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Abstract 

Digital tools and support are used today to facilitate and streamline operations in healthcare. In 

this thesis a qualitative study is conducted which addresses regional digitalization managers 

attitudes towards digital dictation and speech recognition in healthcare. The study aims to 

explore attitudes that affect implementation of digital dictation and speech recognition in 

healthcare. The empirical material has been collected through semi-structured interviews from 

four digitalization managers in Sweden's regions. The result from the interviews is analyzed 

using theories such as Technology Acceptance Model, human-technology relations, and 

artificial intelligence. The analysis resulted in various positive effects that digitalization 

managers believe exist with the technology. They also express a belief that healthcare 

professionals experience the technology as negative. In addition to this, the digitalization 

managers explain various factors that they believe affect the implementation of the technology 

in healthcare, such as a lack of perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards 

using within the healthcare professionals and absence in the laws and ethics regarding artificial 

intelligence. This study has contributed to an understanding of obstacles and requirements 

when implementing technology in healthcare. Last but not least, the study gives an 

interpretation of how digitalization managers apprehend healthcare professionals and what 

challenges and areas for improvement should be kept in mind when working for work of 

change.  
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1. Inledning  
Vi befinner oss i ett samhälle där en omvälvande och snabb digital förändring pågår. Sverige 

ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling och digitalisering, då det finns en väl utbyggd 

internetinfrastruktur och en stor andel datoranvändare (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2021: 28). Sveriges läkarförbund förklarar att det även inom sjukvården sker 

digitala satsningar, dock inte alltid på ett önskvärt sätt och i den utsträckning som behövs 

(Sveriges läkarförbund, 2019: 3). Den ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen talar för 

att vård och omsorg kommer att genomgå förändringar och bedrivas på nya sätt (Myndigheten 

för vård- och omsorgsanalys, 2021: 29).  

Regeringens digitaliseringspolitik har visionen att Sverige ska vara bäst i världen på att 

bruka digitaliseringens möjligheter 2025 (Regeringskansliet, 2016). Genom att nyttja digitala 

möjligheter menar regeringen att människor kan uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. 

För att denna målbild ska uppnås krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete, samt omfattande 

och ändamålsenliga satsningar där läkarkåren är delaktiga i arbetet med nya system. Ett 

ytterligare krav är att personalen ska få tillräcklig och adekvat utbildning i de nya systemen 

före introduktion. Läkarförbundet anser att de nuvarande IT-systemen behöver förbättras och 

förenklas, för att de ska underlätta för läkarens vardag (Sveriges läkarförbund, 2019: 3). 

Ivarsson Westerberg et al. förklarar att mer tid ägnas åt systemen och de krav som de ställer, 

vilket innebär att vi får mindre vård för de pengar som satsas på grund av att de går till annat 

(Ivarsson Westerberg et al., 2021: 13). 

 Digitala verktyg och stöd används idag inom allt fler områden i sjukvården. Det handlar 

om allt från enklare stöd som sms-påminnelser till mer avancerad artificiell intelligens-teknik. 

Ny teknik och digitala stöd kan användas för att underlätta omsorgens olika områden. 

Digitaliseringen av administration eller välfärdsteknik som trygghetslarm är exempel på 

nödvändiga hjälpmedel som kan ge stora förbättringsmöjligheter (Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2021: 29). En annan dimension av digitaliseringen är artificiell intelligens (AI). 

Flera tekniker har med hjälp av bland annat AI utvecklats för att underlätta och assistera den 

administrativa delen av sjukvården. Tekniker som dessa finns tillgängliga idag och är 

framtagna med intention att effektivisera dokumentationen av sjukvårdens journalföring. 

Idag är det vanligt att en läkare dikterar det som framkommit under ett vårdbesök. 

Diktaten omvandlas till en ljudfil som en medicinsk sekreterare tar över och skriver om den 

inspelade informationen till text. Därefter skickas texten tillbaka till läkaren för signering och 

sedan förs diktatet in i patientjournalen. Ett exempel på hur AI används för att effektivisera 
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journalföring idag, är genom taligenkänning. Med hjälp av taligenkänning omvandlas tal till 

text och förs i realtid in i journalen. Tjänsten avser inte bara att effektivisera journalföringen 

utan även öka patientsäkerheten då patienten kan ta del av anteckningarna direkt efter 

vårdbesöket (Nuance, 2020). 
Socialstyrelsen fick i uppdrag 2019 att kartlägga omfattningen av och inriktningen på 

användningen av AI inom hälso- och sjukvården. Kartläggningen konstaterade att flera 

bedömare menar att hälso- och sjukvården skulle kunna utvecklas med stöd av AI, men att de 

är i ett tidigt utvecklingsstadium (Socialdepartementet, 2020: 128). 

 

1.1 Bakgrund 

Vi anser att det finns ett intresse i att undersöka hur digitaliseringens framfart mottas i 

sjukvården. Vi tog därför kontakt med en vårdkoncern som utvecklar och levererar digitala 

dikterings- och taligenkänningstekniker. I studien kommer vårdkoncernen att hållas anonym. 

Efter att ha talat med koncernen uppstod intresset att undersöka sjukvårdspersonalens attityder 

till att införa digitala dikterings- och taligenkänningstekniker på deras arbetsplats. En förstudie 

utfördes därefter för att få en bakgrund till hur den generella inställningen kring digitalisering 

och AI ser ut hos medarbetarna. Förstudien genomfördes efter att vi hade talat med 

vårdkoncernen som uttryckte att de, bland annat, upplever ett motstånd till att implementera 

deras tjänster i Sveriges regioner. Vi misstänkte att motståndet grundades i medarbetarnas 

attityder och att det i sin tur påverkade implementeringen i den regionala sjukvården. 

Förstudien utfördes med hypotesen om att attityder till digitalisering i sjukvården skulle skilja 

sig åt i ålder. 

Förstudien baseras på en kvantitativ metod i form av en webbenkätundersökning (se 

bilaga 2) eftersom den kan bidra till att generalisera olika fenomen och se samband mellan dem 

(Tufte, 2011: 71). En svårighet med enkätundersökningen för just denna studie var att frågorna 

måste skickas ut till en viss typ av målgrupp, medarbetare och studenter i sjukvården, för att 

resultatet skulle gå att tillämpa. Vi har kontakter inom sjukvården som hjälpte till att lösa denna 

svårighet. Enkäten skickades ut, med hjälp av dessa kontakter, till grupper där relevanta 

målgrupper kunde nås och besvara frågorna.  

Enkäten bestod av åtta frågor som berörde deras kännedom och erfarenheter av digital 

diktering och taligenkänning vid journalföring. Enkäten fick totalt 75 svar varav fyra var 

bortfall. 68 procent hade hört talas om digitala dikterings- och taligenkänningstekniker innan, 

men inte använt sig av dem på sin arbetsplats, 8 procent hade inte hört talas om tjänsterna alls 
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och resterande 24 procent använde/hade någon gång använt sig av dem i sitt arbete. Av de 71 

informanter som svarade, ställde sig 83 procent positiva till digital diktering och taligenkänning 

inom sjukvården. Vare sig de var positivt eller negativt inställda till tekniken kunde inget 

tydligt mönster i deras ålder urskiljas. Detta avfärdade vår hypotes om att åldern skulle ha en 

påverkan på informanternas inställningar till digitalisering på deras arbetsplats.  

Resultatet av förstudien visade att majoriteten av informanterna inom hälso- och 

sjukvården ställer sig positiva till digital diktering och taligenkänning men inte använder sig 

av tekniken på sin arbetsplats. Resultatet medförde att studiens fokus skiftade till att undersöka 

varför tekniken inte används, trots att den finns tillgänglig och medarbetarnas positiva 

inställning till den. Till följd av detta vände vi fokus till att undersöka beslutfattares attityder 

till implementering av tekniker som dessa, eftersom förstudien pekar på att de inte verkar 

användas i den utsträckning som önskas. 

Det är viktigt att ha i åtanke att empirin kan ha påverkats, då enkäten skickades ut på 

internet samtidigt som den avsåg att undersöka attityder till digitalisering. Informanterna 

svarade på enkäten online och har kanske redan därför en teknikvana och en mer positiv 

inställning till det digitala, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

1.2 Problem och relevans  
Hälso- och sjukvården i Sverige har redan före COVID-19-pandemin haft problem med långa 

köer och väntetider. Innan pandemin stod 113 000 patienter i kö till operation och fördelningen 

av vårdplatser i regionerna skiljer sig åt. Trots att flera insatser gjorts för att minska vårdskulden 

saknas ett helhetsgrepp om köerna på grund av att de är uppdelade på Sveriges 21 regioner. 

Sveriges läkarförbund menar att vårdskulden och utvecklingen av den leder till en ohållbar 

arbetsmiljö eftersom detta i sin tur resulterar i en etisk stress. De bristande förutsättningarna 

medför en ökad risk för sjukskrivning eller minskad arbetstid hos läkare, vilket bidrar till en 

ond spiral. Bristen på bemanning innebär minskade vårdplatser och försvårar medicinska 

prioriteringar (Sveriges läkarförbund, u.å.). 

Sveriges hälso- och sjukvård är en del av administrationssamhället vilket innebär att 

allt mer av personalens tid ägnas åt administrativt arbete. Medan mindre tid ägnas åt själva 

patienterna, alltså det som uppfattas som kärnverksamheten i hälso- och sjukvården (Ivarsson 

Westerberg et al., 2021: 13). Ivarsson Westerberg et al. (2021) menar att sjukvårdspersonal 

använder sin kompetens fel på grund av att de lägger en stor del av sin tid på administrativt 

arbete. Idag ägnar sjuksköterskor och läkare ungefär 40 procent av sin arbetstid åt total 
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administration (Ivarsson Westerberg et al., 2021: 99). Detta får en konsekvens av att 

patientsäkerhet riskeras och kostnader för sjukvården ökar (Ivarsson Westerberg et al., 2021: 

13). 

Digitaliseringen och utvecklingen inom hälso- och sjukvården sker idag inte i samma 

utsträckning som i andra delar av samhället. En svårighet är att de tekniska stöd som vården 

investerar i inte alltid medför den effektivisering som de är ämnade för och som vården är i 

behov av (Sveriges läkarförbund, 2019: 5). Sveriges läkarförbund (2018) menar att det 

förekommer utmaningar med digitaliseringen inom hälso- och sjukvården som inte handlar om 

de tekniska lösningarna, utan om den omställning som måste ske för att effekten av 

digitaliseringen ska kunna tas tillvara på bästa sätt (Sveriges läkarförbund, 2018).  

Mot de problem som lyfts ovan är det av intresse att undersöka attityder hos ansvariga 

för Sveriges regioners digitaliseringsarbete, eftersom att de har en avgörande roll i att 

genomföra omställningen mot en god och nära vård (Socialdepartementet, 2020: 142). Det 

tycks också finnas behov av att undersöka vad som krävs för en fungerande implementering av 

tekniker som kan underlätta för den utsatta sjukvården.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats ämnar undersöka digitaliseringsansvarigas attityder till digitalisering och 

artificiell intelligens inom Sveriges regionala hälso- och sjukvård. Uppsatsen syftar till att 

skapa förståelse för de upplevda krav och hinder som digitaliseringsansvariga identifierar för 

att införa digital diktering och taligenkänning i hälso- och sjukvården. Detta kommer att 

besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

 

- Vilka attityder finns till digital diktering och taligenkänning hos 

digitaliseringsansvariga i den regionala hälso- och sjukvården? 

- Vad krävs ur ett digitaliseringsansvarigs-perspektiv för en fungerande implementering 

av digital diktering och taligenkänning i den regionala hälso- och sjukvården? 

 

1.4 Avgränsningar 
Syftet med studien är att undersöka attityder till digitalisering och artificiell intelligens inom 

hälso- och sjukvården. Eftersom begreppet ”digitalisering” är så pass omfattande avgränsas 

studien till att granska attityder till digital diktering och taligenkänning. Resultatet av förstudien 



 
 5 

(se avsnitt 1.1) påvisade att majoriteten av informanterna ställer sig positiva till digital diktering 

och taligenkänning, men inte använder sig av tekniken på sin arbetsplats. Studien hade kunnat 

undersöka exempelvis specialistläkare, underläkare eller medicinska sekreterares attityder till 

tjänsterna, men avgränsas i stället till att granska ansvariga för sjukvårdens 

digitaliseringsarbete. Avgränsningen görs då det är av intresse att undersöka de personer som 

arbetar med att verkställa eller inte verkställa dessa beslut, samt för att begränsa studiens 

material till en rimlig mängd för uppsatsens omfång.  

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården spelar en avgörande roll i att genomföra 

omställningen mot en god och nära vård (Socialdepartementet, 2020: 142). Studien fokuseras 

således på de som är ansvariga för att digitalisera Sveriges hälso- och sjukvård, samt deras roll 

i att effektivisera sjukvårdens arbetssätt och digitala lösningar. Studien lägger inte någon 

tonvikt på de ansvarigas kön eller tillhörande region då detta inte är av betydelse för resultatet. 

Studien är avgränsad till att undersöka regionala digitaliseringsansvariga, eftersom Sveriges 

regioner ansvarar för att organisera hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och Regioner, 

2021). 

 

1.5 Disposition  
Uppsatsen disponeras i fem avsnitt 1. Inledning, 2. Teoretiskt ramverk, 3. Metod, 4. Resultat 

och analys, och 5 Diskussion. 

 Fortsättningen på detta avsnitt innehåller relevant tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar och rapporter, samt en redogörelse för vad vår forskning kan bidra till. I 

det andra avsnittet presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som ligger till grund för hur 

studiens resultat analyserats för att besvara de valda frågeställningarna. De teorier och begrepp 

som används är teknikrelationerna instrumentalism, essentialism och socialkonstruktivism, 

Technology Acceptance Model, artificiell intelligens samt digitala infödingar och immigranter. 

Därefter följer uppsatsens metodavsnitt som redogör för studiens använda metod, 

semistrukturerad intervju. Avsnittet presenterar studiens urvalsprocess av informanter, hur 

intervjuerna genomförts, bearbetats och analyserats, samt etiska överväganden som omfattar 

frågor om relationen mellan forskning och etik. Uppsatsens fjärde avsnitt redogör för studiens 

resultat. Det teoretiska ramverket appliceras på insamlad intervjudata och en analys sker 

genomgående i avsnittet. I uppsatsens sista avsnitt knyts studiens teoretiska resonemang ihop. 

Vidare förs en diskussion kring aspekter av studiens resultat och analys i relation till 

frågeställningarna, syftet, metoden och det teoretiska ramverket. Den slutsats som studien 
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resulterat i presenteras och frågeställningarna besvaras. Detta följs av reflektioner kring 

studiens valda teorier och metod. Vidare ger diskussionsavsnittet förslag på hur studien kan tas 

vidare i framtida forskning. 
 

