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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Informationsteknologin har utvecklats i allt snabbare takt och givit nya möjligheter 

i arbetslivet. Ny kunskap har tillförts och nya metoder inom vården har också utvecklats. 

Såväl nationella som internationella aktörer har understrukit vikten av att utveckla vård och 

omsorg med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. Företagshälsovården har 

tidigare i stor utsträckning använt traditionella pappersenkäter som grund för hälsokontroller. 

Utvecklingen mot digitala hälsoenkäter har inneburit en ny arbetsmetodik inom 

företagshälsovården.  

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva företagssköterskors, som tidigare arbetat med 

pappersenkäter, upplevelser av och attityder till digitala enkäter vid hälsoundersökningar. 

 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod valdes i syfte att beskriva företagssköterskornas 

upplevelser av och attityder till digitala enkäter. Studien var en empirisk undersökning med en 

deskriptiv design och med induktiv ansats. 

 

Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som inbegrep de deltagandes upplevelser av och 

attityder till digitala enkäter som arbetsverktyg. Dessa var mindre personliga möten, där 

närvaron av en dataskärm många gånger försvårade samtalskontakten. Besvärlig 

administration, där upplevelsen var att förarbetet ökat och att kontakten med 

datatjänstleverantören var tidsödande. Varierande funktionalitet och inställning till 

digitalisering kännetecknades av tankar som att "så länge tekniken fungerar så är det en 

förbättring" och att de digitala enkäterna gav möjlighet till bra sammanställningar och 

statistiskt underlag. 

 

Slutsats: Denna studie visade att införandet av digitala enkäter vid hälsoundersökningar har 

haft påverkan av såväl positiv som negativ karaktär på arbetssättet för företagssköterskor. Den 

nya metodiken stödjer inte alltid omvårdnadsprocessen även om tekniken erbjudit 

möjligheter. Dessa möjligheter tas tillvara på bästa sätt om företagssköterskor ges nödvändiga 

tekniska kunskaper och att de får vara delaktiga i utveckling, implementering och utvärdering 

av ny teknik.  

 

Nyckelord: digitala enkäter, e-hälsa, företagssköterska, upplevelser 



   

 

Abstract 
 

Background: Information Technology has experienced an accelerated development and has 

given new opportunities in the working life. New knowledge has been added and within the 

healthcare new methods have been developed. As well national as international actors have 

underlined the need of a developed healthcare by means of Information and Communication 

Technology. Previously occupational healthcare has used traditional paper surveys as a basis 

for health checks to a great extent. The development towards digital health surveys has meant 

a new working methodology within the Occupational Health Care. 

 

Aim: The aim of the study was to describe the Occupational Health Nurses', who previously 

has worked with paper surveys, impressions of and attitudes to digital surveys at health 

assessments. 

 

Method: A qualitative research method was chosen in order to describe occupational health 

nurses' impressions of and attitudes to digital surveys. The study was empirical with 

descriptive design and inductive hypothesis. 

 

Results: Four categories embracing the participants’ impressions and attitudes to digital 

surveys as working tools were derived. They were: meetings less personal, where the 

presence of a computer screen made the conversation hampered. Difficult 

administration,where the impression was that prepatory work had increased and that contacts 

with the service support provider was time-consuming. varying functionality and attitude to 

digitizing was characterized of thoughts like "it is an improvement, as long as the technique 

works" and that the digital surveys gave possibilities to good compilations and statistical 

basis. 

 

Conclusion: The study showed that the introduction of digital surveys at health assessments 

has had both positive and negative impact on the way of working for Occupational Health 

Nurses'. The new methodology does not always support the health care process even if the 

technique provides possibilities. These possibilities are best taken care of if Occupational 

Health Nurses' is participating in development, implementation and evaluation of new 

technique. 

 

Keywords: digital surveys, e-health, impressions, occupational health nurse
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1. Introduktion 
 

Informationsteknologin utvecklas i allt snabbare takt och ger nya möjligheter i arbetslivet. Ny 

kunskap tillförs och nya metoder utvecklas också i vården. Det är viktigt att tekniken kan 

kombineras med de praktiska omvårdnadprocesserna  för att skapa ett mervärde. Samtidigt så 

ökar kostnaderna och det finns stora intressen av att effektivisera hela vårdsystemet för att 

spara pengar. Organisationsförändringar har skett och traditionella strukturer och arbetsrutiner 

har ändrats.  

 

Företag vänder sig till företagshälsovården som kunder för att beställa olika 

hälsoundersökningar för sina anställda. Företagshälsovården har tidigare i stor utsträckning 

använt traditionella pappersenkäter som grund för hälsokontroller. Enkäterna skickas med 

post till respektive kontaktperson inom företaget som sedan distribuerar dem till de anställda 

som ska genomgå någon form av hälsoundersökning. De kundanställda besvarar enkäterna 

och tar dem med sig vid undersökningstillfället. Resultatet av undersökningarna, svaren i 

hälsoenkäten samt samtalet med de kundanställda ger företagssköterskan ett underlag. Utifrån 

detta kan företagssköterskan analysera och bedöma hälsotillståndet för att se om det finns 

omvårdnadsbehov som behöver följas upp. Den kundanställde får sedan en individuell 

handlingsplan. Det beställande företaget kan även få en sammanställning av resultaten utifrån 

de enkäter som besvarats. Företaget kan också få förslag på åtgärder som de kan arbeta vidare 

med för att förbättra arbetsmiljön eller förstärka det som redan är bra. Det nya arbetssättet 

med elektroniska enkäter innebär att kundanställda får en länk till enkäten via e-post och 

besvarar frågorna på webben, innan de kommer till hälsoundersökningen och träffar 

företagssköterskan. 

 

1.1 Enkätundersökningar  
Idag sker en snabb utveckling inom informationsteknologin. Sju miljoner eller 91% av den 

svenska befolkningen i ålder 16-85 år beräknades ha tillgång till dator i hemmet år 2013 

(Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). På svenska arbetsplatser har de flesta tillgång till 

datorer. I företag med fler än tio anställda använde 98 % av de anställda datorer år 2012.  

Lika många hade tillgång till internet (SCB, 2013). Det finns därmed förutsättningar för att 

använda nya metoder baserade på informationsteknologi vid genomförande av olika 

undersökningar.  

 

Utvecklingen mot digitala hälsoenkäter har inneburit en ny arbetsmetodik för 

företagssköterskan. De digitala hälsoenkäterna är minst lika tillförlitliga som pappersenkäter i 

och med att samma frågor ställs (Coons et al., 2009). Palmblad (2010) menar att digitala 

verktyg är mera användarvänliga än pappersdokumentation. Dokumentationen blir säkrare då 

den automatiskt får en tidsstämpel i systemet, det blir enklare att hitta rätt information snabbt. 

Arbetstiden som företagssköterskan tidigare lagt på sammanställning av resultat kan nu 

användas till annat (Palmblad, 2010).  

 

1.2 Informations-och kommunikationsteknologi med fokus på hälsa   
Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver att e-hälsa innefattar informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT) inom hälsa och ger exempel på användningsområden som 

behandling av patienter, forskning, utbildning, spårning av sjukdomar samt övervakning av 

folkhälsan (WHO, n.d.).  
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Europeiska gemenskapernas kommission (2004) understryker att e-hälsa är ett viktigt område 

för utvecklingen av vård och omsorg. Organisatoriska förändringar kombinerat med e-hälsa 

förväntas ge en bättre vård till en lägre kostnad och skapa större produktionsvinster jämfört 

med pappersbaserad informationsinsamling och bearbetning som ger större begränsningar 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 2004). E-hälsa växer och anses numera vara 

grundläggande för att kunna tillhandahålla vård på tjugohundratalet (Sinha & Thankachan, 

2012). 

