 

samman dessa två dialoger genom att rubricera och numrera dialogerna ordentligt och 

samtidigt göra kommentarer i marginalen om att dessa två dialoger hör till viss del ihop. 

Fördelarna med att arbeta på ett sådant sätt är att det skapar en rik avbildning av en komplex 

verklighet, det problematiska blir istället att återberätta eller avbilda denna verklighet för 

läsaren. Därför har det gjorts avskalningar i det presenterade materialet nedan. Diskussionen 

som följer efter resultatet binder sedan samman den teoretiska delen med mina tolkningar.  

Resultat  

I detta avsnitt presenteras de viktigaste fynden från studien. Resultaten presenteras i relation 

till mina intervjufrågeställningar och svarar samtidigt på forskningsfrågorna och det 

forskningssyfte jag har haft. Alla namn som presenteras är alias. Siffrorna intill varje alias, 

som går från 1 till 3, indikerar vilken intervjugrupp individen tillhör. Den första delen i detta 

avsnitt avser att besvara om digitaliseringen har penetrerat det fackliga arbetet. Resultaten 

varierar här mellan de tillfrågade individerna i de olika organisationerna. Det explicita svaret 

är, ja, digitaliseringen har påverkat det fackliga arbetet men på olika sätt eftersom individerna 

arbetar på olika nivåer och med annorlunda arbetsuppgifter.  

[1] Kim: Vi har gått som bara informatörer till kommunikatörer ... för jag menar... det finns 

en möjlighet för våra medlemmar för dem som vill kommunicera... att faktiskt kommunicera 

tillbaks... utan att det involverar att skriva brev och lägga kuvert [...] det gör ju vårat jobb 

mycket roligare och mycket ... det fyller ju en större funktion... 

Här beskriver Kim hur deras arbete har förändrats i och med de digitala verktygen. Det har 

både påverkat hur hen arbetar, men svarar även på om digitala verktyg har påverkat arbetet. 

Hens kollega Alex instämmer och var även med från början när digitala verktyg kom att 

användas mer frekvent och beskriver utvecklingen som flerdelad. Alex beskrev hur trög den 

nuvarande organisationen var på att implementera digitala verktyg men kom så småningom 

att börja implementera e-post och en webbplats. Resultatet var en revolution enligt Alex, det 

var direkta svar med återkoppling till medlemmar och förtroendevalda, samtidigt som enklare 

jobb försvann (vaktmästeri). Denna förändring fortsätter även idag menar Alex och nya medel 
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och verktyg implementeras inom organisationen som förändrar arbetet både internt och 

externt. 

På det andra fackförbundet beskriver Noa även att de digitala verktygen har påverkat arbetet 

rumsligt. Noas kollega, Chris, instämmer och understryker att det är ett smidigt sätt att 

återkoppla och komma i kontakt med medlemmarna och andra aktörer. Däremot har inte 

Chris någon erfarenhet av tidigare, icke-digitiserat arbete, men kan föreställa sig hur det såg 

ut. Det poängteras även att de digitala verktygen i sig är inget som hjälper till att lösa deras 

medlemmars problem, det är endast ett hjälpmedel för att komma i kontakt med dem.  

 [2] Noa: Det som har skett är just så [...] det gör att man har en större rörelsefrihet idag 

[...]jag kan ta min dator, jag kan sitta på bussen, jag kan göra det... jag kan fortfarande gå 

ut... och kolla... vilka har hört av sig, vem kan jag ringa och så vidare... det är större frihet i... 

i rumsbemärkelse skulle jag vilja säga... 

Även i den tredje organisationen har det fackliga arbetet och arbetssätten förändrats i och med 

digitala verktyg. För Dana har hens utredningsarbete blivit enklare, hen har svårt att föreställa 

sig hur det var att samla in information förut, även om hen inte har tidigare erfarenhet av 

"manuellt" arbete. Tidigare behövde utredaren åka fysiskt, till källan, för att få del av 

dokument och manualer för att samla information, idag räcker det med att använda 

sökmotorerna på nätet: 

 [3] Dana: [...]och jag fattar inte hur man gjorde det förr... hitta statistik, få tag i rätt folk, 

hitta material... det kan man ju bara googla liksom... innan internet [börjar skratta] hur fasen 

hitta man fakta liksom? ... vem man ska ringa på olika myndigheter... jag fattar inte hur man 

gjorde... 

Alla tre organisationer är påverkade av den digitala teknikens medel men som vi ska se har 

individerna olika uppfattningar om hur. Ibland upplever de att det har påverkat till det bättre 

och ibland till det sämre, beroende på vilka uppgifter de ställs inför. Det leder oss in naturligt 

på den andra frågeställningen, nämligen hur det fackliga arbetet har förändrats. Det är en 

uppsjö av olika infallsvinklar som nämns bland deltagarna om hur arbetet har förändrats i 

olika stor utsträckning, både i positiva och negativa termer. Något som framträder tydligt 

bland alla de tre intervjuerna är att digitala medel i sig är varken positivt eller negativt, det är 

snarare så att tekniken behöver användas, eller implementeras, på rätt sätt och under rätt 

förutsättningar för individerna och organisationen, för att bidra med positiva associationer.  
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På frågan om hur sociala medier påverkar arbetet blir detta tydligt. Kim och Alex upplever att 

sociala medier har påverkat arbetet i en positiv riktning för att de kommer i kontakt med sina 

medlemmar på ett helt annat sätt än förut. Tidigare informerade de om vad organisationen 

gjorde, men idag har det skapats en dialog mellan medlemmarna. Genom att de är aktiva på 

Facebook och kan ställa och svara på frågor och ha ett ömsesidigt utbyte av åsikter och idéer. 