1.6 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning som är relevant för studien. Den första forskningen 

som presenteras är en del av rapportserien Styrning, Organisering och Ledning från Högskolan 

i Borås. Rapporten Digitalisering, ledarskap & informatik - Implementering av 

digitaliseringsstrategin i välfärden är skriven av universitetslektorn Bim Fagerström och Maria 

Wolmesjö, filosofie doktor, docent och biträdande professor i socialt arbete. Den andra 

forskningen som presenteras i detta avsnitt är avhandlingen Från analogt till digitalt - 

digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv. 

Avhandlingen är skriven av röntgensjuksköterskan och universitetsadjunkten Marianne Selim. 

Därefter presenteras studien Applying the Technology Acceptance Model to the introduction of 

healthcare information systems skriven av Fan-Yui Pai, docent vid avdelningen för 

företagsekonomi, och Kai-I Huang, professor i företagsekonomi. 

 Forskningen som denna uppsats bedriver kommer att bidra med förståelse för hur vår 

tilltänkta målgrupp uppfattar digitaliseringen av vården. Sveriges läkarförbund (2019) förklarar 

att tekniska stöd som vården investerar i inte alltid medför den effektivisering som de är 

ämnade för och som vården är i behov av (Sveriges läkarförbund, 2019: 5). Genom att granska 

attityder kommer vi, på ett djupare plan, att undersöka vad som krävs och hindrar för en 

fungerande implementering av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker i sjukvården. 

Vi anser att det finns en kunskapslucka i tidigare forskning som vi vill fylla genom att lyfta 

digitaliseringsansvarigas perspektiv och upplevda attityder till tekniska stöd i vården, samt hur 

de upplever att tekniska stöd mottas av vårdpersonalen. 

 

1.6.1 Implementering av den nationella digitaliseringsstrategin i välfärden 

Digitalisering, ledarskap & informatik - Implementering av digitaliseringsstrategin i välfärden 

är en del av rapportserien Styrning, Organisering och Ledning från Högskolan i Borås. I 

rapporten sätter Bim Fagerström och Maria Wolmesjö (2020) ljus på de krav och förväntningar 

som riktas mot ledare i offentliga förvaltningar i samband med pågående digitalisering och 

Sveriges mål med att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter 
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(Fagerström & Wolmesjö, 2020: 8). Studien avser undersöka verksamhetsledares involvering 

i den pågående digitala omvandlingen i välfärdsverksamheter.  

 Genom att använda sig av summativ innehållsanalys har Fagerström och Wolmesjö 

undersökt 11 rapporter avsedda som rimliga exempel på företeelser av ledarskap inom 

digitalisering i offentlig förvaltning. Urvalet av rapporter har behandlat innehåll som 

exempelvis styrning och ledning gällande digitalisering, uppmaningar och lösningar gällande 

digitalisering, krav föranledda av pågående digitalisering och stöd för verksamhetsledare i 

pågående digitalisering (Fagerström & Wolmesjö, 2020: 25).  

Resultatet från analysen och tolkningen av de 11 rapporterna delas in i sex olika teman 

som behandlar vad verksamhetsledare bör och kan göra. Rapporterna förmedlar sammanflätat 

att innebörden av digital kompetens behöver stärkas på alla nivåer i den offentliga sektorn 

(Fagerström & Wolmesjö, 2020: 27). I temat ”verksamhetsutveckling” uppmärksammar 

författarna digitalt utanförskap som en viktig faktor i tjänsteutveckling. Utmaningen ligger i att 

inkludera alla invånare, så att alla får lika tillgång till tjänster och insatser, men 

förutsättningarna för att genomföra detta finns inte alltid (Fagerström & Wolmesjö, 2020: 28). 

Nästa tema behandlar ”ledning och styrning”. Enligt digitaliseringsstrategin definieras 

digital ledning som följande: att verksamheten effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet 

genom styrning, mätning och uppföljning. Digitaliseringsrådet beskriver digital ledning i 

termer av mål, handlingsplaner, mätning och uppföljning. Digitaliseringsrådet reflekterar även 

över om digital ledning handlar om förändringsledning. Ledning och digitalt kunnande hänger 

därför ihop och berör bland annat utveckling, arbetssätt, kompetens, säkerhet, design, teknik, 

inköp/upphandling och uppföljning (Fagerström & Wolmesjö, 2020: 29). 

Det tredje temat behandlar riktlinjer för ”vad och hur” som ska utvecklas. I temat 

presenteras styrande förutsättningar som att användaren ska vara i centrum och vara en 

medskapare, samt eftersträva interoperabilitet som innebär att systemen ska fungera och 

kommunicera med varandra tekniskt, semantiskt, legalt och organisatoriskt. Det finns även 

förväntningar på egenskaper i systemen vilket är att gynna ändamålsenlig och effektiv 

informationshantering (Fagerström & Wolmesjö, 2020: 31).  

I det fjärde temat ”stöd till verksamheter och chefer” beskrivs chefernas önskemål om 

att stöd ska ligga i linje med sådant som olika digitaliseringsstrategier förordar. Fagerström och 

Wolmesjö menar också att cheferna upplever sin egen kontext och situationsanpassning som 

viktiga och att chefer är intresserade av att dela erfarenheter med relevanta kontakter och andra 

kommuner. Cheferna uttryckte ett behov av strategiarbete och förändringsledning (Fagerström 

& Wolmesjö, 2020: 32). 
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Det sista temat kallas ”utmaningar” och avser många olika områden i digitaliseringen, 

bland annat att systemlösningar som inte är integrerade skapar merarbete och förbrukar 

resurser. Författarna förklarar även att det finns en bristande beställarkompetens för att ställa 

rätt krav i upphandling och att många kommuner inte har lyckats hitta en lösning för att 

sammanlänka verksamhetsutveckling och digitalisering i ledningssystemet (Fagerström & 

Wolmesjö, 2020: 32-33). Begreppet ”digital mognad” är ett underområde inom digital ledning 

i digitaliseringsstrategin och är ett mått på en verksamhets digitala kompetens. Enligt 

digitaliseringsstrategin handlar digital mognad om att identifiera nya lösningar som 

digitaliseringen möjliggör, bedöma relevansen av dessa och att utveckla och nyttja dem (ibid). 

 Studiens slutsats var att det finns otydligheter i hur förverkligandet av 

digitaliseringsstrategin ska kunna uppnås för verksamhetsledare, samt att kraven som ställs på 

ledarens orienterings- och omställningsförmåga är för stora. De 11 rapporterna som analyseras 

har inte besvarat vem, vad och hur digitaliseringen ska gå till i offentlig förvaltning (Fagerström 

& Wolmesjö, 2020: 34). 

Fagerströms och Wolmesjös forskning är av relevans för vår forskning då den redogör 

för de krav och förväntningar som förekommer hos ledare i samband med pågående 

digitalisering. Forskningen är också betydelsefull eftersom den undersöker verksamhetsledares 

involvering i den pågående digitala omvandlingen i välfärdsverksamheter. Rapporten hjälper 

oss att förstå de krav som ställs på digitaliseringsansvariga i linje med Sveriges mål om att vara 

bäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter 2025. Forskningen fokuserar på 

verksamhetsledares roll i välfärdsverksamheter som digitaliseras. Det är därför av relevans för 

oss att försöka förstå digitaliseringsansvarigas attityder till den pågående digitaliseringen och 

vilka utmaningar de upplevs ställas inför för att förverkliga digitaliseringsstrategin. 

   

1.6.2 Digitaliseringen av svensk radiologi 

I avhandlingen Från analogt till digitalt - digitaliseringen av svensk radiologi i ett produktions- 

och organisationsperspektiv skriver Marianne Selim (2015) om den organisationsförändring 

som fem svenska röntgenkliniker genomgick i samband med att radiologin digitaliserades. 

Digitaliseringen av radiologin var en teknisk utveckling som medförde att arbetsmoment med 

text- och bildhantering började utföras med hjälp av en dator. Digitaliseringen av svensk 

radiologi skedde från mitten av 1990-talet fram till 2006 (Selim, 2015: 1). Denna digitalisering 

av Sveriges röntgenverksamhet har inneburit en stor och genomgripande 

organisationsförändring (Selim, 2015: 28).  
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 Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålar 1895, vilket medförde en 

omställning inom sjukvården. I Sverige genomfördes de första röntgenundersökningarna 1896, 

och därefter började sjukhusen successivt införa röntgenverksamhet. Den första digitala 

tekniken inom radiologin kallades för datortomograf och installerades i Sverige 1973. 

Utvecklingen inom datortomografen har gått hand i hand med utvecklingen av datorer (Selim, 

2015: 3).  

 Det tidigare analoga arbetssättet inom radiologin var styrt av en remiss som indikerade 

aktiviteter och var någonstans arbetet pågick. Remisserna indikerade vad som skulle göras och 

lades därefter i olika högar (Selim, 2015: 4-5). Det digitala arbetssättet inkluderar hela 

arbetsflödet, aktiviteter kan fortgå på olika platser samtidigt och andra arbetsuppgifter kan 

utföras parallellt (ibid).  

Selims studie undersökte den förändring som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick 

i samband med digitaliseringen av radiologin. Resultatet av forskningen påvisar att samtliga 

röntgenkliniker ökade i antalet undersökningar under den studerade tiden. Fler komplicerade 

undersökningar genomfördes efter digitaliseringen, och medförde att diagnostiseringen blev 

bättre och säkrare. Tre av de undersökta klinikerna påvisade en minskning i den totala arbetade 

tiden, medan de andra två visade på en ökning. För röntgenläkare och röntgensjuksköterskor 

ökade antalet arbetade timmar och att de generellt utför fler arbetsuppgifter efter 

digitaliseringen. För sekreterarna och undersköterskorna identifierades att den arbetade tiden 

reducerats markant på samtliga röntgenkliniker. Många av deras traditionella arbetsuppgifter 

har efter digitaliseringen automatiserats eller utförts av läkare och sjuksköterskor. En 

intervjustudie med sekreterare och undersköterskor, som Selim tar upp i sin studie, påvisade 

att det nya arbetssättet och tekniska utmaningarna upplevdes som positiva, trots att det parallellt 

genomfördes reduktion av personal. Selims informanter framhöll att den viktigaste effekten av 

digitaliseringen för sekreterare och undersköterskor var förbättringen av arbetsmiljön (Selim, 

2015: 95-96). Digitaliseringen möjliggjorde ökad tillgänglighet, förhöjd kvalitet, utökad 

diagnostik, tydligare arbetslistor som styr arbetsflödet samt förbättrad ergonomi och miljö 

(Selim, 2015: 103). 

Från Selims intervjuer framgick ämnen som beskriver information, superanvändare, 

utbildning, arbetsflöden, rutiner, personalbehov, motivation och ledarskap vilket präglar 

förändringsprocessen. Ingen av studiens 22 informanter ville återgå till ett analogt arbetssätt. 

Digitaliseringen har inneburit flera förändringar för de undersökta personalkategorierna på 

röntgenklinikerna, de anser att fördelarna väger upp nackdelarna (Selim, 2015: 103). 
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Selims forskning handlar om digitaliseringen av ett område likt det denna uppsats 

fokuserar, och ger en inblick i hur forskning kring digitalisering har bedrivits innan. Hennes 

forskning är av relevans då den redogör för hur digitaliseringen har påverkat och förändrat den 

svenska hälso- och sjukvården tidigare. Digitaliseringsprocessen kring diktering och 

taligenkänning, jämfört med radiologin, kan ha andra effekter eftersom momenten skiljer sig 

åt, samt att digitaliseringen av diktering och taligenkänning, sker senare i tiden. 

 

1.6.3 Tillämpning av Technology Acceptance Model i sjukvården 

Fan-Yui Pai och Kai-I Huang (2011) är författare till artikeln Applying the Technology 

Acceptance Model to the introduction of healthcare information systems som finns publicerad 

i den akademiska tidskriften Technological Forecasting & Social Change. Artikeln presenterar 

Pais och Huangs studie som undersöker de faktorer som leder till ett framgångsrikt införande 

av informationssystem i sjukvården (Pai & Huang, 2011: 650). Dessa informationssystem 

lockar allt fler människors uppmärksamhet med sin snabba utveckling och tekniska framgång 

i kombination med problem kring patienters säkerhet och hur de effektivt botas. Studiens syfte 

är att föreslå en konceptuell modell som är lämplig för avsikten att använda 

informationssystemen, detta genom att ta efter system, tjänster och informationskvaliteter som 

omfattas av den så kallade Information system success model (en teori för informationssystem 

som syftar till att ge förståelse kring informationssystems framgång). Den konceptuella 

modellen föreslås som en extern variabel och integrerar de tre dimensionerna av upplevd nytta, 

upplevd användarvänlighet och attityd till användning (Pai & Huang, 2011: 650).  

Studien inleds med att analysera relevanta undersökningar om attityder till att använda 

sig av olika system. Därefter genomför Pai och Huang enkätundersökningar bland 

sjukvårdschefer, sjuksköterskor och annan relevant personal. Svaren från enkätundersökningen 

analyseras med hjälp av Information system success model. Analysen visade att de föreslagna 

faktorerna hade en positiv inverkan på användarnas avsikter att bruka ett hälso- och 

sjukvårdssystem. Information, service och systemkvalitet påverkar användarens avsikt genom 

förmedlande konstruktioner, upplevd nytta och upplevd användarvänlighet (Pai & Huang, 

2011: 650).  

Studiens resultat ligger i linje med tidigare studier baserade på Technology Acceptance 

Model, då användarnas beteendemässiga avsikt att använda ett system påverkas av varje 

individs upplevda nytta och attityd till användning. Resultatet påvisade att vid implementering 

av nya system i hälso- och sjukvården bör tonvikt läggas på att göra tillräcklig information 
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tillgänglig, ha ett väldesignat gränssnitt och säkerställa uppdateringar av informationen i tid. 

Pais och Huangs studie menar att upplevd nytta och upplevd användarvänlighet avsevärt 

påverkar en användares intention att använda ett system (Pai & Huang, 2011: 658). 

Pais och Huangs forskning undersöker de faktorer som behövs för ett framgångsrikt 

införande av informationssystem i sjukvården. Studien är intressant för oss på grund av att den 

använder sig av teori Technology Acceptance Model, vilket är den teori som vi använder för att 

besvara vår andra frågeställning. Studien är av relevans för denna uppsats eftersom vår 

forskning delvis grundar sig i att granska vilka faktorer som behövs för en fungerande 

implementering av digitala dikterings- och taligenkänningstjänster i sjukvården.  

 

2. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt redovisas teorier och begrepp som utgör grunden för uppsatsens analys med 

syfte att besvara de valda frågeställningarna. Teorierna och begreppen är kopplade till 

människans förhållande och attityder till teknik. I avsnittets första del beskrivs tre teorier som 

behandlar människans förhållningssätt till teknik. Teknikrelationerna som beskrivs är 

instrumentalism, essentialism och socialkonstruktivism. I den andra delen presenteras Fred D. 