 

Europeiska gemenskapens forskningsprogram har varit stödjande i utvecklingen av e-hälsa 

sedan drygt 20 år tillbaka. Ministerkonferensen om e-hälsovård 2003 gav en positiv möjlighet 

att fortsätta utveckla e-hälsan med samordnade åtgärder och integrera hälso- och 

sjukvårdspolitiken gemensamt i Europa. Ett mål var att varje medlemsstat före 2005 skulle ha 

utarbetat en regional och nationell plan för e-hälsa (Europeiska gemenskapernas kommission, 

2004). 

 

World Health Assembly (WHA) uppmanar 2005 medlemsstaterna i WHO att utarbeta en 

strategisk plan för e-hälsotjänster inom olika områden av hälso- och sjukvård samt uppmuntra 

offentliga och privata partnerskap (WHO, 2005). En svensk nationell ledningsgrupp för IT i 

vård och omsorg tillsattes i mars 2005. Gruppen utarbetar då en strategi för hur IT nationellt 

skulle samordnas i framtiden inom hälso- och sjukvård och dess angränsande 

omsorgsverksamheter (Socialdepartementet, 2006). Regeringen tog ytterligare steg i arbetet 

med att förbättra informationshanteringen 2010. Den Nationella IT-strategin för vård och 

omsorg får ett nytt namn: Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information 

inom vård och omsorg. Fokus sätts nu på införande, användning och nytta av tekniken. 

Begreppet e-hälsa skall stärka tanken att ny teknik inte bara ses som teknikutveckling, utan 

som en process som gör det möjligt att utveckla kvaliteten på hälso- och sjukvården samt 

socialtjänstens arbete för att möta upp individers olika behov (Socialdepartementet, 2010).  

 

Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Svenska läkareförbundet och 

Kommunal har åtagit sig uppdraget från Socialdepartementet som innebär att kartlägga och 

analysera användbarheten i de e-hälsosystem som används. Detta projekt kallas e-

hälsosystemens användbarhet 2013 (Scandurra, 2013). Arbetet presenteras i en rapport där 

resultatet bland annat visar att e-hälsosystemen bör följa arbetsprocesserna på ett bättre sätt. 

De bör vara överskådliga och lätta att förstå och navigera i. Dubbla kontroller av information 

skall inte behövas. Flera inloggningar och dubbeldokumentation skall inte heller behöva 

göras. Systemen skall vara anpassade för den aktuella arbetsuppgiften, stödja den 

personcentrerade vården och samtidigt öka patientsäkerheten. Vissa typer av vård och omsorg 

samt läkemedelsinformation måste struktureras enhetligt för ge stöd i kritiska situationer och 

minska risken för fel. E-hälsosystemen måste utvärderas och kontinuerligt förbättras. Det 

krävs ett samarbete mellan hälsoinformatiker, användbarhetsexperter och användare. Varje 

profession bör ha en företrädare med vid e-hälsoprojekt (Scandurra, 2013).  

 

1.3 Företagssköterskans omvårdnad  
Enligt sjuksköterskornas etiska kod skall de främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2007). Detta innebär att 

företagssköterskor aktivt skall använda hälsofrämjande metoder och förebyggande insatser för 

att bibehålla och främja hälsan i arbetslivet (Riksföreningen för företagssköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 
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Företagssköterskans specialistområde är omvårdnad. Denna omvårdnad skall riktas till 

människan i arbetslivet. Människan skall ses ur ett helhetsperspektiv där hen ses som aktiv, 

skapande och som en del i ett större sammanhang. Det följer som ett ansvar i yrket att kunna 

utveckla och förbättra omvårdnaden. I arbetet ingår det att ha fördjupad kunskap om 

kartläggning av hälsa och risker samt kunna analysera resultat och ta fram underlag för 

lösningar. Arbetsuppgifterna innefattar även att rapportera och återkoppla till arbetsgivare och 

anställda när de genomfört olika undersökningar (Riksföreningen för företagssköterskor och 

svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

1.4 E-hälsa i omvårdnadsprocessen 
Omvårdnadsprocessen är en modell som sjuksköterskan självständigt skall kunna tillämpa för 

att på ett systematiskt sätt söka information och identifiera både problem och resurser hos 

individen. Kunskapen används sedan för att kunna planera och genomföra omvårdnad utifrån 

det individuella behovet hos den person det gäller (Socialstyrelsen, 2005). Det är i mötet med 

individen som sjuksköterskan lägger grunden för att kunna ge en personcentrerad vård. För att 

kunna ta beslut inför planering av omvårdnaden, men även för att kunna utvärdera den, så 

använder sjuksköterskor digital teknik för att söka grundläggande information (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

 

 Det är lagstadgat att journalanteckningar skall föras när det utförs vård som innefattar 

undersökning, utredning och behandling av patienter (SFS 2008:355, kap.3, 1 §). En 

legitimerad sjuksköterska är skyldig att föra patientjournal (SFS 2008:355, kap.3, 3 §). För att 

underlätta omvårdnadsdokumentationen behöver sjuksköterskor vara med i utvecklingen av 

termer och struktur i den elektroniska journalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) betonar vikten av sjuksköterskors deltagande i 

utvecklingen av e-hälsa. Det är viktigt att vara med och identifiera vårdprocesserna och 

undersöka hur de kan stödjas av digital teknik. Den skall vara ett användarvänligt verktyg som 

stöder och underlättar arbetet med att säkerhetsställa vårdkvaliten och patientsäkerheten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Moen (2003) understryker också att det är väsentligt 

att sjuksköterskor är med i tidigt skede vid val av utformning av digitala patientsystem. 

Resultatet kan innebära stora konsekvenser för den kliniska användbarheten.    

 

1.5 KASAM 
Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, betonar vikten av att se hela människan 

och hälsan i sitt sammanhang. Han utgår från det salutogena synsättet och ställer sig frågan 

vad det är som bidrar till att människans hälsa bevaras eller förbättras. Antonovsky har i sina 

studier intervjuat personer som upplevt trauma i livet, men ändå kunnat hantera detta på ett 

bra sätt. När de beskriver sina liv finner han tre faktorer som handlar om hur personerna ser 

på sitt liv och de är centrala faktorer i hans modell: en känsla av sammanhang (KASAM). 

Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

Begriplighet handlar om i vilken omfattning individen uppfattar och upplever information och 

intryck som förnuftsmässig, begripbar, strukturerad och förutsägbar. Individen har en förmåga 

att förstå varför saker och ting blir som de blir. Motsatsen är att uppleva verkligheten oordnad, 

kaotisk och oförklarlig. Hanterbarhet beskrivs som till vilken omfattning individen upplever 

tillgången till resurser för att klara av de krav som ställs i livet. Resurser kan vara egna 

resurser men även andra människor eller en Gud som man känner finns där som stöd. En hög 

känsla av hanterbarhet innebär att inte känna sig som ett offer för ödet, utan när tråkiga saker 

händer finns känslan av att kunna reda sig. Meningsfullhet är att känna sig delaktig i de 

processer som är betydelsefulla för det dagliga livet. Denna komponent anses vara den 



   

5 

 

viktigaste. Känner man meningsfullhet finns det motivation till att klara av de krav och 

problem som ställs och dessa kan snarare upplevas som utmaningar. I det som sker ses en 

mening (Antonovsky, 2005). 

 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) är användbar i olika sammanhang. 

Den kan överföras till arbetslivet för att söka efter hälsofaktorer som har betydelse för en stark 

KASAM. Hur och vad kan vi göra för att öka förutsättningarna för att tillgodose begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet på arbetsplatsen (Hansson, 2004)? 