De kan även rapportera om händelser i realtid och snabbt få ut information till berörda. 

Tidigare fanns inte den möjligheten. Förr skickade organisationen ut pressmeddelanden vilket 

de upplever var som ett "svart hål", informationen försvann ut i mörkret och ingenting hände: 

 [1]Kim: det är... som ett stort svart hål som man skickar ut till... så känns det idag [om 

pressmeddelanden]... det var flera år sen jag gick ut med ett pressmeddelande... men däremot 

lägger du det på Facebook [...] lägger du det där... du får ju... garanterat folk som är 

intresserade av dem här frågorna. 

På de två andra organisationerna var tongångarna annorlunda. Den andra organisationen 

ansåg att de inte bör vara ute på sociala medier för att det tar tid och resurser från vad de 

huvudsakligen syftar till att göra, nämligen att hjälpa medlemmarna. Deras fackliga 

förtroendeuppdrag är inte heller deras heltidssysselsättning vilket gör att resurserna måste gå 

åt kärnverksamheten - samtidigt som organisationen är liten och lokal. Det som skrivs på 

sociala medier, i synnerhet när det gäller lokala frågor, får en liten genomslagskraft. Därför 

använder de istället sin hemsida och broschyrer som informationskanaler.  

[2] Noa: [...] för att om vi ska dra igång en Facebook grupp eller vi ska dra igång att vi ska 

vara ute på instagram eller på något annat ställe det kräver ganska mycket resurser och tid... 

och den tiden har inte vi... här är det... vi prioriterar att vi träffar våra medlemmar som hör 

av sig [...]sen har vi också då hemsidan där det är mera formella saker, där vi inbjuder till... 

som är väldigt tydligt... plus att vi gör en sak som inte är digitaliserad... det vill säga, att vi 

gör en broschyr... fast vi använder digitala program för att kunna producera den skriften... så 

kan man säga... så det syns... 

Den tredje organisationen intar något av ett mellanläge. De har resurserna att vara på sociala 

medier, men har betänkligheter kring sociala mediers effektivitet. Inte heller samma typ av 

positiva dialog som hos Kim och Alex återberättas. De har tydliga regler för hur 

interaktiviteten ska styras och bara uppenbara och konkreta frågor besvaras och andra 

kommentarer läses men besvaras inte, i synnerhet de negativa. Samtidigt uppges det att 

sociala medier är endast ett komplement till huvudkanalen (deras webbplats) och målet är att 



22 
 

trafiken ska omdirigeras dit. Det gör att inställningen till sociala medier är delad, å ena sidan 

uppfattar individerna ibland sociala medier som ett bra sätt att sprida medvetenhet, men å 

andra sidan uppfattas det också som ett medium där organisationsnyheterna kan försvinna i 

flödet hos användarna. Förutsättningen för att sociala medier ska ha en inverkan är att 

informationen lockar till vidare läsning: 

[3] Nikita: ... [om Facebook] det är ju mera att här får du polar'n som har tagit en bild på en 

maträtt och sådana här grejer... det blir väldigt mycket... det blir mycket sånt där... det blir 

mycket privat, nöje, blandat... 

[3]Rio: [...]om [organisationen] kommer upp i mitt flöde och vi har lagt ut något sådär... nu 

har vi lagt upp allt om konflikten på [avtalsområdet] på vår hemsida... och jag är intresserad 

av det då går jag ju in på hemsidan [...] och så klickar jag där så får jag information... 

Enligt Kim och Alex är baksidan av sociala medier att det ställer höga krav på att svara snabbt 

och att vara aktiv med den omvärldsbevakning som de bedriver. Kommer det någon fråga 

behöver de ge respons på det, åtminstone inom 24 timmar, vilket de är införstådda med. 

Intervjupersonerna vet även vad som förväntas av dem men de har förutsättningarna från 

organisationens sida att kunna säga "stopp". De har alltså befogenheterna och resurserna att 

hantera eventuella stressfyllda situationer. Bland annat därför upplever de sociala medier som 

någonting positivt. Organisationen som Rio och Nikita tillhör använder endast sociala medier 

som en stödkanal för att nå ut till dem som är intresserade av ämnena. Men även de upplever 

förväntningarna på snabba svar som något stressfyllt. Detta är ett återkommande tema och är 

underliggande på de olika individernas svar på frågan om informationsöverslag. Även här 

finns det nyanser som är viktiga att beakta, dvs. organisationernas storlek, disparata 

arbetsuppgifter, individen själv men även stödet från organisationen eller strukturen inom 

organisationen. I den andra intervjun har individerna kommit fram till en insikt i hur man ska 

hantera detta: 

[2] Noa: Ja och då säger jag det att det är precis så vi gör... att man måste så att säga... för 

att det inte ska bli ett sånt här flöde, så är det ur det fackliga perspektivet... så är det såhär att 

vi skickar inte ut en massa... det är därför vi inte är på Facebook, det är därför vi inte med i 