Davis (1985) modell Technology Acceptance Model som används i studien för att undersöka 

användarens avsikter och inställningar till att använda sig av ett system på sin arbetsplats. 

Därefter följer en redogörelse för den juridik och etik som tillkommer vid användande av AI-

tekniker. Avslutningsvis presenteras Marc Prenskys (2001) teori om digitala infödingar och 

digitala immigranter, som kontras till dessa presenteras Wangs et al. (2013) teori: digitalt 

flytande.  

 

2.1 Teknikrelationer  
Olika teorier har utvecklats för att förstå relationen mellan teknik och världen, samt det 

inflytande som tekniken har på människors dagliga liv. I boken Extimate Technology skriver 

Ciano Aydin (2021) om hur människors värderingar, mål och ideal påverkar individers sätt att 

se på sin miljö och relation till teknik. Darin Barney (2004) skriver i boken The Network Society 

om det tekniska samhället, nätverkssamhället och hur tekniken och människan förhåller sig till 

detta och varandra. Barney menar att det är tekniken som strukturerar det moderna samhället, 

och att strukturerna går igenom alla olika dimensioner av samhället. Nedan presenteras tre 

teorier som handlar om olika förhållningssätt till tekniken och samhället, samt människans sätt 
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att se på och relatera till tekniken. Teknikrelationer används i studien för att besvara den första 

frågeställningen som avser att undersöka attityder som finns hos digitaliseringsansvariga i 

Sveriges regioner. I analysen appliceras teorierna på det empiriska material som tagits fram 

under intervjuerna för att undersöka hur digitaliseringsansvariga resonerar kring digitala 

dikterings- och taligenkänningstekniker.  

 

2.1.1 Instrumentalism  

Det instrumentalistiska perspektivet menar att tekniken är ett verktyg vars resultat beror på 

människans användning, vilket motsvarar sunt förnuft. Tekniken ses som ett neutralt verktyg 

som är utvecklat av människan för att uppnå effektiva ändamål som hen anser vara värdefulla. 

Människors avsikter med och tolkningar av världen är alltid primära förklarar Ciano Aydin, 

medan tekniken alltid är sekundär till människors avsikter och tolkningar. Effekten som sedan 

uppstår av användandet av tekniska verktyg kan därefter ses som bra eller dåliga (Aydin, 

2021:4). Darin Barney förklarar internet ur ett instrumentalistiskt perspektiv då det bland annat 

har utformats för att utbyta information i hög hastighet över de stora avstånden som finns. Hur 

användaren sedan väljer att använda sig av internet beror på denne själv (Barney, 2004: 36). 

Det instrumentalistiska tänkandet går att exemplifiera med hat som uppstår på internet. 

Instrumentalisterna menar att det inte är internet själv som skapat näthatet då den mänskliga 

mobbaren redan existerar. Mobbaren använder sig endast av internet som ett verktyg för att 

sprida hat. Med detta sagt menar Barney inte att den instrumentalistiska uppfattningen om 

teknik saknar moraliskt innehåll. Även om uppfattningen håller fast vid principen att specifika 

tekniker är neutrala när det gäller ändamål, är den också en del av den moderna traditionen som 

betraktar tekniska innovationer som inneboende bra. Den moraliska tystnaden med avseende 

på specifika tekniska verktyg sträcker sig inte till frågan om teknisk utveckling, då teknisk 

innovation tillhör kategorin ”framsteg”, som har ett entydigt bra ändamål (Barney, 2004: 37). 

  

2.1.2 Essentialism  

Essentialismen grundas i Platons begrepp ”ousia” som på grekiska betyder essens/väsen. Platon 

menar att det finns en invecklad anslutning mellan mänskligt och virtuellt, vilket hindrar oss 

från att tänka i termer av essenser. Han försöker visa hur sann och säker kunskap motsätter och 

uthärdar olika villkorliga åsikter. Platon menar att ett tings väsen inte är beroende av hur 

människor förhåller sig till det, utan förlitar sig på sin egen oberoende natur (Aydin, 2021: 19).  
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Darin Barney förklarar att tekniken, det artificiella, är motsatsen till naturlig på grund 

av att den uppfunnits av människan och är något som naturen själv inte åstadkommit. På grund 

av att tekniken inte är naturlig finns det de som säger att teknikens essens är en dominans som 

behärskar naturen, inklusive människans natur. En annan egenskap som tillskrivs är att 

teknikens essens beordrar mänskligt beteende, där tekniken tvingar fram ett visst sätt att bete 

sig i och mot omvärlden. Joseph Weizenbaum (1976) hävdar att datorer har förstärkt och 

utvidgat de tidigare tryck som driver människan till en alltmer rationalistisk syn på samhället 

och en alltmer mekanistisk bild av sig själv. Barney menar att det är lika tänkbart att nätverk 

har en utvidgade och fördjupade datakvalitet. En kvalitet som uttrycker sig mer än allmänt i 

teknikens essens (Barney, 2004: 44-45). Andre Nusseldre (2014) lyfter internet som exempel 

för ett rike av ”timeless data” (tidlös data) som vandrar runt som en fristående essens från dess 

fysiska tillstånd. Det virtuella går inte längre att harmonisera och förena, och blir i stället en 

ond kraft som avhumaniserar (Nusseldre, 2014: 75). 

Essentialismen är baserad på det deterministiska synsättet och har många likheter. Det 

deterministiska perspektivet observerar teknikens ökande inflytande på människan. Detta 

perspektiv ser tekniken som en autonom kraft som inte längre kan kontrolleras eller regleras 

av människan. Jacques Ellul (1977) hävdade att teknikens inverkan har blivit så pass 

omfattande att den har omvandlat samhället till ett tekniskt system. Günhter Anders 

(1956/2002) menar att de tekniska tjänster som människan har skapat flyr vår kontroll och 

uppmuntrar till praxis som vi inte kan förutsäga. Människan står alltid bakom de tekniska 

tjänsterna som hon själv har producerat. Det deterministiska tillvägagångssättet har nu nya 

framväxande tekniker i sikte, exempelvis nanoteknik, genetisk modifiering och AI. 

Determinismen menar att även om tekniker som dessa oftast presenteras som hjälpmedel eller 

kommunikationsmedel som är menade för att människan ska kunna förverkliga satta mål, är 

det egentligen de som styr och modifierar oss (Aydin, 2021: 4).  

 

2.1.3 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivismen har sitt ursprung i sociologiska och historiska vetenskapsanalyser, där 

den mänskliga aktören har en central roll för perspektivet. Det grundläggande antagandet är att 

tekniska resultat är underbestämda av teknikens väsen och konstrueras i stället via 

interaktionen. Teknikens roll beror på i vilket socialt sammanhang eller miljö den befinner sig. 

Tekniken, och resultatet av den, bestäms av kontexten som den är belägen i. Möjligheterna för 

effekt sammanfaller beroende på kulturella, politiska och sociala förhållanden (Barney, 2004: 
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40). Barney förklarar att i socialkonstruktivismen går inte teknikutvecklingen av sig själv, den 

inre logiken. Den bestäms av politiken, samhället och kulturen och utformar sig efter dem. 

Internet är därför inte bara en sak som har samma betydelse för alla, utan kan vara många saker 

på ett ställe. Internet har inget öde, utan resultatet av tekniken kommer att framgå av olika 

kamper och förhandlingar beroende på de ideologiska förhållanden och maktförhållanden som 

finns på de platserna där det ligger på. Manuel Castell förklarar internet ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv som: ”The Internet is a particularly malleable technology, 

susceptible of being deeply modified by its social practice, and leading to a whole range of 

potential social outcome - to be discovered by experience, not proclaimed beforehand.” Med 

detta menar Castell att internet är en teknik mottaglig för att bli modifierad av sin sociala praxis 

och leder till en rad potentiella sociala resultat. Därav finns det inte bara en digital sfär som 

uppfattas lika av alla, utan flera olika. På grund av människans centrala roll i perspektivet kan 

internet kontinuerligt återuppfinna och rekonfigurera sig självt (Barney, 2004, 41-42). 

Socialkonstruktivister menar att utformningen av nya tekniska system uppstår från en 

process av förhandling och kamp bland relevanta sociala grupper. Därför är människans roll 

betydande för processen av tekniska framsteg, jämfört med den deterministiska synen. Denna 

socialkonstruktivistiska syn skiljer sig också från tron på att tekniken är neutral och kan 

användas för att uppnå en mängd olika ändamål. Andrew Feenberg och Maria Bakardjieva 

(2004) menar att detta till viss del stämmer, men att fokus inte bör ligga på hur tekniken 

används, utan vad den blir till följd av olika sätt att använda den på (Feenberg & Bakardjieva, 

2004: 14).  

 

2.2 Technology Acceptance Model  
Technology Acceptance Model (TAM) introducerades av Fred D. Davis 1985 och är en modell 

vars syfte är att förklara upplevd nytta och avsikter i termer av socialt inflytande och kognitiva 

instrumentella processer (Davis, 1985: 10). Modellen är anpassad för att beskriva användares 

acceptans av informationssystem. Syftet med TAM är att genom bestämningsfaktorer, så 

kallade determinanter, redogöra för användares beteenden när det kommer till en bred skala av 

tekniker. Modellens syfte är att ge förutsättningar för att spåra effekterna av externa faktorer, 

attityder och avsikter. TAM är skapad för att uppnå dessa mål genom att identifiera ett antal 

grundläggande variabler som har föreslagits av tidigare forskning som handlar om kognitiva 

och emotionella determinanter för datoracceptans (Davis et al., 1989: 985). TAM beskriver 

individens beteendemässiga avsikt att använda ett system vilket bestäms av den kognitiva 
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uppfattningen, ”Perceived usefulness” (upplevd nytta) och ”Perceived ease of use” (upplevd 

användarvänlighet) som sedan tillsammans utgör ”Attitude towards using” (attityd till 

användning) (Davis, 1985: 24). 

 Upplevd nytta refererar till den potentiella användarens subjektiva sannolikhet att ett 

tekniskt system kommer förbättra dess arbete. Detta baseras på användarens uppfattning om 

systemet och om det kommer att  gynna arbetet och användarens tro på att systemet medför 

positiv effekt på arbetsprestationen, vilket i sin tur ökar användandet av tekniken (Davis, 1985: 

26).  

 Upplevd användarvänlighet beskriver hur designfunktionerna påverkar 

användarvänligheten i ett system. Det handlar på så sätt om i vilken grad användaren tror att 

ett visst system skulle vara fritt från fysisk och mental ansträngning än själva arbetet i sig. 

Acceptansen och motivationen påverkas på så sätt av hur tekniken i sig upplevs som 

komplicerad eller inte av användaren (Davis, 1985: 24 & 26). 

 Upplevd nytta och upplevd användarvänlighet påverkar användarnas attityder till att 

använda ny teknik. Detta begrepp beskriver Davis som attityd till användning. Om användaren 

visar positiva känslor till att tekniken kan vara bra för dennes arbetsprestanda, blir attityden till 

att använda en ny teknik mer positiv, och vice versa.  

 

 
Figur 1. Technology Acceptance Model. Davis (1985: 24). 
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Attityden eller inställningen kommer i sin tur att påverka användarens beteende i relation till 

den faktiska systemanvändningen (Pai & Huang, 2011: 652). Davis förklarar att om systemet 

har utformats och tillämpats för att göra ekonomiska och effektiva vinster, kommer dessa inte 

att uppnås om användarna misslyckas med att anta det nya systemet och påverkas av negativa 

attityder till användandet (Davis, 1985: 10).  

TAM används som teori i studien för att besvara den andra frågeställningen som avser 

att undersöka digitaliseringsansvarigas upplevda krav och hinder för en fungerande 

implementering av digital diktering och taligenkänning i hälso- och sjukvården. Genom att 

applicera informanternas svar om hur sjukvårdspersonal upplever teknik på deras arbetsplats, 

samt hur de ställer sig till att införa ny teknik kommer en förståelse för de brister, krav och 

förutsättningar som behövs uppdagas.  

 

2.3 Artificiell intelligens 
Människan kallar sig själv för Homo sapiens, ”den visa människan”, eftersom vår intelligens 

alltid har spelat en betydande roll. I tusentals år har människan försökt att förstå hur vi tänker. 

Fältet artificiell intelligens, sträcker sig längre än så, då det inte bara försöker förstå, utan också 

bygga intelligenta agenter. Arbetet med AI tog fart strax efter andra världskriget och fältets 

namn myntades redan 1956 (Russell & Norving, 2010: 1). Definitionen av vad intelligens är 

varierar och fokuserar på flera sammankopplade mänskliga egenskaper. Samma svårigheter 

som finns när det gäller att definiera intelligens, finns vid definitionen av artificiell intelligens 

(Scherer, 2016: 360). I boken Artificial Intelligence: A Modern Approach har författarna Stuart 

Russell och Peter Norvig (2010) kommit fram till åtta olika definitioner, organiserade i fyra 

kategorier, för att definiera vad AI är. Dessa fyra kategorier handlar om att artificiell intelligens 

bör agera mänskligt, tänka mänskligt, tänka rationellt, och agera rationellt. Russell och Norvig 

menar att ett system är rationellt om det gör ”rätt” val med tanke på den kunskap det besitter. 

Ett mänskligt centrerat tillvägagångssätt måste delvis vara en empirisk vetenskap som 

involverar hypoteser och observationer om mänskligt beteende (Russell & Norving, 2010: 1-

2).  

Den vårdkoncern och leverantör av digital diktering och taligenkänning som vi varit i 

kontakt med har sina servrar i Sverige som är ISO27001 legitimerade. På grund av att de äger 

dikteringsprogrammen är det ingen annan än de själva som äger de data som genereras. AI-

motorn är tränad med tusentals diktat innan de började använda sig av den skarpt på kund. 

Diktaten var avidentifierade, vilket innebar att inga personuppgifter på patienter fanns med. 
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Vårdkoncernen tränar sin AI genom en ”loop”, där skarpa diktat ändras av sekreterare i ett 

redigeringsläge som i efterhand lär AI:n att se vad som är rätt (Personlig kommunikation, T. 

Oscarsson, 18 maj, 2021). 

AI-teori används som teori i studien eftersom att digitala dikterings- och 

taligenkänningstekniker är baserade på AI. Teorin är nödvändig att inkludera för att förklara 

hur AI fungerar och den problematik som kan komma att uppstå vid användning av AI. Nedan 

fortsätter vi att redogöra för hur användningen och träningen av AI påverkas i relation till 

juridik och etik i sjukvården.  