 

1.6 Upplevelser av och attityder till informationsteknologi    
En upplevelse är att vara med om något som berör på något sätt eller att värdera och uppfatta 

något på ett känslomässigt plan (Svenska akademien Lexikaliska institutet, 2009). Attityd 

defineras som en inställning till en viss person eller företeelse (Svenska akademien 

Lexikaliska institutet, 2009). Egidius (2008) skriver att psykologisk attitydforskning uppger 

tre aspekter på en attityd. Dessa är den kognitiva aspekten som gäller uppfattandet av 

fenomenet. Emotionell aspekt som beskriver den känslomässiga reaktionen samt den konativa 

som handlar om strävan eller handlingsinriktning. De ställningstagande som bildas efter att vi 

dragit slutsatser om olika företeelsers beskaffenhet och dess betydelse för anpassningen till 

vår omvärld beskrivs som våra attityder. 

 

Tidigare forskning visar att när arbetstagaren är tvingad till att använda digitala verktyg 

påverkas motivationen av dennes attityd och ålder. Cheferna har ett ansvar för att få de 

anställda positiva till användning av digitala verktyg. Redan vid 40 års ålder finns 

motsträvighet emot ny teknologi. Har personerna inte erfarenhet av att arbeta med teknologi 

är det det svårare att kunna tillägna sig nya arbetssätt då invanda mönster bryts. Motivation 

delas upp i två kategorier, inre och yttre motivation. En positiv attityd till användandet av 

teknologin är sammankopplat med graden av inre och yttre motivation hos arbetstagaren 

(Elias, Smith & Barney, 2012). I en studie av Elias et al. (2012) visar resultatet att det 

tydligaste sambandet mellan positiva attityder till teknologi tillsammans med hänsyn till 

allmän tillfredsställelse och arbetsmotivation finns hos äldre. Däremot visade det sig att 

relationen mellan motivation, tillfredsställelse och attityd till teknologin var lägre om de var 

negativa till teknologin. Detta innebär att de som inte var positiva till teknologin behövde inte 

vara missnöjda med sitt arbete i övrigt, vilket motbevisade delar av deras förväntade resultat 

(Elias et al., 2012).  

 

En annan studie av Sinha och Thankachans (2012) baseras på 52 sjuksköterskors 

uppfattningar om och attityder till arbete med e-hälsa. Studien är en enkätundersökning 

rörande e-hälsans påverkan på flera olika områden som innefattar patientvård, administration, 

allmän hälsovård, forskning och utbildning samt sjuksköterskornas generella attityd till e-

hälsan. Den visar att sjuksköterskorna är positivt inställda till arbetet med e-hälsa och 

upplever att arbetssättet är effektivare och därmed ekonomiskt fördelaktigt. 

 

Richards et al. (2005) undersöker också i sin studie attityderna till e-hälsa hos läkare och 

sjuksköterskor. 67 sjuksköterskor besvarar i studien frågor som berör datoranvändning, 

attityder till e-hälsans användbarhet och upplevda svårigheter för en fungerande e-hälsa. 

Resultatet av studien visar att de är positiva till det tekniska och den kliniska användbarheten. 

De vanligaste negativa upplevelserna är bristande användarutbildning, höga inköpskostnader 

och ökande arbetsbelastning. Det nämns också farhågor om bristande patientintegritet. 

Sammanfattningsvis överväger de positiva upplevelserna av e-hälsa hos de svarande. Men det 
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sägs också att tillgången till och användningen av utrustning för e-hälsa är låg, speciellt då 

hos sjuksköterskorna i studien (Richards et al., 2005). 

 

En stor grupp sjuksköterskor i Australien deltar i en studie av Eley, Fallon, Soar, Buikstra och 

Degney (2008). Studien innefattar 3680 stycken deltagare. Studien syftar till att bestämma de 

nackdelar som sjuksköterskorna anför som negativa upplevelser när det gäller användning av 

ICT (Information and Computer Technology) i omvårdnaden av patienter. I bakgrunden 

trycker skribenterna på att sjuksköterskorna, som utgör den största komponenten av 

hälsoarbetarna, är en nyckelgrupp när det gäller en lyckad implementering av ICT. 

Sjuksköterskorna besvarar ett frågeformulär där tjugo möjliga problem är listade för 

bedömning på en Likert-skala. Dessa inbegriper såväl upplevelser som för många andra 

krävande arbetsuppgifter som exempel på attityder: inget intresse i datorer. Resultatet visar 

på att de största nackdelarna för användning av ICT är upplevelser av hög arbetsbelastning, 

tillgång till datorer och bristande support. Även om de svarande inte anser att ålder är något 

hinder så visar ändå resultatet på att ålder kan sammankopplas med lägre skattningar avseende 

kunskap och säkerhet när det gäller användningen av datorer. Eley at al. (2008) konstaterar att 

resultatet i studien kan vara ett underlag vid utformningen av strategier för träning och 

utbildning. Framtida utvecklingsarbete av ICT måste göras i nära samarbete med 

sjuksköterskorna (Eley et al., 2008). 

 

Moody, Slocumb, Berg och Jackson (2004) genomför en deskriptiv studie på ett stort sjukhus 

i Florida, USA där 100 sjuksköterskor utvärderas avseende deras attityder och behov 

kopplade till elektroniska hälsojournaler. Cirka två tredjedelar i studien har uppfattningen att 

de elektroniska hälsojournalerna ökat deras arbetsbörda. Många gånger förekommer 

dubbelarbete då det ej finns direkt tillgång till de elektroniska systemen. Sammantaget 

upplever ändå 75 % att de elektroniska hälsojournalerna förbättrat kvaliteten i 

dokumentationen och att elektroniska journaler skulle leda till en förbättrad patientsäkerhet 

och bättre omvårdnad. Det var också så många som 81 % som indikerade att elektroniska 

hälsojournaler var mer till hjälp än ett hinder i omvårdnaden (Moody et al., 2004). 

 

1.7 Problemformulering 
Det är flera aspekter som bör beaktas i den snabba utvecklingen av e-hälsa. Införandet av 

digital teknik inom öppen- och slutenvården påverkar omvårdnadsarbetet för sjuksköterskan. 

E-hälsosystemen bör följa sjuksköterskors arbetsprocesser och vara användarvänliga. 

Införandet av digitala hälsoenkäter är ett exempel på ett e-hälsosystem som påverkar 

arbetssättet för företagssköterskan. Genomgång av forskning visar att det saknas studier om 

företagssköterskors användning av digitala enkäter. Hur företagssköterskor upplever 

övergången till digitala enkäter som arbetsverktyg kan tillföra viktig kunskap för 

vidareutvecklingen av digital teknik inom företagshälsovården.  

 

1.8 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva företagssköterskors, som tidigare arbetat med 

pappersenkäter, upplevelser av och attityder till digitala enkäter vid hälsoundersökningar.  

2. Metod  
 

En kvalitativ forskningsmetod valdes i syfte att beskriva företagssköterskornas upplevelser av 

och attityder till de digitala enkäterna. Studien var en empirisk undersökning med en 

deskriptiv design och med induktiv ansats (Polit & Beck, 2012). 
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2.1 Urval 

Inledningsvis kontaktades verksamhetschefen muntligen vid fyra privata företagshälsor i 

Sverige. Efter denna inledande förfrågan tillsändes skriftlig information om studien (bilaga 1 

a) som verksamhetschefen kunde godkänna och ge ett medgivande att tillräcklig information 

om studien givits (bilaga 1 b). Inklusionskriterierna för deltagande var företagssköterska som 

arbetade med digitala enkäter och med tidigare erfarenhet av minst ett års arbete med 

pappersenkäter. Deltagande byggde på frivillighet, men att deltagarna ändå hade en 

homogenitet med de fastställda egenskaper som främjade studien (Polit & Beck, 2012). 

Exklusionskriterier var inte tydligt uttalade, men inga förestagssköterskor tillfrågades som 

inte kunde leva upp till inklusionskriterierna. Initialt tillfrågades tretton 

företagssjuksköterskor muntligen, varav en avböjde att deltaga. Därefter utdelades skriftlig 

information till de tolv återstående ut om studien. Alla valde fortsatt deltagande efter denna 

information och skrev under samtyckesförfrågan (bilaga 2 a och 2 b). En intervju 

exkluderades sedan det under intervjun framkom att företagssköterskan inte uppfyllde 

inklusionsskriterierna avseende ett års arbete med pappersenkäter. Även erfarenheten av 

arbete med digitala enkäter var knapphändig och bidrog till beslutet att utesluta intervjun. 