Instagram, vi gör inte det... man måste liksom sovra och tänka efter, vad är det som är viktigt 

för alla att känna till... 
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För att inte drabbas av att systemen överbelastar individerna med information har de valt att 

inte implementera sociala medier överhuvudtaget. Men detta är endast en aspekt som kan ge 

upphov till informationsöverslag, i flertalet fall talas det även om e-post som skapar en 

överbelastning. När det gäller e-post och hur det inverkar på arbetet så är det mångfacetterat, 

individerna uppger att e-posten är som invävd i organisationsstrukturer och sociala 

förväntningar. Internt och externt informationsutbyte är beroende av att individer har tillgång 

till ett e-post konto och kan få och ge information, där snabbt informationsutbyte är en positiv 

sak. Däremot blir det stressfyllt för intervjupersonerna när de behöver vara konstant 

tillgängliga och sedan ha förväntningar från både utomstående och kollegor att ingå i snabb 

korrespondens. Den tredje organisationen har skapat ett försök till att minska på detta 

överflöd av e-post genom att implementera ett sorteringssystem hos en tredje aktör. Dock 

misslyckas systemet att skära ner på överflödig e-post eftersom de kräver en bekräftelse från 

den berörda individen att de får ta bort e-posten. Systemet har således inte lyckats nå upp till 

det som det var syftat till att utgöra och genererar stress. Stressen som skapas är även 

beroende på att alla inte har kunskapen om hur de ska hantera all information, vilket en av 

organisationerna har försökt att hjälpa till med genom utbildningar (dock inte till alla). 

Intervjupersonen som hade fått ta del av denna utbildning uppgav många strategier för hur 

hen hanterade situationerna så att hen inte hamnade i olika stressmoment. Alex använder 

däremot inbyggd teknik i sitt e-post program för att sortera bort vad hen anser är onödig e-

post genom att klassificera olika e-postmeddelanden som icke-önskvärda. I min förståelse 

relaterar Alex stress till tempot och inte till att onödig information: 

[1] Alex: [...] det är tempo in i svaret... man förväntar sig att få en reaktion... man förväntar 

sig när man skickar en fråga eller mail eller så... det kan ju inte ligga till fredagskväll... så det 

tycker jag... det är nackdelen av digitaliseringen, att allting går väldigt fort och man 

förväntar sig jobba mycket snabbare än tidigare... 

Detta mönster återupprepades även i tredje intervjun:  

[3] Dana: [...] och precis när jag börja så började det komma att man hade mail i telefonen... 

[på förra arbetsplatsen] var det var en del som inte valde att ha det och det var en del som 

valde det... och dem som hade det tyckte att det blev ett jävla stresspåslag... det förväntades 

att man svara också... på kvällar och sådana där bitar. 
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[3] Eli: Det blir fel fokus på nått sätt... det underlättar för medlemmar att få kontakt men 

samtidigt så blir det mail i telefon och allting... och då förväntas ett svar liksom om en 

timme... "Varför svarar du inte du har ju mail". 

Den andra delen av stress och information handlar om hur organisationen är strukturerad. 

Individerna ska administrera sig själva samtidigt som de ska ingå i e-post korrespondens och 

utföra sitt egentliga arbete (t.ex. förhandla):  

[3] Eli: Du administrerar ihjäl dig på ren svenska... jag tycker att det är superbra med mail, 

telefon, allting... men det snor tid precis som du var inne på Nikita... [...] det blir ett 

stresspåslag ibland [...] det är inte hälsosamt... och inte bara när det gäller kontakt med 

medlemmar för nu ska vi sköta våra egna reseräkningar... vi ska sköta allting... vi 

administrerar oss själva trots att... det var enklare förr. 

Vidare kring organisationsstrukturen så är det färre människor som arbetar med samma typ av 

arbetsuppgift, vilket bidrar till att mycket e-post om olika frågor kommer till 

intervjupersonerna. Produktionskedjan är förminskad eftersom digitala verktyg har en 

effektivitet som gör att färre individer behövs, utifrån ett organisationsperspektiv. Behov är ett 

relativt begrepp i detta fall eftersom intervjupersonerna blir stressade av att de har många 

uppgifter att utföra samtidigt och har ett verkligt behov av att dela på arbetsuppgifterna med 

fler kollegor. I egentlig mening bör man eventuellt prata om generell överbelastning, eller 

informations- och tekniktrötthet som en intervjuperson kallade det. 

Om produktionskedjan: [3] Nikita: [...]det är både för- och nackdelar [med digitala verktyg] 

men jag tror att... färre... det blir färre människor i produktion som... färre människor ska 

göra mer jobb... det är vad det har inneburit... sen har det gått gradvis då... det har inte 

kommit över natten... man har vant sig... gradvis... precis som man aldrig tror att man själv 

ser äldre ut...  

Om informations- och tekniktrötthet: [1] Alex: [...] vi har en kollega som gick i pension här 

alldeles nyligen [...] det var flera olika skäl till varför hen ville gå i förtid... men så sa hen 

såhär flera gånger "Jag är så tekniktrött och informationstrött... jag orkar inte ta emot allt 

det som kommer och lära mig nytt hela tiden... jag sätter ett stopp här, inte längre" och jag 

förstår det... 