  

2.3.1 Juridik 

Människan samexisterar idag med intelligenta agenter som genomsyrar våra liv på många 

subtila och inte så subtila sätt. De utför uppgifter som fram tills ganska nyligen bara kunde 

utföras av människor (Scherer, 2016: 354). Matthew U. Scherer forskar om skärningspunkten 

mellan lag och AI. I sin artikel Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, 

Competencies, and Strategies, identifierar Scherer de problem som förekommer med AI idag. 

Den ökade samhällsroll som AI har, står inför både praktiska och konceptuella utmaningar när 

det kommer till vårt rättssystem. Många av de praktiska utmaningarna härrör från det sätt som 

AI utvecklas och forskas på, samt det grundläggande problem som uppstår kring kontrollen av 

de handlingar som autonoma maskiner utför. De konceptuella utmaningarna kommer ifrån 

svårigheten att tilldela moraliskt och juridiskt ansvar för olyckor orsakade av autonoma 

maskiner, samt problemet att identifiera exakt vad AI är (Scherer, 2016: 358). Svårigheten att 

definiera AI ligger i begreppet ”intelligens” tvetydighet. AI-pionjären John McCarthy, som 

anses ha myntat begreppet ”artificiell intelligens”, uppgav att det inte finns någon fast 

definition av intelligens som inte är beroende av att relatera till den mänskliga intelligensen. 

Definitionen av intelligens varierar mycket och fokuserar på otaliga sammankopplade 

mänskliga egenskaper. Samma frågor som problematiserar definitionen av intelligens gäller 

även försök att definiera AI. (Scherer, 2016: 359-360). 

 Trots att AI medför en del problematiska egenskaper, finns det juridiska anordningar 

som kan användas för att minska de risker som kommer med AI. Många av de problem som 

finns idag är luckor i den nuvarande lagen och dessa kan, enligt Scherer, fyllas på ett antal olika 

sätt. Att skapa en fungerande definition för vad AI innebär är en utmaning, men att ta fram en 

juridisk definition för den exakta termen är inte en unik utmaning. På liknande sätt måste frågor 
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förknippade med förutsebarhet och orsakssamband konfronteras. Juridiken behövs regleras i 

takt med att tekniken förändras och utvecklas (Scherer, 2016: 373).  

 Mohamad Rabbani, Jonathan Kanevsky, Kamran Kafi, Florent Chandelier och Francis 

J. Giles (2018) har identifierat några framtida utmaningar som vi står inför vid implementering 

av AI i sjukvården. De menar att det fortfarande finns hinder vid implementeringen av 

algoritmer i klinisk praxis. Det återstår att fastställa standarder och riktlinjer för reglering av 

AI inom sjukvården. Det finns betydande och juridiska reglerande aspekter som vi måste 

hantera. Rabbani et al. menar att tillgången till stora mängder välorganiserade och 

högkvalitativa data är avgörande för tillämpningen av AI inom sjukvården. Aktörer kan vara 

ovilliga att dela data med varandra på grund av ansvarsförhållanden relaterade till 

personuppgifter eller felriktade kommersiella syften. Det finns flera föreslagna system för att 

distribuera data, men utvecklingen av dessa är fortfarande i ett tidigt stadium (Rabbani et al., 

2018: 5).  

 Sekretess för personuppgifter är ännu en fråga som måste behandlas av det medicinska 

samhället och beslutsfattare. Anpassningen till regelverket är ett kritiskt steg, då vi måste 

säkerställa skyddet av personuppgifter och vara i samtycke med juridiska frågor (ibid). 

Scherer menar att det finns flera problematiska egenskaper med AI som gör det svårt 

att reglera dem. AI skiljer sig från tidigare mänskliga uppfinningar på grund av dennes 

autonomi och den åtföljande oron över kontroll och ansvar. Dessa utmaningar ifrågasätter 

huruvida ett AI-regleringssystem är tillräckligt baserat på rättsliga mekanismer i efterhand, det 

vill säga de som ingriper först efter att olyckan har inträffat (Scherer, 2016: 362).  

 Den juridiska utmaning som vårdkoncernen stött på är att det måste synas vem som har 

varit inne i journalen och gjort anteckningar. På grund av att AI inte är en fysisk/juridisk person 

kan det inte stå att det är en AI som sparat texten i en anteckning. Detta har koncernen löst med 

en koppling med hjälp av API till journalprogrammet. På så sätt står det vem som fört över 

texten och sparat anteckningen. Sekreterarna på plats är kvalitetssäkrare på diktaten och 

kontrollerar att orden är korrekta och hamnar rätt i journalsystemet (Personlig kommunikation, 

T. Oscarsson, 18 maj, 2021). 

 

2.3.2 Etik 

Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, forskar inom etiska aspekter kring AI. 

Ståhlbröst föreläser om dessa aspekter på AI Innovation Day Hub 2019, arrangerat av Luleås 

tekniska universitet. Hon förklarar där att människan inte bara kan utveckla tekniken utan måste 
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börja ta ansvar och vara säkra på att de innovationer som tas fram också är etiska (Ståhlbröst, 

2019).  

Europeiska unionen tog 2019 fram nya direktiv för hur AI ska utvecklas på ett pålitligt 

sätt. Ramverken är framtagna för att säkerställa att AI som utvecklas kommer att vara 

tillförlitlig. Det finns etiska ramverk som i grunden bygger på att det ska vara lagligt, etiskt och 

robust. Alltså ska utvecklingen av AI följa de lagar som den omfattar, etiska krav ska vara 

framtagna och den ska vara hållbar både idag och i framtiden. Ståhlbröst menar att vi idag vet 

att AI kommer att förändra allting (samhället, företag, den offentliga sektorn, lagar, med mera). 

”Om allting förändras, hur ska vi då hantera det? Hur ska vi agera?” säger Ståhlbröst. Hon 

menar att det är viktigt att dagens AI forskare och utvecklare tar ansvar. Ansvar, enligt 

Ståhlbröst, är förpliktelsen att se till att något specifikt går i uppfyllelse samt skyldigheten att 

stå till svars och ta vissa konsekvenser. Det handlar alltså inte bara om att göra AI tekniken 

tillgänglig, utan vi ska också kunna ta ansvar för de potentiella konsekvenser den kan få. Det 

är viktigt att fundera över det som inte är avsiktligt men ändå kan ske till konsekvens av en AI 

(Ståhlbröst, 2019). 

Ståhlbröst har delat in AI och etik i olika begrepp som bör finnas i åtanke när vi 

utvecklar och använder oss av AI. Det första begreppet som rör etik handlar om medvetenhet 

som syftar till att vi behöver vara medvetna om vad som händer i vår kontext. Människan kan 

inte agera på ett bra sätt om vi inte har identifierat de etiska frågorna som vi kan komma att 

ställas inför vid utveckling och användningen av AI. Ansvar, i detta fall, är att göra det etiska 

problemet till ditt eget när du utvecklar AI. Utvecklaren måste ta ansvar över de etiska 

problemen som kan uppstå som en konsekvens av systemet för att förhindra eventuella olyckor. 

Utvecklaren av AI måste alltså vara medveten om de fel som kan uppstå och ta på sig ansvaret 

innan olyckan är skedd. Kritiskt tänkande innebär att se problemet från olika perspektiv, 

fördelarna och nackdelarna med att använda sig av systemet. Detta kan i sin tur hjälpa 

utvecklaren att hamna i tankesätt som berör moraliska dilemman. Frågor som Ståhlbröst menar 

att utvecklaren bör ha i åtanke är: ”Vad ska systemet göra i olika sammanhang?” och ”Kan den 

verkligen agera likadant i alla situationer som kan uppstå?”. Det sista begreppet är agerande. 

Ståhlbröst förklarar att vi inte bara kan prata om AI och etik, det handlar också om att agera på 

dilemman som kan uppstå innan de sker (Personlig kommunikation, A. Ståhlbröst, 18 

december, 2020). 

 Vidare talar Ståhlbröst om vem som kan tänkas vara ansvarig när det blir fel. Hon 

förklarar att det finns ett gemensamt ansvar hos utvecklare, implementerare, användare, 

leverantörer, konkurrenter och konsumenter. De nämnda aktörerna har sina egna sätt att 
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påverka AI då det uppstår ett fel. Därav är det alla inblandade som bär ett gemensamt ansvar 

(Personlig kommunikation, A. Ståhlbröst, 18 december, 2020). 

 

2.4 Digitala infödingar och digitala immigranter 
Marc Prensky (2001) myntade begreppen ”Digital natives” (digitala infödingar) och ”Digital 

immigrants” (digitala immigranter), som syftar till att beskriva två generationers olika 

inställningar till och användning av teknik. Digitala infödingar är, enligt Prensky, den 

generation av ungdomar som är födda in i den digitala tidsåldern och har ett digitalt språk som 

modersmål. Digitala infödingar representerar den första generationen som växt upp med teknik. 

På grund av teknikens ständiga närvaro i deras liv har de ett beteendemönster som skiljer sig 

från tidigare generationer. 2001 hade den genomsnittliga ungdomen spenderat mindre än 5 000 

timmar på att läsa, men över 10 000 timmar på videospel samt 20 000 timmar på att titta på 

TV. Datorer, e-post, internet och mobiltelefoner är en integrerad del av deras liv (Prensky, 

2001: 1). Nuförtiden är praktiskt taget alla 17-19-åringar på sociala nätverksplatser enligt 

rapporten Barnen och internet 2019 (Internetstiftelsen, 2019).  

Den generation som inte är födda in i den digitala världen och anstränger sig för att 

passa in, kallas för digitala immigranter. Trots att de digitala immigranterna utvecklas och 

förhåller sig till sin omgivning, vissa bättre än andra, behåller de alltid, i viss utsträckning, en 

fot i det förflutna (Prensky, 2001: 1-2). Digitala immigranter kan i första hand vända sig till 

fysisk litteratur för information, jämfört med digitala infödingar vars första informationskälla 

är internet (Prensky, 2001: 2). Rapporten Svenskarna och internet 2019 visar att pensionärer är 

de största konsumenterna av traditionella media, exempelvis radio, TV, dagstidningar och 

böcker (Internetstiftelsen, 2019: 124). Beteenden hos dagens äldre generation skiljer sig från 

den yngre då de håller på att lära sig det nya digitala språket. Forskare menar att när människan 

lär sig ett nytt språk senare i livet, tas den informationen upp av andra delar i hjärnan (Prensky, 

2001: 2). Å andra sidan, har internetanvändandet, enligt Internetstiftelsen, ökat hos de som är 

76 år och äldre i samband med COVID-19.pandemin som bröt ut i Sverige 2020. Resultatet av 

Svenskarna och internet 2020 visar att det har skett en snabb och omfattande digitalisering, där 

många av användarna har använt digitala tjänster mer än tidigare. Enligt rapporten har 

pensionärerna tagit ett kliv ut på internet och använder sig av digitala tjänster mer än tidigare 

samt testat dem för första gången. Detta har resulterat i att de äldre känner sig mer sociala än 

tidigare av en ökad skärmtid, och att de är positivt inställda till digitaliseringens möjligheter 

(Internetstiftelsen, 2020: 4). 
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 Prensky menar alltså att det finns en betydande skillnad mellan digitala infödingar och 

digitala immigranter. De digitala infödingarna antas vara tekniskt kunniga tack vare att de fötts 

in i den digitala tidsåldern, medan digitala immigranter antas motstå ny teknik eller ha vissa 

svårigheter att acceptera den. I stället för att skilja på digitala infödingar och digitala 

immigranter föreslår Qian Wang, Michael D. Myers och David Sundaram (2013) att skillnaden 

på teknisk kunnighet bäst kan konceptualiseras som ett kontinuum, där vissa individer har 

bättre färdighet än andra (Wang et al., 2013: 409). I artikeln Digital Natives and Digital 

Immigrants: Towards a Model of Digital Fluency konceptualiserar Wang et al. människans 

tekniska kunnigheter. Författarna tar fram begreppet ”Digital fluency” (digitalt flytande) vilket 

de menar är förmågan att omformulera kunskap och producera information för att uttrycka sig 

kreativt och lämpligt i en digital miljö. Wang, et al. har tagit fram en modell som innefattar de 

faktorer som har en direkt eller indirekt påverkan på digitalt flytande (ibid). Modellen 

innehåller sju faktorer: demografiska egenskaper, psykologiska faktorer, socialt inflytande, 

utbildningsfaktorer, beteendemässiga avsikter, möjligheter och faktisk användning av teknik 

(Wang et al., 2013: 413). 

 Wang et al. menar att digitalt flytande påverkar en individs teknikanvändning. 

Teknikanvändningen påverkas inte bara av ålder, utan av kontextuella begränsningar relaterade 

till människans beteende, viljan eller behovet av att utföra en handling, samt färdigheter och 

möjligheter som krävs för att slutföra en uppgift (Wang et al., 2013: 414-415). 

 Digitala infödingar och digitala immigranter används i studien för att skapa en 

förståelse för olika generationers attityder till teknik och hur de har uppkommit. Teorin 

förklarar även olika användarmönster genom att gruppera användare av olika åldrar. I relation 

till Prenskys teorier används teorin om digitalt flytande för att föra fram olika argument om 

vad som påverkar en individs vilja eller icke vilja att använda teknik.  

 

3. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden semistrukturerad intervju som uppsatsens forskning är 

baserad på. Därefter redogörs hur urvalsprocessen av studiens informanter gick till. Vidare 

presenteras hur intervjuerna genomförts, bearbetats och analyserats. Slutligen behandlas etiska 

aspekter av relevans för metoden och studiens utförande.  
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3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer är baserade på analys och tolkning av observationer, uttryck, fallbeskrivningar och 

så vidare (Rienecker & Jørgensen, 2017: 174). Att använda intervju som metod är användbart 

för att producera detaljerad information som exempelvis känslor, upplevelser, attityder eller 

identifiera aspekter som inte går att observeras eller beskrivas genom datainsamling (Oates, 

2006: 192). Den utvalda kvalitativa metoden som används i studien är semistrukturerade 

intervjuer. Denna metod, till skillnad från strukturerade intervjuer, innebär en större frihet 

eftersom den och frågorna är anpassade till flödet i konversationen. Semistrukturerade 

intervjuer är en lämplig metod som ligger i linje med studiens syfte att undersöka och utforska 

personliga erfarenheter av digitalisering. Metoden fungerar som ett verktyg för att skapa en 

uppfattning om krav på och attityder till teknik. Semistrukturerade intervjuer har valts för att 

uppnå ett djupare resultat genom att ta upp specifika frågeområden med informanterna (Oates, 

2006: 193).  

Att använda intervju som metod kan vara fördelaktigt då forskaren vill höra flera 

människors reflektioner kring ett fenomen ur deras synvinkel. Informanterna får möjlighet att 

dela med sig av vardagliga rutiner, samt redogöra för hur saker och ting fungerar i praktiken 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 56). Friheten i de semistrukturerade intervjuerna innebär 

att intervjuaren kan följa upp med frågor när oväntade svar dyker upp, på sådant vis kan nya 

ämnen utforskas under samtalets gång (Benyon, 2019: 151). Denna frihet kan även, enligt oss, 

ses som en nackdel eftersom sidospår kan ta bort fokus från det som är relevant att undersöka. 