Återstod då elva intervjuade. Deltagarna hade olika lång tjänstgöringstid på företagshälsan för 

att åstadkomma en variation av åsikter och beskrivningar av företeelsen i fråga. Inget 

avsiktligt urval gällande kön eller ålder gjordes.  

 

2.2 Datainsamling 

Data insamlades på plats vid respektive företagshälsa genom semistrukturerade intervjuer av 

deltagarna. Intervjuerna gjordes av författaren och en till företagssköterska. En intervjuguide 

(bilaga 3) med öppna frågor användes. Målet var att fånga varje deltagares egna upplevelser 

av och attityder till de digitala enkäterna. Intervjuguiden användes som en vägledning i 

intervjuerna, denna kunde frångås om det bedömdes tjäna syftet med studien. De följdfrågor 

som ställdes handlade om att bekräfta att svaren var rätt uppfattade men också för att 

säkerställa att man fått svar på den fråga som ursprungligen ställts. En provintervju 

genomfördes först. Denna gav inte upphov till förändringar i metodiken eller frågeinnehåll 

och provintervjun togs därför med i studien.Intervjuerna tog 6-20 minuter att genomföra. 

Intervjuerna gjordes i enskilt rum, på den intervjuades arbetsplats, och de spelades in på band. 

Innan starten av intervjun tillfrågades varje person om tillåtelse att spela in samtalet. 

Intervjuerna gjordes i enskilt rum för att undvika störande moment (Danielsson, 2013).  

 

2.3 Etiska överväganden  
För samtliga utvalda företagssköterskor som ombads delta i undersökningen togs hänsyn till 

etiska principer enligt Northern Nurses Federation (2003). De fick både muntlig och skriftlig 

information om studien i enlighet med informationskravet. Urvalet av deltagare baserades på 

frivillighet och de hade när som helst rätt att avbryta sitt deltagande enligt samtyckeskravet. 

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att de uppgifter som samlades in om enskilda personer 

och intervjumaterialet bara fanns tillgängligt för intervjuarna och användes endast för 

forskningsändamålet. Deltagarna i undersökningen gavs största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde ta del av dem. Inga av 

citaten som publicerades i studien går att härleda till enskilda personer. 
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2.4 Databearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant av respektive intervjuare. Dessa lästes sedan igenom 

flera gånger för att reflektera och få en helhetsbild för texternas huvudsakliga innehåll. 

Därefter påbörjades en latent innehållsanalys där meningsenheter identifierades och 

kondenserades. Sedan fortgick analysen med att  kondensera meningsenheterna till koder. I 

den fortsatta databearbetningen grupperades koderna i subkategorier av författaren. 

Subkategorierna inordnades i sin tur i kategorier. Allt detta i syfte att lyfta innehållet till en 

högre logisk nivå (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid analysarbetet 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Sub-

kategori 

Kategori 

Ja, jag tycker att det på något sätt har 

påverkat kvaliteten på själva 

hälsoundersökningen. För det första har 

man ju lite mindre, om man tänker sig 

en friskprofil så har vi ju lite mindre tid 

med hela den och såsom vi har det hos 

oss så får vi stå upp båda två, jag står ju 

ändå alltid upp i och för sig men det är 

inte det. Då står vi och tittar på svaren i 

skärmen och på något, sätt tycker jag 

att det stör själva kontakten mellan mig 

och den person som är hos mig istället 

för att sitta mitt emot varandra i var sin 

fåtölj och gå igenom frågorna som man 

gjorde förut så tycker jag kvaliteten har 

blivit sämre man får inte samma 

kontakt det känns mera som det här är 

bara något som ska göras och så får det 

bli som det blir.  

"Då vi står och 

tittar på svaren i 

skärmen och på 

något sätt tycker 

jag det stör själva 

kontakten mellan 

mig och den 

personen som är 

hos mig istället 

för att sitta 

mittemot varandra 

i var sin fåtölj och 

gå igenom 

frågorna som man 

gjorde förut. Så 

tycker att kvalitén 

har blivit sämre, 

man får inte 

samma kontakt. 

Det känns mera 

som det här är 

något som ska 

göras och så får 

det bli som det 

blir". 

Kontakten 

störs 

mellan 

företags-

sköterskan 

och den 

kund-

anställde 

Sämre 

personlig 

kontakt 

Mindre 

personliga 

möten 
 

 

 

3. Resultat  
 

I resultatet framkom fyra kategorier som inbegriper de deltagandes upplevelser av och 

attityder till digitala enkäter som arbetsverktyg. Dessa var mindre personliga möten, besvärlig 

administration, varierande funktionalitet och inställning till digitalisering. I resultatet 

redovisas tillhörande subkategorier och de koder som gett upphov till dem. 
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3.1 Mindre personliga möten  

Kategori Mindre personliga möten 

Subkategori Sämre personlig 

kontakt 

Sämre 

kundkontakt 

Påverkan på 

tiden 

Sämre 

ergonomi 

 Försämrad 

samtalsmetodik i 

mötet 

Saknad efter 

förarbete och 

den 

personliga 

kontakten 

Mindre tid 

med klienten 

pga mer 

förberedelse 

Ergonomiska 

hinder och 

svårigheter 

 Datorskärmen 

utgör ett hinder i 

samtalskontakten 

Förlorat 

värdefull 

kund- och 

chefskontakt 

Besöket tar 

kortare tid 

p.g.a. snabbare 

genomgång av 

frågorna 

 

 Sämre pedagogiskt 

samtal 

  

 

 

 Mötet känns inte 

bra 

   

 

Resultat visar att deltagare upplevde att dataskärmen försvårade det personliga mötet. De 

tappade ögonkontakten vilket gav störd samtalskontakt. De kunde inte läsa av kroppsspråket 

på samma sätt som om de hade suttit vid bordet mitt emot den kundanställde. Fokus blev mer 

på dataskärmen än på individen. Det blev mindre diskussioner kring varje fråga på den 

digitala enkäten vilket gjorde att samtalet gick snabbare men kändes mer opersonligt. Att 

lämna den kundanställda ensam på rummet för att hämta profilbladet kändes inte bra. Det 

fanns önskemål om att kunna skriva ut profilbladet innan samtalet för att kunna sitta ned och 

samtala kring det på ett mer avspänt sätt samt för att få till ett mer pedagogiskt samtal. 

Ergonomin försämrades för både företagssköterskan och den kundanställda under samtalet när 

båda skulle titta på dataskärmen och föra ett samtal samtidigt. Den avdelade tiden för själva 

besöket upplevdes för kort då de ansåg sig behöva läsa in enkätsvaren före samtalet för att 

göra det mer personligt. En känsla av saknad personlig kundkontakt i förberedelserna av 

hälsoundersökningarna fanns hos en företagssköterska som inte hade den administrativa 

uppgiften att samordna hälsoundersökningarna. 

 

"Då vi står och tittar på svaren i skärmen och på något sätt tycker jag det stör själva 

kontakten mellan mig och den personen som är hos mig istället för att sitta mittemot varandra 

i var sin fåtölj och gå igenom frågorna som man gjorde förut. Så tycker att kvalitén har blivit 

sämre, man får inte samma kontakt. Det känns mera som det här är något som ska göras och 

så får det bli som det blir." 

 

"[N]u sitter jag vid skrivbordet och vänder på mig, eller ja, jag måste vända tillbaks hela 

tiden så det blir lite ergonomiskt sådär." 