 Denna insikt om organisationsstruktur och informationsöverslag understöds av frånvaron av 

sådana typer av svar från den andra gruppen som intervjuades. Det fanns tillfällen då 
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intervjupersonerna upplevde stress men det var relaterat till teknikförbistring hos en av dem 

där hen behövde lära sig hur ny teknik fungerade. Det fanns också tillfällen där en oreda, eller 

avsaknaden av en systematik som skapade stressartade situationer i exempelvis förhandlingar, 

dock ingenting i hur det fungerade internt (på arbetsplatsen). Den interna strukturen fungerade 

och inget gav ett intryck av att det var problematisk utifrån dessa perspektiv. En förklaring 

kan ligga i att, som i deras egna ord, att organisationen är liten samt att det fackliga 

förtroendeuppdraget inte är deras huvudsakliga arbete. Arbetet som bedrivs är avskalat och 

man förhåller sig bara till "kärnan" av vad fackligt arbete innebär (att förhandla och 

representera medlemmarna - därav inga sociala medier). Eftersom resurserna är knappa måste 

de överväga noga om det är något som de vill implementera. 

 

Om kunskapsbrist kring teknik: [2] Chris: [...] men inte blir jag stressad på det sättet att jag 

mår dåligt... jag mår ju dåligt så till vida att jag önska att jag kunde det här med 

vänsterhanden under tiden som jag jobbade vidare ... som jag upplever Noa är med det 

elektroniska... men, jag hade varit lika stressad förr, om vi skulle vart tvungna att ha analoga 

kartotekslådor och skrivit snyggt och lära... jag har liksom ingen handstil som man kan läsa... 

 

Om det fackliga arbetets kärna:[2] Chris: Sen är det ju tyvärr så att vi kan ju inte lösa 

problemen eller... det hjälper ju inte digitaliseringen ett smack med... vi har ju fortfarande 

konstiga chefer eller jobbiga arbetssituationer. 

Som det har antytts har det funnits individuella strategier för hur man hanterar informationen 

på ett sådant sätt att det inte stressar eller överbelastar individen. I de flesta fall som har 

beskrivits för mig inbegriper det att utföra arbetet som vanligt, oavsett den upplevda 

stressnivån (t.o.m. under semestern). Värt att notera är att en avtalsrörelse pågår för 

åtminstone två av organisationerna (vid skrivtillfället för denna uppsats), vilket ställer 

synnerligen höga krav på intervjupersonerna att prestera. De mest nämnvärda individuella 

strategierna innefattar följande: Skapa tydliga regler för hur interaktivitet ska ske; skapa 

tydliga målsättningar under dagen (prioriteringslista); använda inbyggda funktioner i e-

postens system för att sortera e-post (viktigt kontra oviktigt); skapa automatiska svar på e-post 

som informerar att individen kan komma att svara senare under dagen (bryta förväntningarna) 

och stänga av mobil vid arbetsintensiva tillfällen (ej störa koncentration). Några av 

intervjupersonerna har i den tredje organisationen fått ta del av de ovan nämna strategierna 
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genom utbildningar, men de genomgår kontinuerligt en individuell lärprocess om hur de ska 

hantera dem stressmoment som uppstår: 

 

[3] Nikita: Nä men [...] sen får man ju lära sig... man kan beta av... man får alla dem här 

spammen också... man kan beta av och blockera det [...] skapa regler är också ett bra sätt att 

få lite ordning och reda och sådär... bara genom att börja flagga mailet... det här ska jag ta 

tag i... men inte nu [...] stäng av mailen eller stäng ner den helt... offline-läge... så får du inte 

någon notis eller ping på skärmen eller ding, ding, ding... stäng av telefonen... på ljudlös... 

men då har du ändå dina vip och du vet att... okej om det ringer då är det något viktigt... då 

är det någon som behöver få tag i mig... sådana grejer kan underlätta ens liv och få en att må 

bättre utan att någon annan egentligen blir störd... 

 

Ytterligare en punkt gällande e-post är att det fungerar som en dokumentationsapparat. Denna 

del beskrevs som negativ i den andra intervjun, och positiv i den tredje. Det är en rättslig 

aspekt som innebär i det första fallet att en facklig medarbetare har ett förtroende att förvalta 

inför sina medlemmar, och om detta missköts så kan tvister mellan organisationen och 

motparten uppstå. I det andra fallet är det istället ett bra medel för exempelvis att bevisa 

överenskommelser: 

 

[2] Noa: [...] dem behöver komma hit, sätta sig ned och berätta sin historia... och det gör 

man inte nätet... det gör man inte i mailet... och många utav dem vågar inte heller... för att... 

det är ju såhär... det är så att man på mail... faktiskt kan spåra den här mailen [...] 

 

[2]: Chris: [...] jag litar inte heller alla gånger på mig själv eller på arbetstagaren, därför att 

ibland när man kommunicerar [...] så har det skapats ett dokument som någon [...] kan gå 

iväg och säga att det här är det som gäller och det är inte säkert att det gäller [...] 

[3]Nikita: [...] sen finns det en fördel med mail som jag tycker är väldigt bra och det är ju 

att... det är svårt att förklara bort någonting man har kommit överens om i mail [...]ja okej 

men då kan jag skicka det där mailet till dig där du har lovat att du ska skicka det på tisdag... 

det är lite mer bindande. 