Detta är något som intervjuaren bör ha i åtanke när hen väljer att lyfta intressanta spår i 

intervjun och hur det kan påverka informanten. 

En nackdel, värd att nämna, är att empirin kan påverkas i intervjuer då informanten 

tillåts normalisera sin egen bild av sina erfarenheter genom att svara på hur de tänker att de ter 

sig än hur de gör i verkligheten (Oates, 2006: 204). 

 

3.2 Informanterna 

Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) menar att det är forskningsfrågan som avgör 

för vilken grupp eller grupper av människor som är av intresse att intervjua. Under 

urvalsprocessen är det viktigt att exakt klarlägga vilka människor som behövs intervjuas 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 42). För att nå ut till relevanta informanter tog vi kontakt 

med Sveriges 21 regioner och bad om att få kontaktuppgifter till den ansvarige för regionens 

digitaliseringsarbete inom hälso- och sjukvården. Vi fick svar från fyra digitaliseringsansvariga 



 
 23 

som var villiga att ställa upp på intervjuer. Valet att intervjua digitaliseringsansvariga grundar 

sig i att de sitter på svar om hur regionerna arbetar med sjukvårdens digitalisering. Eftersom vi 

inte fick kontakt med flera informanter låg fokus på att göra fyra väl utförda intervjuer. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne anser att det sällan räcker med att intervjua en eller ett par 

personer för att uppnå ett representativt material. Diskussionen om representativitet i 

kvalitativa intervjuer handlar om att forskaren ska uppnå en så kallad mättnad. En mättnad 

förekommer när forskaren upplever att hen känner igen svaren och ser ett återkommande 

svarsmönster (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015: 44). Redan efter två intervjuer uppstod 

ett mönster i de svar som genererats. Efter utförandet av samtliga intervjuer ansåg vi att en 

mättnad uppstått och att materialet var så pass omfattande att det inte behövdes fler 

informanter. Vi är dock medvetna om att studiens fyra informanter inte är representativa för 

hela målgruppen. 

 Mer detaljerad information om informanterna följer under avsnitt 4.1. 

 

3.3 Intervjuernas genomförande 
I boken Många möjliga metoder skriver Billy Ehn och Peter Öberg (2011) om 

förhållningsregler som bör användas vid genomförandet av en intervju. Intervjun ska vara väl 

förberedd i form av frågor och en fungerande inspelningsapparat. Att informera informanten 

om intervjuns syfte samt be om tillåtelse att spela in samtalet, skapar en förtroendefull relation. 

Intervjuaren bör lyssna uppmärksamt och respektfullt samt ställa följdfrågor och avsluta på ett 

bra sätt (Ehn & Öberg, 2011: 60). Trots att en intervju utförs för att intervjuaren vill få reda på 

något, menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne att det är av vikt att intervjuaren är påläst om 

sådant som går att ta reda på i förhand (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 46). Berättelsen i 

en intervju styrs av olika faktorer: intervjuarens kunskapsmål och frågor, informantens vilja 

och förmåga att framställa sin historia samt hens intresse av att presentera sig själv och sina 

handlingar. Sociala normer och kulturella föreställningar bör också räknas in i berättelsens 

framställning (Ehn & Öberg, 2011: 62).  

Vi tog stor hänsyn till ovanstående författares tips. Förberedelse inför intervjuerna var 

av stor betydelse, då vi var pålästa om ämnet och ägnade mycket tanke åt frågor och följdfrågor 

i form av en intervjuguide (se bilaga 3). Tidigt i kontakten med de fyra digitaliseringsansvariga 

skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut om deras rättigheter som informanter i studien, 

samt information kring inspelning och samtycke till deltagande. Anledningen till att vi gjorde 

detta tidigt i kommunikationen var för att öka förtroendet. Informationsbrevet förklarade även 
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att intervjuerna uppskattades ta runt 45 minuter vardera, detta för att inte ta upp för mycket av 

informanternas tid då vi var medvetna om att de var upptagna med mycket annat. Vid själva 

intervjutillfället uppmärksammades informationsbrevet för att säkerställa att informanten 

medgav samtycke till att delta och att intervjun fick spelas in. 

För att en intervju ska vara lyckad krävs mellanmänskliga kompetenser. Att 

intervjuaren ställer välvilliga frågor och tydliggör ett intresse för informantens historia är 

centralt. Om svaren inte blir tillräckliga kan intervjuaren omformulera frågan för att ge 

informanten möjlighet att tänka om. En annan teknik handlar om att ställa följdfrågor för att få 

informanten att berätta mer med egna ord (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 47). Med 

semistrukturerade intervjuer som metod arbetade vi i linje med Eriksson-Zetterquist och 

Ahrnes råd. Metoden möjliggjorde för oss som intervjuare att återkoppla till ämnet med nya 

frågor och bekräfta informanternas historier.  

 

3.3.1 Moderator och observatör 

Jan Trost (2010) menar att det i vissa fall kan vara en fördel för intervjuaren att ha sällskap av 

en kollega. Att vara två samspelta intervjuare kan leda till en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse än en med en intervjuare. Däremot kan det ur informantens 

perspektiv uppfattas som att hen hamnar i underläge (Trost, 2010: 66-67). Vi ville undvika 

känslan av att vi som intervjuare skulle ha ett maktövergrepp. Metoden hade kunnat utföras 

med endast en av oss, men efter noggrann överläggning togs beslutet att vi är så pass samspelta 

att intervjuerna skulle vinna mer på att vara två intervjuare. Detta löstes på så vis att en av oss 

hade rollen som moderator och skötte intervjun samt största delen av samtalet, och den andra 

hade rollen som observatör och förde anteckningar. I slutet av intervjuerna öppnades ordet upp 

för observatören och tillfället gavs för att ställa relevanta tilläggsfrågor.  

 

3.3.2 Det digitala mötet 

På grund av ett större avstånd mellan oss och informanterna, samt den rådande COVID-19-

pandemin togs beslutet att utföra intervjuerna digitalt. Vi är sedan tidigare väl bekanta med 

videokommunikationstjänsten Zoom och beslutade därför att genomföra samtliga intervjuer 

med hjälp av tjänsten. Detta innebar att vi fick ta hänsyn till några riktlinjer. Vid första kontakt 

med informanterna var vi tydliga med att informera om hur mötet skulle gå till rent praktiskt. 

Efter överenskommelse om hur och när intervjun skulle äga rum skickades en Zoom-länk ut i 

god tid till informanterna. Detta för att informanterna skulle vara väl förberedda samt kunna ge 



 
 25 

åsikter kring om de skulle föredra en annan mötesplattform. Vi diskuterade sinsemellan vilken 

påverkan den digitala träffen kunde ha på själva intervjun. Diskussionen slutade i följande 

resonemang: Att träffas fysiskt kan medföra ett bättre flöde i samtalet då mötet blir mer 

personligt, det är lättare att tolka kroppsspråk och mimik vilket leder till att missförstånd kan 

undvikas, samt att det blir lättare att avsluta intervjun på ett ordentligt sätt utan ett plötsligt 

avbrott. De positiva effekterna som ett digitalt möte har är att deltagarna slipper förflytta sig 

fysiskt vilket är tidseffektivt, det är ekonomiskt gynnande, samt att ett digitalt möte ställer 

mindre krav på tillgänglighet. Vi tog med oss dessa slutsatser in i intervjuerna och var medvetna 

om de för- och nackdelar som det digitala mötet medför. Dock fanns det ingen bättre möjlighet 

för oss att utföra intervjuerna på, det bästa möjliga gjordes av situationen. 

 Under intervjuerna blev det tydligt att fysiska och digitala mötena skiljer sig åt. Ett 

exempel på detta är att vid de digitala intervjuerna tenderade alla utom en informant att se på 

saker i sin omgivning i stället för att titta på skärmen och hålla en ”digital ögonkontakt” med 

oss. En annan problematik som uppstod under en av intervjuerna var att internetuppkopplingen 

strulade. Detta ledde till en kortare paus i samtalet och att informanten fick upprepa sig. Detta 

blev ett störande moment då flödet i konversationen avbröts. Under avbrottet märkte vi att det 

var en fördel att ha en uppmärksam observatör som återställde flödet i samtalet. 

 

3.3.3 Inspelning 

Inspelningen av intervjuerna skedde direkt i Zoom vilket medförde att vi kunde spela in 

ansiktsuttryck, reaktioner och ljud. Fördelen med att spela in en intervju är att forskaren kan gå 

tillbaka till materialet upprepade gånger. Inspelningen fungerade även som en metod för oss 

att förbättra intervjuerna då vi i efterhand kunde ta till oss information om hur den hade kunnat 

förbättras (Trost, 2010: 74).  

Vetenskapsrådet (2017) förklarar vikten av att videoinspelningen sker på ett respektfullt 

och ansvarsfullt sätt. Med detta menas att informantens integritet ska respekteras och att 

samtycke ska inhämtas av informanten (Vetenskapsrådet, 2017: 27). 

Som tidigare nämnt, informerades informanterna om inspelning i informationsbrevet 

(se bilaga 1) i god tid innan intervjutillfället. Under intervjuerna fick informanterna bekräfta 

sitt samtycke till att frivilligt delta i studien och att intervjun spelades in. Vid detta tillfälle 

ställdes frågan om vi fick spela in intervjun via Zoom, som inkluderar både ljud och video, 

eller om vi endast skulle spela in ljudet av intervjun. Alla informanter gav samtycke till att bli 

inspelade med ljud och video vilket innebär att materialet behandlar personuppgifter. Efter 
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inspelningen följdes Vetenskapsrådets riktlinjer om att förvara videoinspelningen på ett säkert 

ställe där ingen obehörig har möjlighet att komma åt materialet och informanternas identiteter. 

När uppsatsen är godkänd kommer intervjuerna och transkriberingarna att raderas 

(Vetenskapsrådet, 2017: 27).  

 

3.4 Bearbetning, analys och tolkning av resultatet 
Efter att intervjuerna genomförts behandlades och analyserades resultatet. Det första steget var 

att göra en transkribering av det inspelade materialet. Hur transkriberingen utförs är en 

avvägning i relation till studiens syfte. Billy Ehn och Peter Öberg menar att det gäller att hitta 

en balans mellan hur redigering av materialet görs. Redigeras inte talspråket kan den 

publicerade texten bli svårläst, och om språket redigeras för mycket kan bilden av berättaren 

ändras. En timmes intervju kan, vid yttersta noggrannhet, ta upp till åtta timmar att transkribera 

(Ehn & Öberg, 2011: 63). Här skedde en övervägning från vårt håll, då vi ville hinna med flera 

långa intervjuer men inte hade tid till att transkribera allt för uppsatsens omfång. Allt 

intervjumaterial bearbetades flera gånger, men bara de viktigaste partierna transkriberades.  

 Analysen och tolkningen av berättelsen börjar, enligt Ehn och Öberg, redan under själva 

intervjun då intervjuaren skapar föreställningar om vad det som berättats betyder och hur det 

kan användas i studien. Under analysarbetet är det till hjälp att skilja på tre dimensioner: 

innehåll, form/uttrycksmedel och den personliga relationen i intervjusituationen. 

Innehållsanalysen innefattar vilka händelser, karaktärer och teman som skildras i informantens 

berättelse. En formanalys handlar om berättelsens uppbyggnad och språk. Analysen av 

intervjusituationen är inriktad på relationen mellan berättaren och intervjuaren (Ehn & Öberg, 

2011: 64). Vi tog med oss ett urval av frågor i analysarbetet för att få fram en fungerande mall. 

Mallen är kopplad till uppsatsens syfte och kunskapsmål för att kunna välja ut vad som ska 

analyseras och citeras i texten. 

 

3.5 Etiska överväganden 
Forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, etiska krav på 

forskaren och forskningens inriktning och genomförande för att säkerställa god kvalitet. 

Forskaren bär ansvar gentemot de människor som medverkar i forskningen, samt mot de som 

indirekt kan påverkas och gynnas av resultatet. De uppförandekrav som ställs på en forskare 

har sin förankring i samhällets etiska normer och värderingar. Några allmänna regler som en 
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forskare ska förhålla sig till är: Tala sanning om sin forskning, öppet redovisa metod, resultat 

och kommersiella intressen, inte stjäla andras forskningsresultat, bedriva forskningen utan att 

skada, samt vara rättvis i sin bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017: 8).  

I God forskningssed har Vetenskapsrådet (2017) tagit fram fyra begrepp som är 

kopplade till etiska aspekter vilka är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2017: 40). Begreppen är betydelsefulla för att följa en god relation mellan 

informanter och forskare. 

Denna studie eftersträvar största möjliga konfidentialitet vilket är en allmän förpliktelse 

att sprida uppgifter. Informanterna har tagit del av ett informationsbrev (se bilaga 1) vilket 

redogör för deras rättigheter som informanter i studien, vilka är sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet samt att tydliggöra samtycke och frivilligt deltagande. Genom informationsbrevet 

byggs ett förtroende upp och därför är det av största vikt att inte bryta mot det som lovats 

informanterna. 

Grundprincipen med sekretess är att ingen obehörig ska kunna ta del av den information 

som informanten framför till oss. I vår studie innefattar sekretessen att transkriberingarna och 

de inspelade intervjuer endast kommer att vara tillgängliga för oss. Som tidigare nämnt, 

kommer transkriberingarna och inspelningarna att raderas när uppsatsen är godkänd. Likt 

sekretessen kommer vi under studien att vidta tystnadsplikt. Detta innebär att vi inte kommer 

att tala om informanternas identiteter med någon obehörig. 

Gällande anonymitet kommer informanterna att avidentifieras för att ingen ska kunna 

koppla en viss uppgift till en individs identitet. I studiens fall kommer material som berör region 

eller titel inte att skrivas ut. Informanterna har kontaktats via mail och denna maillista kommer 

att raderas vid godkänd uppsats och efter att informanterna fått ta del av resultatet och den 

färdiga uppsatsen. 

Val av metoder har en etisk aspekt och kan innehålla flera viktiga etiska avvägningar 

(Vetenskapsrådet, 2017: 26). För uppsatsens forskning innebär detta bland annat att en 

bedömning gällande frågor som ställs under intervjuundersökningen görs. Rollen som 

forskaren har, både under och efter en intervjusituation, handlar om etiska krav som att visa 

hänsyn och vara respektfull. En övergripande etisk fråga gäller hur forskningsarbetet kan 

legitimeras och vilka konsekvenser det har för de inblandade (Ehn & Öberg, 2011: 67). 