 

"För att det ska bli ett bra möte idag med en webenkät så tycker jag att det är ännu mer 

viktigt att jag har tid att förbereda mig innan jag sätter mig med personen." 
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3.2 Besvärlig administration 

Kategori Besvärlig administration 

Subkategori Omständigt Bristande stöd Tidskrävande 

 Frustrerande och 

arbetskrävande förarbete 

Behöver hjälp med 

förarbetet 

Krånglig 

administration under 

tidspress 

 Svårt att vara flexibel Saknar tillgänglig 

leverantör 

Tidsödande kontakt 

med leverantören 

  För mycket förarbete  

 

Det kom fram i resultatet att det administrativa förarbetet upplevdes besvärligare med det nya 

arbetssättet. Det krävdes flera kontakter med telefonsamtal och mail till tjänsteleverantören av 

de digitala enkäterna och kundföretaget. Tjänsteleveratören upplevdes svår att nå, detta tog tid 

från från den debiterbara tiden. Under förarbetet önskades mer administrativt stöd. Så länge 

det administrativa arbetet inte var klart kunde inte hälsoundersökningarna påbörjas vilket gav 

mindre flexibilitet. Ett fast slutdatum för sammanställningen av hälsoundersökningarna gav 

också en känsla av press för att hinna göra alla hälsoundersökningarna. 

 

"[F]örfaringssättet innan kan kännas lite krångligt och att det tar tid." 

 

"[D]et är tidsödande helt enkelt och jag tycker att det inte är ett bra sätt att arbeta på. Det får 

inte ta tid när vi ska var debiterbara i så hög grad." 

 

3.3 Varierande funktionalitet hos tekniken 

Kategori Varierande funktionalitet hos tekniken 

Subkategori Icke-

fungerande 

teknik 

Tekniken 

underlättar 

Önskade 

förbättringar 

Positiva upplevelser 

av det bearbetade 

resultatet 

 Oro och 

frustration när 

inte tekniken 

fungerar 

Bra så länge 

tekniken fungerar 

Vore en fördel 

om resultatet 

gick direkt in i 

journalsystemet 

Mindre efterarbete 

som skapar 

tidsvinster 

 Känns 

tryggare med 

pappers- 

enkäter 

Positivt att inte 

hamna i 

situationer med 

glömd 

pappersenkät 

Underlätta med 

trådlöst nätverk 

Profilbladet 

jättesnyggt för 

individen 

 Mer tekniska 

problem ute 

på företagen 

Fördel att i förväg 

kunna titta i 

enkäten 

Pappersenkäter 

som backup 

Överskådlig statistik 

 Merarbete då 

den 

kundanställde 

inte lyckats 

komma in på 

webben 

Utvecklade frågor 

ger djupare 

samtal 

Önskar kunna 

skriva ut 

profilbladet 

innan samtalet 
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 Inte lätt-

överskådligt 

Tidsbesparing vid 

dokumentation 

Önskar få 

provtagnings-

värdena 

automatiskt in i 

profilbladet 

 

 Inte kunna 

ändra 

felaktigheter 

Upplever och 

känner att 

systemfelen 

förbättras 

  

 Inte möjligt 

att kunna fylla 

i 

kommentarer 

Underlättar då det 

är tydliga frågor 

  

  Lättare att få en 

överblick över 

klientens problem 

  

  Skönt att slippa 

pappershantering 

  

 

Det fanns en oro över att tekniken inte skulle fungera ute hos kunderna. En frustration 

upplevdes när datauppkopplingen inte fungerade. När det blev störningar i datasystemet blev 

pappersenkäter en nödlösning. Så länge tekniken fungerade så upplevdes den bra och det var 

skönt att slippa pappershanteringen. Det kom fram att vissa kundanställda i traditionellt 

mansdominerade yrken, exempelvis montörer och tekniker, inte hade tillgång till dator och 

därmed inte en webadress som möjliggjorde användningen av digitala enkäter. Om den 

kundanställde inte kunnat komma åt web-enkäten innan besöket så gjordes detta vid besöket 

som därmed tog längre tid. Det fanns en upplevelse av att svaren inte gick att ändra i 

efterhand och att extra kommentarer till frågorna inte kunde göras, vilket kunde riskera att 

svaren inte blev lika genomtänkta. Frågorna upplevdes dock vara tydliga och vissa var mer 

utvecklade, vilket gav djupare samtal. Olika uppfattningar fanns om möjligheten att snabbt 

kunna skaffa sig en överblick över svaren i enkäten. Att kopiera svaren från den digitala 

enkäten och föra in den i journalen ansågs spara dokumentationstid. Det fanns en önskan att 

enkätsvaren skulle komma in direkt i journalen för att minska dubbeldokumentationen. Att få 

ett trådlöst nätverk skulle kunna ge möjlighet till att sätta sig mer bekvämt i samtalet med den 

kundanställde. Fler önskningar som kom fram var att profilbladet borde kunna skrivas ut 

innan besöket och att värdena från provtagningen automatiskt skulle komma med på 

profilbladet. Digitala verktyg kändes mer modernt och det fanns förhoppningar att 

systemfelen kommer att minska i framtiden. Det framfördes också önskemål om ytterligare 

digital utveckling vid fler former av undersökningar. 

 

Gruppsammanställningen av den digitala enkäten upplevdes som överskådlig och bra. Den 

gav statistiskt underlag som kunde jämföras med andra. Sammanställningen gick fortare då 

resultatet erhölls automatiskt och arbetet effektiviserades därmed. Det individuella 

profilbladet hade en snygg layout med fina färger. 

 

"När teknik fungerar är det bra men när det inte fungerar så blir det väldigt frustrerande." 

 

"[O]m det är datastrul och framförallt om man till exempel är ute på ett företag och man där 

har webenkäter då det gäller att få igång det och det gäller att få en skrivare som fungerar. 
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Vi ska nu ut på ett stort företag och vid start hade man inte fått igång systemet och då fick 

man tillfälligt printa ut pappersenkäter[...]" 

 

"Det har ju förbättrats avsevärt vad det gäller det här efterarbetet med att skicka iväg 

enkäterna som vi gjorde tidigare. Dels skulle man samla in dem hos kollegor och så hade 

man kanske huvudansvaret på att skicka in dom där och det skulle gås igenom så att allting 

liksom var ifyllt kanske och även själva paketeringen och att man skickade in det till 

databearbetning[...]" 

 

"[S]en kan det vara negativt i dom avseende där det kanske är yrkeskategorier som inte är så 

vana att använda datorer. Montörer, tekniker och diverse yrkesgrupper som liksom jobbar 

som dom alltid har gjort och kanske framför allt den äldre generationen har svårt att hantera 

datorn.  Vet inte, de använder inte dator överhuvudtaget kanske. Då blir det problem men det 

går oftast att lösa med pappersenkäter vid sidan." 

 

3.4 Inställning till digitalisering 

Kategori Inställning till digitalisering 

Subkategori Positiva  Neutrala Negativa 

 Tycker om de digitala  

enkäterna 

Är både positivt och 

negativt inställd 

Inte effektiviserat 

 Vi skall följa med 

utvecklingen 

Inte så stor skillnad 

 

Arbetssättet är inte 

användarvänligt 

 Enkelt arbetssätt Arbetssättet måste 

kontinuerligt följas upp 

Finns risker med 

patientsäkerheten när 

svaren kopieras till 

journalen 

  Enhetligt arbetssätt, 

antigen med digitala eller 

pappersenkäter 

 

 

Ett antal mer vida, allmängiltiga, upplevelser av och attityder till digitala enkäter 

kategoriserades som inställning till digitalisering. Dessa inställningar var såväl positiva, 

negativa som mer neutrala. De positiva som uttrycktes var att de digitala enkäterna  

förenklade och förbättrade arbetssättet. Det kändes bra att följa utvecklingen. De som var 

positivt inställda upplevde att tekniken underlättade. När det gällde den neutrala inställningen 

så fanns det några företagssköterskor som ansåg att det nya arbetsättet inte förändrat deras 

arbetsinsats i det stora. De tyckte att gällande förarbetet krävdes en större arbetsinsats medan 

efterarbetet minskat. Det fanns förbättringar med det nya arbetssättet, men också 

försämringar, vilket gjorde att de hade en neutral inställning i nuläget men där de ansåg att 

arbetssättet behövdes följas upp. Negativa attityder övervägde, där det framkom att den nya 

tekniken inte underlättat, utan orsakat, mer arbete med tanke på den administrativa delen i 

förarbetet. Fortfarande krävdes dubbeldokumentation trots ny teknik. Det uttrycktes bristande 

användarvänlighet då tekniken inte var ett hjälpmedel i mötet med den kundanställda utan i 

stället försämrat patienkontakten. Det ansågs vara en risk med patientsäkerheten då resultat i 

enkäten kopierades och fördes över till journalen.  