De två andra frågorna var generellt ställda frågor och försök till att inleda diskussionen för att 

få deltagarna varma i kläderna. Svaren på frågorna var blandade men inbegrep någon form av 

beskrivning från tidigare arbetssituation och en övergång till den nya. Det blandades även 
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många olika teman och underteman, där stress och sociala medier var framträdande aspekter 

på arbetet (vilket har vävts in i föregående frågor). De positiva aspekter som framträder har 

delvis behandlats ovan. Som ett komplement till dessa yttranden har arbetet givits en frihet 

och stöd i hur information hämtas, bearbetas och distribueras: 

[3]Nikita: [...] men använder vi det på rätt sätt när folk ringer och frågar efter saker... ligger 

sakerna uppe på nätet då ... gå in och hämta dem... då spar vi tid här och vi slipper vi gå och 

printa ut och posta det till dem och så... det är både för- och nackdelar[...]. 

[1] Alex: Då kunde vi alltså inom loppet av en väldigt kort tidsrymd komma ut med en 

information direkt riktad till alla våra medlemmar [...] och säga "det här gäller... bla... bla... 

bla"... Det hade ju varit en omöjlighet för 10 år sen...  

Aspekterna som nämns här förutsätter att de digitala verktygen, som Nikita säger, används på 

rätt sätt. En viktig pusselbit i denna förståelse blir då organisationen som skapar 

förutsättningarna för att använda verktygen på rätt sätt. Gällande tillgång till frihet kan den 

kopplas samman med den oreglerade arbetstiden och användas i en positiv bemärkelse med 

digitala medel:  

[3] Eli: [...] just det här med oreglerad arbetstid... dem arbetsgivarorganisationer som jag är 

mest på... den är... det tar inte ens tio minuter för mig att ta mig därifrån... hemifrån... ska jag 

vara där en måndag klockan nio, eller halv tio, för att träffa dem... då springer inte jag till 

kontoret för att vara här klockan åtta först utan då har jag datorn med mig och telefon... då 

kan man lika gärna ta dem första samtalen och sitta hemma... och sen gå till arbetsgivaren 

[...]. 

Samtidigt öppnas även en frihet under arbetstid: [3] Nikita: Friheterna är icke att förkasta ... 

för det är också friheter med dem här digitala verktygen... det är en frihet att... kunna gå på 

ett ärende på stan... du har telefonen med dig... det är en frihet att kunna göra det ärendet 

under arbetstid... och sen veta att du ändå är tillgänglig... skulle det vara något så kan du ta 

upp telefonen och svara. 

På tal om oreglerad arbetstid kan det även finnas situationer där den uppfattas som negativ 

(stressfylld). Det sker i de fall som arbetsgivaren hävdar att intervjupersonerna ska arbeta 

längre än den reglerade arbetstiden för att uträtta någon arbetsuppgift eller att vara tillgängliga 

och förberedda för att utföra en arbetsuppgift. Därför är förutsättningarna för hur de digitala 

verktygen används avgörande för upplevelsen av oreglerad arbetstid. 
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Kommunikationsmöjligheterna sträcker sig även till andra individer än bara medlemmarna. 

Det har även blivit enklare att kontakta och koppla samman individer som behövs för 

exempelvis tidningsarbetet: 

[3] Sasha:[...] jag jobbar även på organisationstidningen och det som var problem... jag har 

jobbat där sedan ... och problemet var ju när folk var ute förr i tiden och man fick ju inte tag i 

någon [...]men sen när mobiltelefonerna kom så är det ju jätte lätt att koppla ihop en fotograf 

och en journalist... alltså det blir mycket enklare på så vis. 

I diskussionen som följer kommer jag att med ett försiktigt förhållningssätt, återrelatera 

resultaten till den tidigare forskningen och diskutera mina resultat. 

Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera det fackliga arbetet och om det har digitaliserats och i så 

fall hur, i termer av positiva och negativa handlingar och processer. Resultatet som har 

presenterats ovan har direkt gett svar på frågeställningarna. Ja arbetet har blivit påverkat av 

digitala verktyg och således har digitala arbetsförhållanden, eller en digitalisering, skett. 

Däremot finns det nyanser mellan de olika intervjuerna och intervjupersonerna. De viktigaste 

resultaten som har trätt fram är att digitala verktyg är neutrala i den mening att de är varken 

positiva eller negativa i sig, utan det är faktorer kring de digitala verktygen som avgör hur 

upplevelsen blir. Förklaringen ligger i de kontraster som har uppstått mellan alla 

organisationerna och berättelserna. Bawdens (1999) teori om informationsöverslag och 

hanteringsstrategier får stöd i denna uppsats, men kan även kompletteras med fyndet att 

organisationen är en avgörande faktor i hur saker och ting uppfattas. Om systemet, eller 

strukturen, kring arbetet inte adekvat kan möta individens behov, skapas en stress bland 

medarbetarna. Ett sådant behov är hur administrering förläggs bland medarbetare. Det kan 

finna en förklaring i att det som Rainie och Wellman (2012) kallar bit work har spridit sig till 

arbetsplatserna. Tidigare administrativa uppgifter sköttes separat från det egentliga fackliga 

arbetet av andra individer inom organisationen, exempelvis av sekreterare (tredje 

organisationen) och vaktmästare(första organisationen). Detta finner även stöd i den finska 

studien av journalister (Rintala & Suolanen, 2005) vilkas arbete blev omdanat efter att digitala 

verktyg infördes. Idag är funktionerna borta och har spridits ut på varje individ själv för att 
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effektivisera organisationerna. Som jag tolkar intervjupersonerna har det skapat ett överslag i 

termer av arbetsbörda som går hand i hand med hur mycket information en individ måste 

bearbeta och hantera (informationsöverslag). I relation till detta återkommer även 

diskussionen om e-postens inverkan. I många fall är det icke-arbetsrelaterad e-post som ska 

sorteras och hanteras av intervjupersonerna, och i de fall de är relevanta ska de besvaras inom 

en viss tidsrymd. Sorteringsprocessen har i en av organisationerna blivit förlagd till en 

konsultfirma men verkar ha misslyckats med att minska informationsflödet till 

intervjupersonerna av den anledning att de kräver en bekräftelse innan de tar bort skräppost. 