Eftersom uppsatsens forskning bland annat ämnar undersöka journalsystem, är det av stor vikt 

att frågor gällande journal- och patientsekretess inte ingår i intervjuerna. Uppförandekraven 

och de allmänna förhållningsreglerna upprätthölls noggrant så att informanterna ska kunna 

känna sig trygga i sitt medverkande och inte kommer till skada. 
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4. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultatet från studiens insamlade intervjudata. Studiens teoretiska 

ramverk appliceras på resultatet och en analys sker löpande. Avsnittet inleds med att kort 

presentera informanterna. Den andra delen syftar till att besvara den första forskningsfrågan. I 

denna del används teknikrelationerna instrumentalism, essentialism och socialkonstruktivism 

som teoretisk utgångspunkt för att besvara digitaliseringsansvarigas attityder till att digitalisera 

journalföring med hjälp av digitala diktering- och taligenkänningstekniker. I den sista delen 

används Technology Acceptance Model och artificiell intelligens som teoretiska 

utgångspunkter för att besvarar den andra forskningsfrågan som handlar om upplevda krav och 

hinder som digitaliseringsansvariga identifierat för att implementera digital diktering och 

taligenkänning på ett fungerande sätt inom hälso- och sjukvården.  
 

4.1 Informanterna  
Informanterna bestod av fyra digitaliseringsansvariga från fyra regioner i Sverige. I studien 

kommer informanterna att benämnas som ”Informant 1”, ”Informant 2”, ”Informant 3” och 

”Informant 4”. 

 Informant 1 har arbetsuppgifter som syftar till att öka den generella kunskapen kring 

digitalisering, och arbetet är en motor i regionens digitaliseringsarbete. Arbetet inkluderar även 

att vara ute i verksamheterna men också att jobba med regionens politik, och fungerar som en 

central punkt mellan de båda. Informant 1 har en bakgrund inom sjukvården och blev sedan 

digitaliseringschef, vilken hen anser vara en styrka för att kunna förstå olika resonemang inom 

de båda världarna.  

 Informant 2 arbetar vid digitaliseringsavdelningen i regionstaben som IT-strateg. 

Avdelningen har ett strategiskt uppdrag inom regionen som innefattar att göra långsiktiga 

vägval och skapa förutsättningar tillsammans med berörda verksamheter. Detta för att 

regionens verksamhet ska kunna vidareutveckla sin verksamhet med hjälp av IT och medicinsk 

teknik. Digitaliseringsavdelningen ska bevaka teknisk utveckling och verka strategiskt på 

nationell och regional nivå inom området. Informant 2 har ingen utbildning inom sjukvården, 

utan bakgrunden ligger inom IT. 

Informant 3 förklarar att hen är ansvarig för att hålla samman vårdsystem och se till att 

de är så användarvänliga och säkra som möjligt. Dels för att patienter ska kunna ta till sig 
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informationen som ges, dels för att säkerställa informationssäkerhet. Informant 3 har en 

läkarutbildning och har sedan gått mot att digitalisera sjukvården och ta sig an frågor som rör 

digitalisering. 

Informant 4 arbetar med att förvalta två stora system utifrån ett verksamhetsperspektiv. 

Arbetet inkluderar att översätta teknikens funktion till praktiken, förklara hur den ska användas 

och vilken funktion den ska ha. Den andra delen omfattar vårdguiden 1177 där IT och 

verksamhet är samlade. Informant 4 har ingen bakgrund i vården utan har arbetat med IT i 

privata företag.  

 

4.2 Attityder till digitala diktering- och taligenkänningstekniker 

Kommande avsnitt redogör för informanternas attityder till digital diktering och taligenkänning 

i hälso- och sjukvården. Nedan presenteras informanternas svar och analyseras enskilt. Detta 

görs med hjälp av teknikrelationerna instrumentalism, essentialism och socialkonstruktivism 

för att ge en djupare inblick i varje enskild informants attityd till att digitalisera journalföring i 

sjukvården.  

 

4.2.1 Informant 1 

I regionen som Informant 1 är digitaliseringsansvarig i, har olika tester av digitala dikterings- 

och taligenkänningstekniker utförts. Efter att testerna hade genomförts konstaterade de att 

tekniken fungerade. Informant 1 ser dock potential till utveckling av tekniken i syfte att 

förbättra och förenkla den. En effektivitet kan uppnås genom att kombinera journalföringen 

med checklistor och AI. Hen menar att journalföringen bör fungera på så vis att en läkare svarar 

på frågor i en checklista efter besöket som därefter, med hjälp av AI, genererar svaren från 

listan och sammanställer det till en textmassa. Genom att använda sig av checklistor kommer 

journalen att bli mer strukturerad och ha en gemensam struktur för alla patienter, oavsett vem 

som fört journalen. Informant 1 lyfter lösningen med en strukturerad journal eftersom det idag 

inte finns någon bestämd struktur för hur en journal ska se ut. Det finns ingen som sätter stopp 

för hur mycket som ska journalföras efter ett besök. Informant 1 menar att all personal inom 

hälso- och sjukvården journalför olika mycket. Detta får konsekvenser i att den administrativa 

processen kan påverkas genom ökade utgifter och tid på journalföring. Här kan vi tänka oss att 

Informant 1 ser tekniken som ett verktyg. Genom att använda sig av den på ett specifikt vis kan 

en effektivitetsvinst uppnås, men resultatet av användningen beror på hur människan 

interagerar med tekniken. Detta är ett instrumentalistiskt sätt att se på tekniken. Tekniken finns 
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idag, enligt Informant 1, men effekten av den bestäms av vem som använder den. Här kan vi 

se att sjukvårdspersonalen måste använda tekniken på rätt sätt för att uppnå god effekt. Även 

om tekniken implementeras är det fortfarande personalens intention att använda den som styr 

hur effekten blir. För att uppnå bästa möjliga resultat måste alltså personalen tränas i hur de 

ska använda tjänsterna. 

Informant 1 förklarar vidare att det finns två olika drivkrafter för att använda tekniken, 

ett ekonomiskt perspektiv och ett kvalitetsperspektiv. Hen lyfter den ekonomiska vinsten i att 

använda tekniken. Genom att minska och förkorta den administrativa processen, går det att 

spara både tid och resurser. Hen beskriver att tekniken är god där det går att frigöra pengar på 

en gång, genom att spara 6-8 procent av den administrativa processen kan regionen spara flera 

hundra miljoner. Ur ett kvalitetsperspektiv kan tekniken användas för att säkerställa god kvalité 

genom att exempelvis läkarna får mer tid till annat. Även här kan vi se att Informant 1 har ett 

instrumentalistiskt synsätt. Detta eftersom hen menar att vi genom tekniken kan uppnå 

effektiva ändamål som hen anser vara värdefulla, det vill säga spara pengar och säkerställa god 

vårdkvalitet. Vad som krävs är däremot att tekniken används på rätt sätt för att nå denna effekt, 

om den används på fel sätt kan det i stället hämma arbetet. Informant 1s attityder gentemot 

digitala dikterings- och taligenkänningstekniker är väldigt positiva och det framgår att hen vill 

främja utvecklingen av dem.  

Informant 1 ser också en problematik med att använda digitala dikterings- och 

taligenkänningstekniker i sjukvården eftersom de kan påverka yrket. Hen beskriver personalen 

i läkarkåren som hantverkare som under sin utbildning, med praktiska inslag, fått lära sig 

hantverket av seniora läkare som i sin tur lärt sig av andra seniora läkare. Därav är yrket 

traditionellt och manuellt vilket kan komma att påverka hur mottagliga personalen är för 

förändring och förbättringsmöjligheter inom yrket. Beroende på hur tekniken kan komma att 

tillämpas i vården får det en konsekvens på yrket. Det kan uppstå en stor konflikt, menar 

Informant 1, då AI kan hota hantverket genom att ersätta och ta över det hantverk som läkarna 

utbildats och tränats i under många år. Läkarna kan på så sätt förlora sin identitet enligt 

Informant 1. Vad vi ser här är ett essentialistiskt synsätt på tekniken. Informant 1 menar att den 

kan komma att avhumanisera läkaryrket då tekniken har en essens som kan ta över vissa 

arbetsmoment. Det är alltså tekniken som tvingar fram en avhumanisering och kommer, i detta 

fall, därför sänka den mänskliga moralen hos läkarna och standardisera dem bort från den 

mänskliga variationen. Sjukvården kan alltså, enligt Informant 1, bli påverkad på så sätt att 

läkarna förlorar sin identitet till implementerad teknik. Å andra sidan är Informant 1 tveksam 

till att tekniken kommer att ta över yrket helt. Hen menar att den mänskliga förmågan alltid 
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kommer att behövas även om avancerad teknik används i yrket. Här lyser instrumentalismen 

igenom igen, där det är individens intentioner som bestämmer. Vi ser att Informant 1 motsätter 

sig essentialismen då hen menar att den mänskliga förmågan spelar en central roll i sjukvården 

på grund av att AI saknar moral. Här kan vi tänka oss att det är viktigt att behålla den mänskliga 

intelligensen i sjukvården, på grund av att det är en arbetsmiljö som dagligen brottas med moral 

och etik, som AI ännu inte har kapacitet till.  

Sammanfattningsvis kan vi se att Informant 1, till störst del, har ett instrumentalistiskt 

synsätt på vad tekniken kan göra för sjukvården. Hen menar att digital diktering och 

taligenkänning kan förbättra hälso- och sjukvården ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv 

samt att det kan medföra en effektivisering på arbetsplatsen. Informant 1 visar även på ett 

essentialistiskt sätt att se på tekniken då hen har förståelse för att tekniken kan påverka läkarnas 

identitet på grund av att tekniska lösningar kan reducera vissa arbetsmoment. 

 

4.2.2 Informant 2 

Informant 2 berättar att de har lagt sitt deras pilotprojekt för digital diktering och taligenkänning 

på is, på grund av att de just nu inför ett nytt journalsystem. Tekniken blir mer relevant att 

pröva efter att journalsystemet är implementerat, enligt Informant 2. Trots att projektet skjutits 

upp ställer hen sig positiv till digital diktering och taligenkänning och menar att tjänsterna har 

stora möjligheter att nå framgång. Hen ser det som ett område som kommer att vara viktigt för 

att effektivisera vardagen i arbetslivet. Informant 2 har sett och hört att tjänsterna minskar 

administrativt arbete och menar att dagens rutiner i sjukvården är ett traditionellt arbetssätt som 

kostar pengar. Informant 2 lyfter att de som jobbar med tjänsten måste tränas i det för att uppnå 

effektivitet. Här ser vi att tekniken kan uppnå en mängd olika effekter då den underlättar 

vardagen i sjukvården, enligt Informant 2. Detta stämmer överens med det instrumentalistiska 

synsättet som menar att tekniken är ett verktyg som kan ge god effekt beroende på hur den 

används. Möjligheterna att nå framgång och effekt kommer alltså bero på sjukvårdspersonalen. 

Tekniken i sig är ett neutralt objekt och det är människan som måste tränas i att använda den 

för att uppnå effekten den är avsedd för.  

Informant 2 berättar att vi måste skapa modeller för att beräkna vilka ekonomiska 

vinster som en digital satsning kan resultera i. Det måste finnas tillämpningar i begränsad skala 

som sedan slås ut på större organisationer för att kunna se den stora potential som finns att 

hämta vid en sådan satsning. Detta kommer dock, enligt Informant 2, att leda till ett förminskat 

behov av sekreterare. Här lyfter Informant 2 ett essentialistiskt perspektiv där teknikens essens 



 
 32 

bidrar till att människan förlorar sitt arbete. Hen menar att automatiseringen leder till färre jobb 

där den mänskliga kompetensen inte längre behövs. Å andra sidan finns det underlag som visar 

att sjukvården är i behov av att ändra sitt nuvarande arbetssätt på grund av långa vårdköer och 

att sjuksköterskor och läkare lägger ungefär 40 procent av sin arbetstid på total administration 

(Ivarsson Westerberg et al., 2021: 99). Detta är ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på 

digitaliseringen av journalföring på grund av att den styrs av ekonomiska och politiska 

förhållanden.  

Informant 2 menar också att även om tekniken kan komma att medföra många positiva 

konsekvenser tenderar individen att återgå till sin trygghet i det traditionella och manuella. Det 

är viktigt, enligt Informant 2, att individen tar till sig förändring och viljan att våga utmanas i 

sin trygghet. Tekniken är, enligt Informant 2, bara en pusselbit av många andra som möjliggör 

nya arbetssätt. Det handlar också om ledning, kompetens och stöd. Det är det dagliga 

arbetssätten i en verksamhet som avgör hur framgångsrik en förändring är. Tekniken är alltså 

oftast inte problemet enligt Informant 2.  
 

Teknik är en komponent som parallellt med kultur och kompetens och parallellt med 

strategi och ledning tillsammans skapar förutsättningarna för att införa nya arbetssätt 

och det är där värdet uppstår. Det är inte i tekniken enskilt utan det är en 

förändringsresa där tekniken är en komponent av många (Informant 2) 

 

Detta, menar Informant 2, blir essensen av digitalisering i en komplex organisation. Hen ser 

tekniken som en liten del av en större förändring som behövs för att få ut det riktiga värdet i ett 

förändringsarbete. Faktorer som kompetens, kultur, ledning och strategi är starkt beroende av 

varandra för att lyckas med ett nytt arbetssätt och genomgå en förändringsresa. Här går det att 

identifiera perspektiv från både instrumentalismen och socialkonstruktivismen. Tekniken 

kommer, genom rätt användning, föra med sig många positiva effekter men den tvingar också 

individen att förändra sitt traditionella arbetssätt. Tekniken är i detta fall ett neutralt verktyg 

vars framgång beror på hur individen arbetar med ledning, kompetens och stöd. 

Teknikutvecklingen är också beroende av hur samhället, politiken och kulturen utformars. 

Kontexter som dessa bestämmer hur förändringsarbetet kommer att se ut. Ett exempel på hur 

samhället förändras och påverkas går att tyda i regeringens digitaliseringspolitik i visionen att 

vara bäst på att använda digitaliseringen möjligheter 2025.  

 Sammantaget kan vi se att Informant 2 lyfter perspektiv och vinklar som inkluderar alla 

tre nämnda teknikrelationer: instrumentalism, essentialism och socialkonstruktivism. Hen 
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förklarar att det finns ett behov av att effektivisera journalföring med hjälp av digital diktering 

och taligenkänning men att detta medför olika synvinklar som bör finnas i åtanke vid 

implementering och upphandling. Hen anser, som instrumentalismen säger, att det krävs 

träning i nya system för att de ska uppnå önskad effekt. Den önskade effekten styrs bland annat 

av ekonomiska, politiska och sociala förhållanden vilket gör att vi förhåller och utformar oss 

efter dessa vilket är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Därtill kommer sekreterarna att 

påverkas på grund av att automatiseringen av journalföring innebär att den mänskliga 

kompetensen inte behövs vilket är ett essentialistiskt förhållningssätt till teknik.  