 

" Jag är väl positivt inställd till det. Helst skulle man önska att det skulle vara ännu mer 

digitalt och att det skulle kunna komma rakt in i journalen till exempel" 
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"Jag tänker att en digitaltekik är en teknik som skall underlätta för mig men det tycker jag 

inte att det gör, utan hellre att det blir lite mer administrativt" 

 

" Jag tycker inte att det är ett hjälpmedel i själva mötet, det är ju viktigt med forskning och att 

man kan följa upp saker. Jag tycker att man ska göra det mer användarvänligt så att det ska 

vara en hjälp för nu har det inte blivit en hjälp utan bara ett hinder i mötet. Om det skulle 

kännas som ett hjälpmedel så skulle jag vara positivt inställd" 

 

3.5 Syntes 
 I resultatet framkom fyra kategorier som inbegrep de deltagandes upplevelser av och attityder 

till digitala enkäter som arbetsverktyg. Dessa var mindre personliga möten, där närvaron av 

en dataskärm många gånger försvårade samtalskontakten. Besvärlig administration, där 

upplevelsen var att förarbetet ökat och att kontakten med datatjänstleverantören var 

tidsödande. Varierande funktionalitet och inställning till digitalisering kännetecknades av 

tankar som att "så länge tekniken fungerar så är det en förbättring" och att de digitala 

enkäterna gav möjlighet till bra sammanställningar och statistiskt underlag. 

 

 4. Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa forskningsmetoden väljs här i syfte att söka företagssköterskornas upplevelser 

av och attityder till digitala hälsoenkäter. För att förstå personers subjektiva upplevelser har 

den kvalitativa metoden störst relevans. Kvalitativa studier tittar på en eller ett litet antal 

företeelser med syfte att bringa djupgående och detaljerad kunskap om ett fenomen. (Statens 

beredning för medicinsk utredning [SBU], 2013). Initialt tillfrågades tretton 

företagssjuksköterskor om deltagande i studien. Deltagarna hade olika lång tjänstgöringstid på 

företagshälsan för att åstadkomma en variation av åsikter och beskrivningar av företeelsen i 

fråga. Inget avsiktligt urval gällande kön eller ålder gjordes. På de valda företagshälsorna 

fanns bara kvinnor och de totalt tillgängliga företagssköterskorna medgav inte ålder som 

urvalskriterie. En medveten strategi i urval med hänsyn till ålder hade kunnat ge resultat som 

påvisar skillnader i attityder och upplevelser utifrån de intervjuades ålder. En bedömning är 

ändå att urvalet ganska väl speglar köns- och ålderssammansättning inom företagshälsovården 

i dag.  

 

 En provintervju genomfördes. Denna gav inte upphov till förändringar i metodiken och 

provintervjun togs därför med i studien. En intervju exkluderades sedan det efter intervjun 

framkom att företagssköterskan inte hade den tidsmässiga erfarenheten av digitala enkäter 

enligt inklusionsskriterierna.  

 

Förförståelse finns, då det är företagssköterskor som arbetar med digitala enkäter, som gjort 

intervjuerna. Förförståelse ger uttryck för den bild som forskaren har av det studerade 

fenomenet innan studien. Resultatet präglas alltid av en tolkning i någon mån och av den 

kontext som studien är gjord i (Graneheim & Lundman, 2004). Detta innebär att det måste 

finnas en medvetenhet om detta och i denna studie har en neutral ställning, där förutfattade 

meningar inte skall påverka, eftersträvats. I analysdelen av studien har den intervjuades 

upplevelse noggrannt följts, genom ordagrann transkribering, i syfte att öka tillförlitligheten. 
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Samtidigt måste det sägas att förförståelse i någon mån alltid påverkar tolkningen och det kan 

också sägas att förförståelse bidrar till att lättare förstå det latenta innehållet. 

 

Datainsamlingen har skett genom ljudbandade intervjuer som sedan transkriberats ordagrant 

av intervjuarna. Innehållsanalysen i studien utgår från Graneheim och Lundman (2004) där 

skillnader och likheter i företagsskötersornas utsagor kodas och grupperas i kategorier. Här 

finns en svårighet eftersom en upplevelse kan tolkas olika och passa i flera kategorier. Studien 

påbörjades av två personer och en dialog har utförts  i syfte att uppnå tillförlitlighet i 

tolkningen av texterna. Detta innebär dock på intet sätt att det inte finns andra, alternativa, 

tolkningar att göra. I resultatet redovisas exempelcitat i syfte att stärka analysens giltighet.  

 

Urvalet av deltagare är homogent. Det innebär ett strategiskt urval där det finns erfarenhet av 

såväl digitala som pappersenkäter. I ett sådant urval har deltagarna liknande erfarenheter och 

bakgrund och det skall möjliggöra en djupgående beskrivning (SBU, 2013). Homogeniteten 

tillkännatecknas också av att deltagarna hade samma arbetsgivare (fast på fyra olika orter) och 

således med erfarenhet av samma sorts digitala enkäter. Detta faktum kan i någon mån 

påverka studiens överförbarhet även om liknande arbetsmetoder är allmänt spridda inom 

företagshälsovården.  

5. Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkommer fjorton subkategorier som i sin tur leder till de fyra kategorier som 

speglar företagssköterskornas upplevelser av och attityder till att använda digitala enkäter vid 

hälsoundersökningar, detta i förhållande till tidigare pappersenkäter. De fyra kategorierna är 

mindre personliga möten, besvärlig administration, varierande funktionalitet och inställning 

till digitalisering. 

 

 Resultatet visar att det personliga mötet påverkas när man använder sig av dataskärmen i 

samtalet med klienten vid hälsoundersökningen. Klientfokus försvåras och kvalitén i det 

personliga mötet försämras när det brister i samtalskontakten. Resultatet är i enlighet med 

Nagel, Pomerleau & Penners (2013) som menar att den eskalering av teknologianvändning 

som sker idag, sker på bekostnad av det personliga mötet. Historiskt sett har mötet mellan 

sköterskan och patienten varit viktig för en holistisk vård, då sköterskan kan se till saker som 

ej kommer till uttryck i text. Exempelvis via kroppsspråket. Genom ett ökat användande av 

digitala verktyg finns risken att det personliga mötet får allt mindre tid och att vårdsystemet 

blir mer ett löpande band (Nagel et al., 2013). Det är viktigt att inte tappa det mänskliga 

perspektivet och behålla den personcentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskan har ett ansvar 

för att på ett professionellt sätt skapa en fungerande relation i mötet med den individ 

omvårdnaden gäller (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I resultatet framkommer det 

förbättringsförslag på att införskaffa trådlöst nätverk för att kunna sitta ned mer bekvämt i 

mötet tillsammans med den kundanställda. Det finns också förslag på att kunna gör det 

möjligt att dra ut profilbladet innan besöket för att skapa ett bättre möte då fokus blir mer 

inriktad på individen istället för dataskärmen. Antonovsky (2005) beskriver att känna 

meningsfullhet är viktigt för att få en känsla av sammanhang. För att företagssköterskorna 

skall känna sig motiverade och känna meningsfullhet i arbetet är det viktigt att ledningen 

lyssnar på företagssköterskornas förslag, uppmuntrar samt stöttar för att göra det möjligt för 

dem att inta ett professionellt arbetssätt i det viktiga mötet med klienten. Hansson (2004) 

skriver att om förutsättningar finns för ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö så ökar 

känslan av sammanhang hos arbetstagarna på ett positivt sätt. 
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Företagssköterskorna försöker förbereda sig genom att i förväg läsa svaren i enkäten innan 

besöket med den kundanställde i syfte att få ett personligare möte. Dock försvårar tidsbristen 

den möjligheten. Enligt Antonovsky (2005) är känslan av hanterbarhet viktigt för att få en 

känsla av sammanhang. Här ses tidsbrist vara en faktor som gör att företagssjuksköterskorna 

inte kan hantera sin arbetsuppgift på ett bra sätt. Enligt Socialdepartementet (2013) har 