Det gör att överflödig information trots detta kommer fram till intervjupersonen. Även andra 

hanteringsstrategier nämns bland deltagarna, dock inte alla, i likhet med vad Bawden (1999.) 

rekommenderar. En förklaring är att vissa intervjupersoner har fått ta del av utbildningar i hur 

man ska hantera digitala verktyg, medan andra inte har fått det. Av detta är slutsatsen att 

organisationen är högst delaktig i hur positiv eller negativ en upplevelse blir på 

arbetsplatserna. Den individuella lärprocessen blir då viktig för att bemöta digitaliseringens 

svårigheter i arbetet. Det är konstaterat av Bawden (Ibid.) och Bettis-Outland (2012) att stress 

kan minska lärandet. Huruvida det är en negativ spiral i termer av lärandet och således de 

svårigheter individen bemöter med nya digitala verktyg, eller om det är en undre gräns som 

träffas, kan inte avgöras här. Det enda som går att säga inom ramen för studien är att det 

påverkar den upplevda stressen hos intervjupersonerna samt att de blir besvärade av att inte 

kunna utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. 

 

Det intressanta blir även att knyta samman informationsöverslaget med vad som har sagts om 

sociala medier. Panagiotopoulos studie (2012) visade att facket bör vara aktivt på sociala 

medier i den utsträckning som medlemmarna använder och har kunskap och förståelse om 

fenomenet. I den här aktuella studien är det svårt att utröna något om hur omfattande 

medlemsbasen är aktiv eller inte, och har kunskap om hur sociala medier används. Däremot 

verkar alla tre organisationer vara ense om att de själva vet tillräckligt mycket om sin egen 

medlemsbas för att rationalisera valet av att använda sociala medier respektive att inte 

använda dem. Samtidigt ställer sociala medier krav på att organisationerna kan avsätta de 

resurser som behövs, vilket inte alla hade – både på individuell (kunskap om hantering) men 

även organisatorisk (förutsättningar för hantering) nivå. Omvärldsbevakning och snabba svar 

är en del av kraven med sociala medier. Det skapar en gemensam nämnare för upplevelserna 

både med sociala medier och e-post i arbetet, vilket är ordet tillgänglighet. Eftersom arbetet 

kan beskrivas vara mer bit work orienterat ställer det krav på att intervjupersonerna kan föra 
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en konversation via e-post (och på sociala medier) i större utsträckning och således krävs ett 

visst mått av tillgänglighet. Denna typ av tillgänglighet skapar stress och oro hos 

intervjupersonerna. Samtidigt verkar det te sig som att ett medvetengörande av att ny 

information har kommit in och behöver behandlas kan orsaka stress, vilket exemplifieras i 

fallet med direktavisering av e-post i mobilen. Konkret uttryckt kan studien göra tillägget att 

den traditionella informationsspridningen till utomstående har förändrats i alla de tre 

intervjugrupperna, men i olika stor omfattning och på olika sätt. Intervjupersonerna använder 

sig av både den officiella hemsida och sociala medier i två av organisationerna, för att 

informera om aktuella fall och nyheter. I den andra är det e-post och broschyrer. 

Förutsättningen för att kunna genomföra det är att organisationen har tillräckliga resurser att 

avsätta för en sådan aktivitet, vilket en av organisationerna inte hade.  

 

De friheter (eller möjligheterna) som har nämnts med att exempelvis arbeta på bussen och 

hemifrån, kan också kopplas samman med Rainie och Wellmans (2012) teori om bit work. I 

alla tre organisationer framträder möjligheter för individerna att kunna arbeta på andra 

områden än på arbetsplatsen. Det ställer däremot en del krav på att individerna återigen kan 

vara tillgängliga. Det öppnar även för arbetsgivare att ställa krav på att arbete kan utföras 

utanför den reglerade arbetstiden. Frågan om maktutövning har en funktion i detta perspektiv. 