  

4.2.3 Informant 3 

Informant 3 är bekant med tekniken då den används i primärvården på en privat klinik i 

regionen. Den privata kliniken har sett goda resultat vilket medfört att andra läkare i regionen 

har efterfrågat tjänsten. De kulturella och sociala förhållandena som tekniken befinner sig i har 

påverkat och inspirerat andra läkare att testa tjänsterna, på grund av att de hört om goda resultat. 

Här ser vi spår av socialkonstruktivismen som menar att teknikens funktion påverkas av vilket 

sammanhang den befinner sig i (Barney, 2004, 40). Här kan vi tänka oss att sociala och 

kulturella förhållanden har resulterat i att tekniken kan komma att användas hos flera kliniker 

på grund av god effekt har inspirerat andra läkare i liknande arbetsmiljöer. Detta kan i sin tur 

bidra till en ökning i både användning och utveckling av teknik. Den mänskliga aktören spelar 

i detta sammanhang en central roll för regionens teknikutveckling. Däremot förklarar 

Informant 3 att tekniken inte kommer att användas förrän om fem år eftersom de arbetar med 

att ta fram ett nytt journalsystem. 

Informant 3 anser att digitala dikterings- och taligenkänningstekniker kan ha positiva 

effekter, då de minskar arbetsbördan och ökar patientsäkerheten. Idag fungerar det på så sätt 

att läkaren får tillbaka sina diktat några dagar efter mötet med patienten och därefter signerar 

hen att diktatet har blivit korrekt journalfört. Problemet med detta, enligt Informant 3, är att 

läkaren vanligtvis behandlar flera patienter om dagen och när diktaten sedan kommer som en 

klump kan det vara svårt för läkaren att komma ihåg exakt vad besöket gällde och vad som 

sades. Nyttan med att använda sig av digital diktering och taligenkänning är att det får en 

påverkan på arbetsmiljön då journalföringen förs in direkt och signeras i samband med besöket. 

Här ser vi att Informant 3 har ett instrumentalistiskt synsätt på tekniken. Hen är positivt inställd 

och förklarar att tjänsterna kommer att underlätta för sjukvården. De digitala dikterings- och 
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taligenkänningsteknikerna kommer att fungera som verktyg för att påverka arbetsmiljön 

positivt.  

Informant 3 anser också att det inte finns någon större problematik med tekniken. Hen 

har erfarenhet av att se hur långt den har utvecklats i engelsktalande länder. Som ett exempel 

berättar Informant 3 att hen tog del av en demonstration av taligenkänning på en mässa i USA 

där en läkare och patient hade ett samtal. Efteråt hade en AI sammanfattat mötet i en kortare 

journaltext. Detta väckte tankar hos Informant 3 om hur tekniken kan göra sjukvården mer 

effektiv. Hen menar dock att vi i Sverige ännu inte är där och inte heller kommer att komma 

dit på grund av att det svenska språket är för litet för att stora företag, som exempelvis 

Microsoft, ska vilja utveckla detta. Frågan blir, enligt Informant 3 ”Hur kan vi i Sverige hitta 

ett sätt att nyttja detta?”. Här ser vi ett socialkonstruktivistiskt synsätt där teknikutvecklingen 

hindras av kulturella och ekonomiska förhållanden. På grund av dessa kontexter, menar 

Informant 3, att Sveriges teknikutveckling stoppas. Produktkvaliteten kan också komma att 

påverkas vilket i sin tur kan vara avgörande om det är värt att investera i tjänsterna eller inte, 

om det är mer effektivt att journalföra på det manuella och traditionella sättet. 

Informant 3 tror även att det finns ett motstånd till att implementera digitala dikterings- 

och taligenkänningstekniker i sekreterargruppen. Hen misstänker att det kommer att bli fler 

reaktioner vid större satsningar på tjänsten. Här lyfter Informant 3 ett essentialistiskt perspektiv 

som hen tror att sekreterargruppen upplever. Hen menar att tekniken, i detta fall, utlöser en ond 

essens vars uppgift är att ta över de medicinska sekreterarnas arbete. Informant 3 har däremot 

talat med olika sekreterare som, enligt hen, inte tycker det är jättekul att skriva diktat heller. 

Informant 3 förklarar att hen inte ser att de nuvarande medicinska sekreterarna kommer att 

förlora sina jobb, utan i stället få en ny arbetsroll med nya arbetsuppgifter. I Informant 3s sätt 

att resonera kan vi här kontrastera essentialismen mot socialkonstruktivismen. Det verkar som 

att Informant 3 menar att negativa essentialister hotar implementeringen av ny teknik i 

sjukvården. Hen själv har ett mer socialkonstruktivistiskt perspektiv och menar att tekniken är 

vad vi gör den till.  

Kort sagt, förhåller sig Informant 3 till störst del till insturmentalismen och 

socialkonstruktivismen. Hen förklarar digital diktering och taligenkänning som ett verktyg som 

i hälso- och sjukvården kan medföra en rad olika positiva effekter, i synnerhet förbättrad 

arbetsmiljö och förbättrad patientkvalitet vilket är ett instrumentalistiskt synsätt på teknik. 

Informant 3 är även kritisk till att tjänsterna kommer nå sin fulla potential på grund av de 

sociala, politiska och kulturella förhållandena som svensk sjukvård finner sig i, vilket är ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
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4.2.4 Informant 4 

Informant 4 säger att de i en liten omfattning har använt sig av taligenkänning i regionen. Sedan 

några månader tillbaka har de startat ett införandeprojekt. Informant 4 ser journalföring med 

digital diktering och taligenkänning som en tjänst, vilken är bra för vissa grupper i sjukvården. 

Informant 4 förklarar att sjukvårdspersonalen idag journalför på olika sätt, antingen med hjälp 

av medicinska sekreterare eller på egen hand. Hen förklarar att de läkare som redan använder 

sig av medicinska sekreterare har svårt att se nyttan med att använda sig av tekniken. Deras 

arbetssätt fungerar redan bra och tekniken kommer inte att medföra en tidsvinst för dem. Detta 

kan ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eftersom teknikutvecklingen påverkas av 

sjukvårdspersonalens åsikter. De individer som väljer att inte använda tekniken gör det, i detta 

fall, på grund av att deras arbete redan fungerar. Den verksamhetskultur som de är vana vid 

främjar inte teknikutvecklingen eftersom den inte skulle medföra någon effektivitet enligt dem. 

För de läkare som journalför själva kommer däremot en tidsvinst att uppnås enligt Informant 

4. Hen anser att de kommer att bli motiverade att testa en tjänst som kan förenkla och frigöra 

tid i deras arbete. Informant 4 menar att dessa tekniker kommer att förbättra vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten. Detta är ett instrumentalistiskt perspektiv då Informant 4 anser att 

användningen av de tekniska verktygen kommer att föra med sig bra avsikter. De digitala 

dikterings- och taligenkänningsteknikerna kommer att brukas av de läkare som journalför 

själva för att uppnå effektiva ändamål som de anser vara av värde för deras arbete. Informant 

4 förklarar att det finns en enorm rädsla i sekreterargruppen.  

En problematik som Informant 4 har identifierat är den personliga insats som krävs från 

sjukvårdspersonalen. Hen anser att deras arbetsmiljö redan är utsatt och pressad och att tiden 

inte finns till för att sätta tjänsterna i verk och få dem att fungera. Hen trycker på att medarbetare 

inom sjukvården har sökt sig dit för att arbeta med människor och inte ha ett kontorsarbete vid 

en dator. Problematiken ligger i att personalen behöver se behovet och förstå vilken nytta 

tekniken kan medföra genom att lägga tid och försöka förstå vad den kan göra för arbetsmiljön. 

I detta fall, presenterat av Informant 4, ser vi ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där 

verksamhetskulturen inte tillåter utvecklingen av teknik. Sjukvårdspersonalen har inte tid att 

lära sig hur de ska arbeta med ny teknik då deras arbete redan är överbelastat. Trots att tekniken 

kan få en uppsjö av goda effekter vilka kan underlätta sjukvårdspersonalens arbete, befinner de 

sig i ett sammanhang där möjligheten att lära sig något nytt inte finns.  
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Sammanfattningsvis, förklarar Informant 4 ett socialkonstruktivistiskt synsätt på digital 

diktering och taligenkänning då hen hänvisar till att kulturen på arbetsplatsen inte tillåter eller 

accepterar tekniken vilket förhindrar utvecklingen av den. Hen menar att det är medarbetarnas 

behov och synsätt på tekniken som, i första hand, styr huruvida tekniken bör implementeras på 

arbetsplatsen. Informant 4 har själv ett instrumentalistiskt perspektiv på de digitala dikterings- 

och journalföringsteknikerna, på grund av att verktygen kommer medför bra avsikter. Hen tror 

att tjänsterna kommer brukas för att uppnå effektiva ändamål.  

 

4.3 Krav och hinder vid implementering av digitala dikterings- och 

taligenkänningstekniker  
De digitaliseringsansvariga lyfte flera perspektiv som är viktiga att ha i åtanke vid 

implementering av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker. Med utgångspunkt i 

Technology Acceptance Model kommer resultatet att analyseras och appliceras utifrån, upplevd 

nytta, upplevd användarvänlighet och attityd till användning. Även aspekter som AI kopplat 

till juridik och etik framkom i intervjuerna, och analyseras därför i detta avsnitt.  

 

4.3.1 Upplevd nytta 

Upplevd nytta syftar till användarens sannolikhet att använda sig av ett system på tack vare att 

användaren ser att tekniken är ett hjälpmedel som underlättar för hens arbete. Om användaren 

tror att systemet kommer att medföra positiva effekter på hens arbetsprestationer, kommer 

användningen av det givna systemet att öka (Davis, 1985: 26).  

”Det måste finnas ett behov från professionerna för att kunna satsa på detta perspektiv” 

säger informant 1. Hen menar att det krävs att sjukvårdspersonalen själva ser nyttan med att 

använda sig av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker. Informant 1 fortsätter att 

förklara att frågan drivs av sjukvårdsprofessionerna själva, där de behöver säga: ”Jag behöver 

denna teknik för att göra ett bättre jobb”. Hen menar att det inte är någon idag som ser tekniken 

på det sättet, de ser alltså inte behovet. 

Informant 2 lyfter att det är viktigt att belysa de värden som kan uppstå för sjukvården, 

patienten och den ekonomiska uppsidan med hjälp av digital diktering- och taligenkänning. 

Hen menar att detta är bra för alla och att vi måste arbeta med att skapa förståelse kring hur 

dagens situation ser ut och de brister som finns. Att motivera individerna till att ta till sig 

förändring, vilja förändras och utmanas i sin trygghet. Utmaningen ligger i att individen 

tenderar att återgå till sin trygghet i det traditionella och manuella. Informant 2 ställer sig alltså 
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positiv till digital diktering och taligenkänning och menar att rätt tillämpning av dessa kan 

medföra en effektivisering av journalföringen. Dock krävs det att de som jobbar med tjänsterna 

tränas i hur de ska användas. På grund av att det är ett nytt sätt att arbeta krävs det inlärning 

och tålamod från sjukvårdspersonalen. 

Informant 3 menar även att personalen behöver motiveras till att förändra sitt arbete. 

Hen menar att personalen inte är van vid att arbeta med teknik och att det att finns en rädsla för 

att förändra sitt arbete. Det som professionen alltid arbetat med är evidens, därav vill de inte 

jobba med något som inte är evidensbaserat. Informant 3 förklarar: ”Om vi hårdrar talsyntes så 

finns det inte evidens att det är bra”. Hen menar att kåren klär rädslan i att inte testa arbetssätt 

som inte är bevisade vara bra. Problemet är alltså inte tekniken i sig utan en rädsla att förändra 

arbetet om det inte finns evidens.  

Informant 4 lyfter vikten och innebörden av att förmedla nyttan och effekten som kan 

uppstå med hjälp av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker, samtidigt som vi måste 

förstå verksamheternas behov och översätta dem i lösningar. Hen menar att det är av stor vikt 

att visa på stöd vid införande av teknik och förklara hur det nya arbetssättet kan effektivisera 

arbetsdagen. Informant 4 menar på att arbetsmiljön är utsatt och pressad, tiden finns inte till 

för att sätta tjänsten i verk och för att få den att fungera. Som tidigare nämnt menar Informant 

4 att de som arbetar inom sjukvården har valt sitt yrke för att de vill jobba med människor, inte 

med teknik. Det är viktigt med en inlärningsperiod och möjligheten att kunna lära ut i 

sjukvården, men den tiden finns inte eftersom sjukvården är belastad. Å andra sidan tror 

Informant 4 att förståelsen för teknik kan variera beroende på vilken generation användaren 

tillhör, men hen förklarar att individens intresse för teknik också spelar en stor roll för hens 

attityder till den. För att få effekt krävs en insats från de enskilda individerna. Enligt Prensky 

(se avsnitt 2.4) skiljer sig beteenden hos dagens äldre generation från den yngre då de håller på 

att lära sig det nya digitala språket (Prensky, 2001: 2). Detta kan därför, som Informant 4 menar, 

ha en påverkan på den upplevda nyttan, då den yngre generationen kan se att det finns en nytta 

att hämta vid användandet av teknik i deras arbete, jämfört med den äldre generationen. Å 

andra sidan föreslår Wang et al. (2013) att teknisk kunnighet beror på individen. De menar att 

digitalt flytande handlar om förmågan att uttrycka sig kreativt och lämpligt i en digital miljö. 

Här går det att få en förståelse i hur Informant 4 menar med att det är individens intresse för 

teknik som påverkar användandet av den. Om individen har en vilja eller ett behov av att utföra 

en handling med hjälp av teknik, påverkas detta av individens digitala flytande. Här går det att 

se att teorierna om digitala infödingar, digitala immigranter och digitalt flytande går att 

applicera på hur Informant 4 uppfattar teknikvana hos användarna. 
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Gemensamt för alla informanterna var att de själva upplever nyttan med digitala 

dikterings- och taligenkänningstekniker. Däremot är deras inställning inte betydelsefull för att 

lyckas med implementeringen, enligt Davis (1985). Det är personalen, alltså användarnas, 

inställning till den upplevda nyttan som påverkar attityden till att använda sig av tjänsten för 

att uppnå positiv effekt på arbetet (Davis, 1985: 26). Utifrån informanternas sätt att beskriva 

användarnas syn på nyttan, kan vi se dåliga förutsättningar för en fungerande implementering. 

Varför personalen hindras till att se nyttan, till skillnad från informanterna, kan vara att det 

finns en rädsla för hur tekniken påverkar deras identitet och yrke.  