Sverige varit tidig med att använda elektroniska stödsystem men att systemen inte är 

utvecklade som i en del andra länder. Det krävs ett väl fungerande informationsteknologiskt 

system som är användarvänligt och därmed kan medverka till att den tillgängliga tiden för det 

personliga mötet ökar. Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver kärnkompetenser som 

bör genomsyra sjuksköterskors utbildning både på grund- och avancerad nivå. Två av dessa är  

personcentrerad vård samt informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det känns 

mycket positivt då förhoppningen är att utvecklingen går emot att kunna bibehålla och 

förbättra den personliga omvårdnaden samtidigt som den integreras med ny teknik inom 

informations- och kommunikationssystem.  

 

För de flesta, men inte alla, företagssköterskor som intervjuades ingår det även att sköta de 

administrativa förberedelserna inför hälsoundersökningarna. Detta innebär flera mail- och 

telefonkontakter med både företaget som är kund och tjänsteleverantören av de digitala 

enkäterna. Dessutom anses tjänsteleverantören vara svår att nå. Det framkommer att detta 

arbete är både tids- och arbetskrävande och det upplevs negativt då företagssköterskorna inte 

har möjlighet att debitera den tiden. Brist på tid och stöd för det administrativa arbetet ger en 

uppfattning av att inte kunna hantera sin arbetssituation på ett bra sätt och försämrar då 

möjligheten att kunna uppleva en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

  

Enligt Socialdepartementet (2013) har personalen som arbetar med administration minskats 

under 90-talet. Detta har lett till att sjuksköterskor använder mer tid till administration och 

tiden för patientmöten har minskats. Socialdepartementet (2013) har tagit beslut i sitt 

kommittédirektiv att en nationell samordnare ska göra en analys av hur hälso- och sjukvården 

kan ta till vara på professionernas resurser (tid, kompetens och kunskaper) på ett effektivare 

sätt. Gör rätt personal rätt uppgift och kan vården bedrivas mer kostnadseffektivt? Resultatet i 

studien kan vara ett underlag till diskussion inom företagshälsovården när det gäller hur man 

ser på det administrativa ansvaret. 

 

I resultatet hur den varierande funktionaliteten i tekniken upplevts så är den automatiska 

gruppsammanställningen för hälsoundersökningen och de individuella profilbladen mycket 

positiva. De skapar tids- och arbetsvinster. Detta är positivt då tekniken upplevs vara ett stöd 

och ökar känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Palmblad (2010) menar att när en 

digital lösning ersätter ett tidigare arbetssätt kan vissa arbetsmoment försvinna och nya 

moment komma till. Tiden vårdgivaren tidigare lagt på sammanställning av resultat kan nu 

läggas på andra saker. I resultat framkommer att företagssköterskorna tycker att frågorna är 

tydligare och mer utvecklade jämfört med pappersenkäterna, vilket ger djupare samtal. 

Palmblad (2010) skriver att digitala enkäter med fördel kan programmeras så att ingen fråga 

kan lämnas blank, därför kan enkäterna ge en bättre helhetsbild än pappersenkäter där 

patienter kan lämna uppgifter obesvarade. Detta kan enligt Northern Nurses Federation (2003) 

ifrågasättas utifrån principen att värna om individens autonomi om människor ska tvingas att 

svara på alla frågor, även om de inte vill.  

 

De flesta önskar att resultatet av hälsoundersökningen bör gå automatiskt in i journalen. 

Delvis för att slippa arbetet med dubbeldokumentation men även för minska risken att 
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uppgifter skrivs in på fel person i journalen. En studie av Moody et al. (2004) visar att två 

tredjedelar av 100 sjuksköterskor upplever att elektroniska hälsojournalerna ökar deras 

arbetsbörda då det blir dubbelarbete på grund av att det inte finns direkt tillgång till 

elektroniska systemen. Dessa upplevelser av dubbelarbete styrker resultatet i denna studie. 

Enligt Palmblad (2010) är det viktigt att se till att digitala enkäter samarbetar med 

arbetsplatsens databas, annars försvinner den tidssparande effekten och leder till ökade 

kostnader då en manuell överföring måste ske. Scandurra (2013) skriver att dubbelkontroller 

av information och dokumentation inte skall behövas. De digitala systemen ska vara 

överskådliga, lätta att förstå och navigera i. En förbättrad användarvänlighet ökar även 

patientsäkerheten. Svensk sjuksköterskeförening (2012) understryker också vikten av att 

identifiera vårdprocesserna och sedan anpassa tekniken för att den skall vara ett 

användarvänligt verktyg som stöder och underlättar arbetet, men samtidigt också 

säkerhetsställer vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Moen (2003) betonar vikten av att 

sjuksköterskor är med från början när digitala system skall införas, just för att kunna påverka 

och stödja utvecklingen av systemet. Scandurra (2013) skriver att det bör vara ett samarbete 

mellan användbarhetsexperter, hälsoinformatiker och användare när e-hälsosystem utvärderas 

och förbättras. Denna studies resultat visar på att det finns behov av att granska, följa upp och 

utveckla tekniska nyheter som implementerats. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) 

har sjuksköterskor ett uppdrag som innefattar att förbättra de system och 

omvårdnadsprocesser man är verksam i för att höja kvaliten och säkerheten i omvårdnaden. 

Sjuksköterskors värdegrund utgår från en humanistisk syn på människan där hänsyn tas till 

individens autonomi, integritet och värdighet. Etiska dilemman kan förekomma då det blir 

konflikt mellan olika värden. Om sjuksköterskor ser missförhållanden i den egna 

verksamheten (resursbrist, bristande kompetens, bristande organisation eller ledarskap) som 

kan missgynna individens omvårdnad så är hen skyldig att agera. För att kunna analysera och 

utveckla processarbetet kring implementering och utvärdering av ny teknik krävs kunskap. En 

förutsättning är att sjuksköterskor får kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling inom 

området (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   

 

I resultatet kommer det fram varierande inställning till digitalisering av enkäterna. Resultatet 

pekar på övervägande negativa attityder till arbete med digitala enkäter. En studie av Sinha 

och Thankachans (2012) visar att sjuksköterskorna upplever att arbetssättet med e-hälsa är 

effektivare och ekonomibesparande. Resultatet ger en något annorlunda bild. Det kan sägas 

att i Sina och Thankachans studie är 52 sjuksköterskor enkätintervjuade och det större antalet 

deltagare i kombination med datainsamlingsmetoden kan ha bidragit till utfallet. Det uttrycks 

inställningar att arbetssättet inte är användarvänligt och inte heller har effektiviserat arbetet 

jämfört med pappersenkäter. Resultatet visar på att känslan av sammanhang enligt 

Antonovsky (2005) inte uppnås när företagsssköterskorna inte tycker att arbetsättet med de 

digitala enkäterna ger det önskade stödet för att vara användarvänligt. Om 

företagssköterskorna får vara med i utvecklingen av de digitala enkäterna så torde 

begripligheten öka och därmed förståelsen för dess utformning. 