Poster (2002) hade invändningarna att information strömmar till de såkallade hierarkiska 

knytpunkterna och cementerar maktpositioner. I denna studie är det inte denna infallsvinkel 

på informationskontroll som framträder, det är istället makten hos arbetsgivaren att begära 

utförandet av en arbetsuppgift. Logiskt sett kan vi då separera begreppet makt i två kategorier, 

den makt individen har över det egna arbetet (hur det utförs) och den makt som en 

arbetsgivare har genom att kunna fördela arbetet till arbetstagarna(vad som utförs). Citatet 

från Gephart (2002) i teori och tidigare forskning beskrivs hur information sprids i horisontell 

riktning (mellan kollegor) och att makten återfinns i kontrollen över information. Min 

tolkning är att den makt som frigörs åt intervjupersonerna blir horisontell (mellan kollegor) 

snarare än vertikalt fördelad (mot överordnade) och de kan kommunicera och bearbeta 

information mellan varandra mer flyktigt i syfte att lösa arbetsuppgiften. Denna synvinkel kan 

kopplas till det som har skrivits tidigare om informationsöverslag. Eftersom 

intervjupersonerna upplever en ökad arbetsbörda och informationsströmning är de beroende 

av möjligheten att dela information och bearbeta den sinsemellan. I teori och tidigare 

forskning beskrevs också arbetsgivarens makt, eller lagberättigade möjlighet, att lagra och 

logga vad arbetstagare gör genom utrustningen som arbetsgivaren tillhandahåller åt dem 
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(Datainspektionen, 2015). I min studie talades det inte om denna makt i relation till 

intervjupersonerna. Det som istället sades var att e-post går att spåra tillbaka till enskilda 

individer, i synnerhet de medlemmar de representerar. Det var därför intervjupersonerna i den 

andra intervjun avstod från att använda e-post till att diskutera de problem som deras 

medlemmar stöter på (föredrar istället att diskutera ärendet muntligt). E-posten blir också en 

dokumentationsapparat som gör att intervjupersonerna eller utomstående kan hävda att 

någonting specifikt har sagts även om ingen spårning har gjorts. Skulle arbetsgivaren av 

någon anledning ändå få tillgång till den e-post konversationen genom att titta i arbetstagarens 

(medlemmens) dator skulle det potentiellt sett gå utöver finalitetsprincipen och handlingarna 

tagna, ogiltigförklaras . Intervjupersonerna behöver ändå vara försiktiga med hanteringen av 

e-post (eller något annat upprättat dokument). Jag tolkar den andra intervjugruppens yttranden 

som att en facklig medarbetare har ett förtroende att förvalta inför sina medlemmar, och om 

detta missköts så skapas ett antagonistiskt förhållande mellan å ena sidan facket och 

medlemmarna, men också facket och organisationen som det förhandlas med (i vilket dem 

representerar medlemmarna). I slutligt led blir det också antagonistiskt i det dagliga arbete 

som medlemmarna utför hos organisationen och organisationen självt. Det ställer alltså höga 

krav på att bevara olika intressen för intervjupersonerna.  

En viktig skiljelinje mellan den lokala fackliga organisationen och de två större 

organisationerna är att i ett lokalt, operativt, sammanhang är det andra förutsättningar för att 

bedriva ett fackligt arbete (mindre resurser). Tolkningen är att det ger upphov till en annan 

inställning till digitala verktyg, speciellt när det gäller e-posten men även sociala medier. Det 

finns en skepsis till de digitala verktygens effektivitet, vilket understryks av citatet”[…] det 

hjälper ju inte digitaliseringen ett smack med” (Andra intervjun, Chris). Fokus hamnar istället 

på det mest nödvändiga för att hjälpa deras medlemmar. De behöver noggrant överväga 

nackdelarna och fördelarna med att implementera nya idéer med begränsade resurser. Detta 

skiljer sig delvis från den tredje organisationen. De har resurserna, sett från ett organisatoriskt 

perspektiv, att implementera nya system. Däremot inte så att individerna nödvändigtvis har 

resurserna att utföra deras arbetsuppgifter på ett sådant sätt att det inte stressar dem. Den 

första organisationen gav ändå intrycket av att både resurser på organisatorisk men även 

individuell nivå, fanns. I diskussionen berättade de att de kunde säga "stopp" och dela den 

betungande uppgiften med andra kollegor, vilket jag tolkar som en resurs. De fann även en 

glädje i att ha övergått från informatörer till kommunikatörer, varigenom de kan föra en 

dialog med medlemmarna - således är sociala medier någonting positivt för dem. 
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Samhällsnormer återspeglades också i alla tre intervjutillfällen. I relation till digitala verktyg 

omnämndes att saker och ting går "fort", "snabbt" och att det är ett högt "tempo". Att digitala 

verktyg har haft en stor spridning i Sverige kan inte underskattas. Utifrån Rainie och 

Wellmans (2012) perspektiv så kan en slutsats vara att bit work karaktäriserade arbeten är 

normativa i samhället. Du är uppkopplad genom din smarta telefon och dator och behöver 

hela tiden vara i kontakt med individer bortom "fiskskålen", vilket gör att du behöver ge 

respons. Det kan även vara någonting så enkelt som att människan applicerar vanliga 

dialogmönster på digitala verktyg. Det går även att invända att det ligger i det fackliga 

arbetets karaktär att bedriva arbete under ett högt tempo för att så skyndsamt som möjligt 

hjälpa medlemmarna - däremot förklaras utomstående, icke-fackliga, individers krav på 

tempo, inte av detta. 

 

För att avsluta diskussionen: Digitala verktyg och den digitalisering som uppstår är tvådelad, 

den kan både användas i en positiv bemärkelse och i en negativ sådan. Den är invävd i 

berättelser om samhället, organisationen och individen där alla tre delar möts och återverkar i 

arbetet. Nyttjandet, förutsättningarna och implementeringen avgör sedan huruvida 

upplevelsen blir positiv eller negativ. Detta exemplifieras tydligt för mig i kontrasten mellan 

de tre organisationerna. Intervjupersonerna har olika kapacitet för att avvärja negativa 

upplevelser och organisationen har likaså en uppgift i att utforma ett system där medarbetare 

trivs och mår bra. Samhällets tillgänglighetsnormer återspeglas in i arbetet eftersom individer 

är bärare av dem.  