 

I studien undersöks inte hur ålder påverkar inställningen till de digtala enkäterna hos de 

intervjuade. Men det kan märkas ett visst motstånd till digitaliseringen hos enstaka äldre 

företagssköterskor. I en stor studie av Eley at al. (2008) tittar man på vilka negativa 

upplevelser sjuksköterskorna har av ICT (Information and Computer Technology). Där anser 

de svarande att ålder inte är ett hinder när det gäller användningen av ICT men i resultatet ses 

ett samband med skattningar av kunskap, säkerhet och ålder. Elias et al. (2012) beskriver i sin 

studie att när man är äldre kan det vara svårare att byta arbetssätt eftersom man måste bryta 

invanda rutiner. I resultatet framkom det att företagssköterskor upplevde att äldre arbetstagare 
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i mansdominerande yrken som montörer och tekniker var negativt inställda till att använda 

datorer. Det handlar nog inte om könstillhörighet utan om ålder. 

 

5.1 Slutsats   
Resultatet av denna studie visar att införandet av digitala enkäter vid hälsoundersökningar har 

påverkan av såväl positiv som negativ karaktär på arbetssättet för företagssköterskor. Den nya 

metodiken stödjer inte alltid omvårdnadsprocessen även om tekniken erbjuder möjligheter. 

Dessa möjligheter tas tillvara på bästa sätt om företagssköterskor ges nödvändiga tekniska 

kunskaper och att de får vara delaktiga i utveckling, implementering och utvärdering av ny 

teknik.  

 

5.2 Kliniska implikationer 
Studiens resultat påvisar att företagssköterskorna upplever att det personliga mötet påverkas 

negativt med det nya arbetsättet med digitala enkäter. Resultatet kan användas av 

företagshälsovården som ett incitament för att försöka återskapa det mer personliga mötet, då 

ett gott bemötande kan vara avgörande för omvårdnadsinsatserna. 

 

Vidare påvisar resultatet en upplevelse av ökad administration som minskar 

företagssköterskornas debiterbara tid. Detta resultat kan ge företagshälsovården anledning till 

att utföra en företagsekonomisk analys för att utröna vilken omfattning administrativa 

uppgifter skall åligga företagssköterskorna. 

 

5.3 Förslag till framtida forskning 
Att skapa en säker vård innebär att arbeta för att minimera riskerna så att  individer inte 

kommer till skada. Säkerhetsarbete innebär att inte bara fokusera på det som redan skett utan 

även analysera tänkbara framtida risker. Denna studies resultat påvisar att det finns risker för 

att patientsäkerheten äventyras då det nya arbetssättet med digitala enkäter används. Ett 

förslag för framtida forskning är att studera påverkan på patientsäkerheten vid användande av 

digitala system. 
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Bilaga 1 a 
 

Skriftligt godkännande från verksamhetschef                            Datum: 
Till verksamhetschef/operativ chef                   på Företagshälsan                               . 

 

Söker härmed godkännande att genomföra en studie vid Företagshälsan                                 . 

Vi är två studenter som studerar företagssköterskeprogrammet vid Örebro Universitet och ska 

under våren 2014 skriva vår magisteruppsats. 

 

Studiens syfte är att beskriva företagssköterskornas upplevelser och attityder av att använda 

digital enkät vid hälsoundersökningar i förhålande till tidigare pappersenkät. 

Denna studie hoppas vi kunna vara till hjälp för olika verksamheter som bedriver bland annat 

företagshälsovård när de beslutar att de ska utveckla sitt arbetssystem och ska införa ett nytt 

arbetssätt, göra det mera modernt och teknologiskt och för att minska pappershantering. 

Resultatet kan användas för kommande förbättringsarbeten i företagshälsovård.  

Deltagandet innebär intervjuer med företagssköterskor. Intervjuerna kommer att genomföras 

på deras arbetsplatser och tidsåtgång som beräknas är ungefär 30 minuter. I studien kommer 

12 företagssköterskor intervjuas. Vi söker företagssköterskor med varierad erfarenhet, dock 

minst ett års erfarenhet med det föregångna arbetssättet det vill säga hälsoundersökningar med 

pappersenkäter. 

Hoppas att du kan hjälpa oss med detta. 

Deltagaren kommer att informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt  samt att 

uppgifterna kommer att bearbetas konfidentiellt. De som väljer att deltaga ska också ha 

undertecknat ett samtyckesformulär.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Studerande : Carina Olivi carina.olivi@previa.se 

                      Kerstin Olsson kerstin.m.olsson@previa.se 

 

mailto:carina.olivi@previa.se
mailto:kerstin.m.olsson@previa.se
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Bilaga 1 b 
 

Godkännande av att studien Företagssköterskors upplevelser av digitala enkäter som 

arbetsverktyg  får genomföras på                                  företagshälsa under våren 2014. 

 

 

Jag bekräftar att jag har mottagit tillräcklig information om studien 

 

 

Ort och datum............................................................................................................................... 

 

 

Namnteckning............................................................................................................................... 

 

 

Namnförtydligande och titel......................................................................................................... 
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Bilaga 2 a 
 

Skriftlig information om studien med titeln hur är digitala enkäter som arbetsverktyg.  
 

Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie som kommer att genomföras under våren 

2014. 

Studien kommer att vara en magisteruppsats i företagssköterskeprogrammet vid  Örebro 

universitet. 

 

Studiens syfte är att beskriva företagssköterskornas upplevelser och attityder av att använda 

digital enkät vid hälsoundersökningar i förhålande till tidigare pappersenkät.  

 

Deltagande i studien innebär att medverka i en intervju som tar ungefär 30 minuter i anspråk 

och som kommer att genomföras i enskildhet på Din arbetsplats för att underlätta för Dig. 

Frågorna handlar om ditt arbete med digitala enkäter som arbetsverktyg vid olika 

hälsoundersökningar. Digital bandinspelning av intervjuerna kommer att ske vars syfte är att 

allt material ska komma med. Intervjuerna skrivs ut inför bearbetningen. 

 

Uppgifter som lämnas kommer att bearbetas konfidentiellt och på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Avidentifiering av all information kommer att genomföras. När 

studien är klar har ni all möjlighet att ta del av resultat om ni så önskar. 

 

Studiens deltagande är frivilligt och Du har rätt att avböja deltagandet när som helst utan att 

ange särskilt skäl. 

 

Kontakta någon av oss om du önskar mer information 

Med vänlig hälsning 

Örebro den_________ 

 

Studerande: Carina Olivi carina.olivi@previa.se  

                      Kerstin Olsson kerstin.m.olsson@previa.se 

 

mailto:carina.olivi@previa.se
mailto:kerstin.m.olsson@previa.se
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Bilaga 2 b 
 

Samtyckesformulär 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig information angående studien som avser att 

undersöka företagssköterskans arbete med digitala enkäter och samtycker 

härmed till deltagande. Jag har fått information om att studiens deltagande är 

frivilligt och jag har rätt att avböja när som helst utan att ange särskilt skäl. 
 

 

Ort/datum: 
 

 

Underskrift: 
 

 

Namnförtydligande: 
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Bilaga 3 
 

Frågeguide 
 

1. Kan du berätta hur du upplever det nya arbetssättet med digitala enkäter? 

2. Hur har de digitala enkäterna påverkat din arbetsmiljö? 

3. Har du mött några specifika hinder med att arbeta med det nya verktyget? 

4. Vilka fördelar upplever du jämfört med pappersenkäterna? 

5. Hur är din inställning till att jobba med digitala verktyg, som digitala enkäter? 

6. Upplever du några nackdelar? 

7. Tycker du att det har effektiviserat ditt arbetssätt? Beskriv i så fall hur? 

8. Kan du beskriva om och hur du tycker digitala enkäter har påverkat ditt arbetssätt? 

9.  Har du förslag på förbättringsåtgärder gällande hanteringen av de digitala enkäterna? 

 

 