Förslag till vidare forskning 

 

Ett första förslag till vidare forskning är att studera om digitala verktyg ger upphov till en 

digitalisering som innefattar fenomen av att arbeta under "tempo", "snabbt" och "fort" eller 

om det är avgränsat till vissa yrken, och på vilket sätt detta sker. Ett andra förslag är att 

undersöka om negativa upplevelser kring individuella lärprocesser med digitala verktyg 

skapar en digitalisering som agerar likt en nedåtgående spiral vilket återverkar på stress, eller 

om det manifesterar sig i olika nivåer. Logiken är att kunskapsbristen orsakar en stressfylld 

situation som sedan skapar mindre lärande, och som i sin tur hindrar prestationer och således 

genererar mer stress och sämre lärande. Ett tredje förslag är att undersöka mer ingående kring 
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organisationens resurser och givna förutsättningar till medarbetare som faktorer för positiva 

eller negativa upplevelser med en digitalisering. Samt i den mån det är möjligt, ge förslag på 

handlingar en organisation kan ta för att minimera negativa upplevelser och skapa/behålla 

positiva sådana. 
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Bilaga 

Nedan återfinns det e-postmeddelande som skickades ut inledningsvis till dem olika 

organisationerna. Organisationsnamn och kontaktperson är anonymiserade. I 

introduktionsmailet nedan finns även månaderna mars och april omnämnda. Anledningen är 

för att kontakten med den sista organisationen kom i ett senare skede. Efteråt följer 

intervjuguiden som användes för fokusgruppsintervjuerna.  

Introduktionsmail 

Hej! 

 

Låt mig introducera mig själv: Mitt namn är Andreas Tiflidis, jag är 24 år gammal och är inne 

på mitt sista år av mina studier på programmet Personal Arbete och Organisation (PAO) vid 

Stockholms Universitet.  

 

Som framgår av rubriken ovan så har jag påbörjat mitt examensarbete (masteruppsats) med 

ämnesfokus på arbetsmarknadens digitalisering. 

Digitaliseringen av vår vardag diskuteras ofta och utifrån olika perspektiv. Jag är särskilt 

intresserad av, och har därför valt att titta på, fackligt arbete. Har det digitaliserats, i så fall hur 

och vilka konsekvenser har detta för arbetet? För att få svar på mina frågor behöver jag er 

hjälp. 

 

Jag vill genomföra en fokusgruppsintervju med några av er som arbetar för [Organisationen]. 

Skulle det vara möjligt? Intervjun tar inte mer än 60-90 minuter. Jag kommer till er för 

intervjun. Självklart får ni läsa vad jag skriver, sen. Uppsatsen ska finnas färdig till 

sommaren. Vem kan jag prata vidare med om intervjun? Jag vill gärna genomföra den någon 

gång i början av [mars och april] månad. 
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Intervjuguide 

Inledning 

1) Kort introduktion om dig själv - Namn, ålder, vad du studerar (allmänt). 

2) Konfidentialitet och anonymitet. 

3) Det finns inga rätta eller felaktiga svar, jag vill höra deras upplevelser kring ämnet och den 

diskussion som följer. 

4) Om det börjar avvika från ämnet får de gärna styra tillbaka till frågan (och att jag även 

själv kommer moderera diskussionen). 

5) Min definition av digitalisering och digitisering: Digitalisering, den arbetsform som är 

uppkommen av digitiseringen (övergång från analog till digital teknik, implementering av 

nyare teknik). 

Frågor 

6) Upplever ni att det har skett en förändring i och med att ny teknik införs när det gäller er 

arbetssituation, arbetsuppgifter och arbetsplats? I så fall i vilket avseende och hur? 

6.Pos) Vad upplever ni är de mest positiva med denna förändring? 

6.Neg) Vad upplever ni är de mest negativa med denna förändring? 

6.Öns) Vad för förändring hade ni velat se?  

6.Öns) Vad för förändring hade ni inte velat se? 

7) Ny teknik behöver inte enbart begränsas till vad arbetsgivaren implementerar. Det kan även 

vara något ni själva har infört och använder samt att det kan vara justeringar på befintlig 

teknik. Har ni, eller har ni inte, stött på detta, och i så fall hur och vad ledde det till? Om ni 

inte har stött på detta, kan det tänkas finnas något ni skulle kunna göra inom en snar framtid? 

8) Inom litteraturen pratas det en del om informationsöverslag vilket kan summeras till att 

användare av ny teknik kan känna sig överrumplade av all information som strömmar till dem 

(e-post, intranät, söka information m.m.). Resultatet kan leda till stress, en upplevd känsla av 

mindre kontroll samt mindre lärande. Har ni, eller har ni inte, stött på informationsöverslag - I 

så fall, hur hanterade ni det och vad ledde det till? Om ni inte har gjort det, vad tror ni är 

anledningen att ni inte har stött på det? 
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9) Sociala medier såsom Facebook och Twitter diskuteras väl och ofta i tidningar och diverse 

litteratur, upplever ni att dessa medier påverkar erat arbete eller inte? 

Avslutning 

Finns det något annat ni vill diskutera eller ta upp?  

 