Informant 2, Informant 3 och Informant 4 förklarar nedan sina tankar om hur de bör 

göra för att kommunicera ut nyttan till personalen och vad som behöver göras för att försöka 

påverka deras inställning till förändringsarbete och möta dem i deras rädsla till nya arbetssätt.  

Informant 2 lyfter att det är viktigt att belysa de värden som kan uppstå för alla 

inblandade genom att skapa förståelse kring hur dagens situation ser ut och de brister som finns. 

Informant 3 menar också att personalen behöver motiveras till att förändra sitt arbete. Informant 

4 lyfter vikten och innebörden av att förmedla nyttan och effekten som kan uppstå med hjälp 

av digital diktering- och taligenkänningsteknik. Samtidigt som vi måste förstå verksamheternas 

behov och översätta dem i lösningar. Hen menar att det är av stor vikt att visa  stöd vid införande 

av teknik och förklara hur det nya arbetssättet kan effektivisera arbetsdagen. I Fagerström och 

Wolmesjös (2020) rapport (se avsnitt 1.6.1) beskrivs olika faktorer som är viktiga för att 

förverkliga digitaliseringsstrategin för verksamhetsledare. I ovanstående avsnitt går det att dra 

kopplingar till temat ”vad och hur” som behandlar riktlinjer för utveckling. Förutsättningarna 

är att användaren ska stå i centrum och vara medskapare. Vad som är intressant med detta tema 

i relation till TAM’s upplevd nytta är huruvida personalen hade upplevt nyttan genom att vara 

en del av att utveckla digitala tjänster i vården. 

Informant 3 förklarar också en annan sida av den upplevda nyttan. Resultatet från den 

privata kliniken som har använt digital diktering och taligenkänning har inspirerat flera läkare 

till att vilja använda tjänsten. Detta visar att det finns en inställning till att använda tekniken 

från vissa i regionen på grund av den goda effekt som upplevts vid tidigare användning. Detta 

påverkar personalens upplevda nytta i tron på att det kommer ha positiva effekter på deras 

arbetsprestation. Dessa inställningar går i linje med vad Informant 3 berättar om att tjänsterna 

måste vara evidensbaserade för att sjukvårdspersonalen ska vilja använda dem. När läkarna får 

höra från andra kollegor att digital diktering och taligenkänning är bra, ökar deras sannolikhet 

att använda systemen själva på grund av att de ser dem som hjälpmedel i deras arbete.  
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4.3.2 Upplevd användarvänlighet 

Upplevd användarvänlighet hänvisar till en användares tro och förväntning om hur ett nytt 

system ska vara att använda. Upplevd användarvänlighet avser i vilken utsträckning den 

potentiella användaren tror att användningen av ett system kommer att ske utan ansträngning. 

Om användaren uppfattar tekniken som enkel ökar acceptansen och motivationen att använda 

systemet (Davis, 1985: 26). 

Informant 3 anser att de system som Sverige använder sig av i hälso- och sjukvården 

knappt kommunicerar med varandra. Hen menar att systemen måste intergrera med varandra 

då Sverige har många regioner som gjort misstag förut och informationsmiljön är för spretig. 

Sverige har tänkt för kortsiktigt vilket har lett till att det finns flera olika system idag. ”Det är 

inte det att vi inte är digitaliserade i vården, vi är sjukt digitaliserade, men vi har helt tappat 

integrationerna och arbetsmiljöfrågorna i det här” förklarar Informant 3.  

Informant 4 har mött människor i verksamheter som till exempel ifrågasatt varför det 

finns så många olika applikationer. De menar att det hade hjälpt att skrota dessa och övergå till 

en applikation. Informant 4 förklarar att det investerats mycket tid och resurser i att bygga upp 

olika system och det är inte bara att skrota dem, trots att användarupplevelsen hade blivit bättre 

utav att använda en applikation. Här kan vi tänka oss att sjukvårdspersonalen inte är mottaglig 

för implementeringen av nya system, på grund av att det finns många system som de behöver 

kunna och inte är nöjda med. Förtroendet för nya system kan på så sätt påverkas av deras 

tidigare erfarenheter. 

Förutom ifrågasättandet av många applikationer förklarar Informant 4 också att det 

förekommer klagomål kring hur många klick som behövs göras i de nuvarande systemen. För 

att få bra utdata måste det finnas ett bra och enhetligt sätt att mata in data på enligt Informant 

4. För att detta ska bli möjligt blir vissa fält tvingande och styrande, och där menar 

vårdpersonalen att det är för många klick och steg. Vidare förklarar Informant 4 att vinsten inte 

är till för själva vården eller vårdpersonalen, utan för en annan del där vi till exempel kan 

utvinna statistik om kostnad per patient.  

Informant 3 och Informant 4 delar med sig av sina erfarenheter av de nuvarande 

systemen och vårdpersonalens inställning till dem. Här går det att ifrågasätta huruvida 

sjukvårdspersonalen upplever dagens system och hur deras inställning påverkar 

implementering av ny teknik. Hur påverkas deras upplevda användarvänlighet på grund av 

detta? Vad som är centralt i upplevd användarvänlighet är designfunktionerna och hur 

användaren tror sig behöva anstränga sig fysiskt och mentalt i användandet av systemet. 
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Upplevs tekniken som komplicerad kommer detta i sin tur ha en påverkan på användarens 

motivation och acceptans (Davis, 1985: 24 & 26).  

Upplever redan sjukvårdspersonal att det är ansträngande att använda sig av system i 

sjukvården, som nödvändigtvis inte behöver vara till för journalföring, påverkas kommande 

system och teknik av tidigare erfarenheter. Detta är något som går att belysa som ett hinder vid 

implementering eftersom personalens förtroende för teknik i sitt arbete upplevs som 

ansträngande, enligt Informant 3 och Informant 4.  

Temat ”utmaningar” i Fagerström och Wolmesjös (2020) rapport om digitalisering, 

ledarskap och informatik (se avsnitt 1.6.1) beskriver utmaningarna som finns i olika områden 

inom digitaliseringen. De utmaningar som finns är bland annat systemlösningar som inte är 

integrerade med varandra, vilket skapar merarbete och förbrukar resurser. Detta bekräftar 

Informant 4 då hen menar att sjukvårdspersonalen är negativt inställdad till många applikationer 

och klick. Fagerström och Wolmesjö förklarar därav vikten av att rätt krav ställs i upphandling 

för att sammanlänka systemen med varandra. Informant 3 intygar att det finns brist i att 

sammanlänka olika system vilket har fått en konsekvens i att systemen är splittrade. 

Informationen som ges av Informant 3 och Informant 4 stämmer överens med Fagerströms och 

Wolmesjös rapport. De finns brister i Sveriges hälso- och sjukvård som har att göra med de 

nuvarande systemlösningarna som finns. Enligt Fagerström och Wolmesjö tillhör detta område 

utmaningar i vården. Vi kan se att nya journalsystem är på gång i några av de aktuella 

regionerna som vi har talat med. Därav ser vi att det är viktigt att implementeringen av det nya 

journalsystemet blir bra och att det går i linje med sjukvårdspersonalens önskan om att det ska 

vara lätt att använda och inte vara mentalt och fysiskt ansträngande. Annars kan detta få en stor 

konsekvens för vårdpersonalens förtroende och acceptans till teknik. 

Informant 2 förklarar att uppfattningen om teknikens användarvänlighet delvis kan vara 

en generationsfråga. Prensky (se avsnitt 2.4) menar att digitala immigranter, som inte är födda 

i den digitala världen och anstränger sig för att passa in, utvecklas och förhåller sig till sin 

omgivning (Prensky, 2001: 2). Detta går att koppla till upplevd användarvänlighet då digitala 

immigranter kan uppleva tekniken som fysiskt och mentalt ansträngande vilket i sin tur får en 

direkt påverkan på attityd till användning.  

Informant 2 har däremot också sett att det inte bara handlar om ålder utan även om 

individen, då människor är olika.  
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Jag tror att en del kommer att ha lättare att ta till sig och lära sig. Det är bra att det 

också ställer krav på att tekniska hjälpmedel och stöd utvecklas för att verkligen 

underlätta då man inte ska behöva vara ingenjör alla gånger för att begripa hur man 

ska handha det här (Informant 2). 

 

Informant 2 menar att det är olika hur människan uppfattar förändring på grund av att vi som 

individer har olika grundinställningar. Här ser vi att Informant 2 menar att det är personligheten 

och hens tidigare teknikvana som styr hur användarvänligheten upplevs. Vissa individer har 

lättare att ta till sig ett nytt system medan andra kan uppleva motsatsen. Denna tro ligger i linje 

med Wang et al. som anser att tekniskt kunnande handlar om att vissa individer har bättre 

tekniska färdigheter än andra (Wang et al., 2013: 409).  

 

4.3.3 Attityd till användning 

En komponent som används för att förklara människans beteende vid teknikanvändning är 

Davis (1985) faktor attityd till användning. Denna definieras som en användares positiva eller 

negativa känslor inför att använda ett system (Davis et al., 1989: 984). 

Som tidigare nämnt, förklarar Informant 1, att läkare är hantverkare. De praktiska inslag 

och den tid som en läkare lagt på sin utbildning påverkar hur mottagliga sjukvårdspersonalen 

är för förändring och förbättringsmöjligheter inom yrket. Enligt Informant 1 finns det en 

problematik med att läkar- och sjuksköterskeprogrammen är traditionella utbildningar eftersom 

det påverkar huruvida förändringsbenägna personalen är. Informant 1 förklarar att 

utbildningarna bygger på att studenten lär sig bredvid en senior medarbetare som inte lär ut 

morgondagens arbete, utan lär det som hen själv tidigare har gjort. Informant 1 menar att 

sjukvårdspersonalen redan har en negativ attityd till användningen av teknik i sitt yrke på grund 

av att de lärt sig arbetet på ett specifikt sätt. Informant 1 anser att det är viktigt att få in 

digitaliseringstankar i form av olika kurser redan i läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Hen 

föreslår att studenterna får läsa kurser som till exempel AI, data-nytta och förändringsarbete 

kopplat till deras blivande arbete. Vad som är intressant i Informant 1s tankar om att involvera 

digitalisering i utbildningen är att det förmodligen hade ändrat sjukvårdspersonalens attityd till 

att använda teknik. Att införa detta förändringsarbete och tänk kring digitalisering kan påverka 

attityderna till att involvera teknik som en naturlig komponent i arbetet. 

Informant 2 menar att det alltid finns hinder gentemot digitaliseringsarbetet. Hen anser 

dock att det är bra att det finns ett kritiskt ifrågasättande eftersom det utmanar 
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förändringsarbetet. Många moment som vi står inför vid införandet av digitala hjälpmedel 

behöver prövas av organisationer.  

 

Det är också värdefullt att möta upp dem som lite mer ifrågasättande. För kan 

man få deras stöd i ett förändringsarbete så har man en bra ambassadör den 

dagen man lyckas omvända dem och få med sig deras synpunkter (Informant 

2). 

 

Informant 2 menar att det behövs en mötespunkt mellan de som ställer sig positivt och negativt 

till det digitala förändringsarbetet. Samhället ställer helt nya krav idag jämför med tidigare, 

därför måste vi ställa om och vara relevanta. Informant 2 anser att det finns ett gemensamt och 

genuint intresse att leverera säker och trygg vård, således kan det vara bra med motstånd och 

ifrågasättanden som utmanar förändringsarbetet. Det finns möjligheter som ligger i korrekt 

tillämpning med stöd av digitala hjälpmedel. Det förekommer olika attityder och inställningar 

till tekniken och det är av värde, enligt Informant 2, att inkludera allas attityder för att 

implementeringen ska bli så bra som möjligt. 

 Ett återkommande begrepp som framkommer hos Informant 1 och Informant 2 är 

”förändringsarbete”. Informanterna förklarar på olika sätt hur ett förändringsarbete på en 

arbetsplats kan bedrivas. De menar att tankar kring digitalisering inte förekommer naturligt i 

sjukvården. I temat ”ledning och styrning” (se avsnitt 1.6.1) förklarar Fagerström och 

Wolmesjö (2020) hur en verksamhet kan effektiviseras och utvecklas genom digital ledning 

och förändringsledning. Ledning och digitalt kunnande hör ihop och påverkar utveckling, 

arbetssätt, kompetens, säkerhet, design, teknik, inköp/upphandling och uppföljning 

(Fagerström & Wolmesjö, 2020: 29). Här kan vi tänka oss att förändringsledning och digitalt 

kunnande spelar en stor roll för förändringsarbetet i sjukvården. Informanterna ser att det är 

viktigt att få in tankar och ambassadörer som förespråkar digitaliseringens möjligheter så att 

det blir naturligt att prata om digitalisering på arbetsplatsen. På grund av att förändringsledning 

har en direkt påverkan på attityd till användning är den central för implementering av tekniken 

i sjukvården. Även här går det att dra en koppling till socialkonstruktivismen på grund av att 

förändringsarbetet drivs av politiken. Tankarna kring digitalisering förekommer inte naturligt, 

utan de är social konstruerade.  

Informant 3 tycker att teknikvana och attityd till att använda teknik, till störst del, 

handlar om personlighet. 
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Det lätta svaret är att ju äldre man är desto svårare kan man tänkas ha det, men jag 

tycker det är en förenkling. Det handlar nog mycket mer om personlighet och intresse 

av att arbeta på ett annat sätt. Sen kanske det finns färre äldre som har ett genuint 

intresse av att byta arbetssätt (Informant 3). 

 

Här ser vi att Informant 3 menar att attityd till användning beror på olika personers intresse och 

inställning till teknik. Informant 3s resonemang om att teknikvana är individbaserad stämmer 

överens med Wangs et al. (2013) antagande om att det är flera faktorer, inte bara ålder, som 

avgör för en människas attityder gentemot teknikanvändning (Wang et al., 2013: 415). En 

förklaring som Informant 3 lyfter till att åldern kan spela roll är att den yngre generationen kan 

ha ett större intresse för teknik än de äldre. Hen menar att det kan vara så att de äldre, som 

arbetat längre, inte är lika benägna att byta arbetssätt. Detta går i linje med Prenskys (2001) 

teori om digitala infödingar och digitala immigranter. Där de digitala immigranterna tenderar 

att behålla tankar och inställningar i det förflutna (Prensky, 2001: 2).  

Informant 4 säger att ur ett ledningsperspektiv kan digitala dikterings- och 

taligenkänningstekniker ses som väldigt positivt och viljan att implementera dem finns. 

Däremot när det gäller den enskilde personen som arbetar i sjukvården finns inte samma vilja 

att implementera nya tekniker, trots förståelsen att de är bra. Faktorer som kan ligga till grund 

för detta är att de enskilda individerna redan är pressade, det kan finnas personal som saknas i 

deras arbetslag och att vårdköerna är långa. Den enskilde individen i sjukvården tänker på sin 

egen överlevnad då de kommer från en pressad arbetsmiljö där tiden inte räcker till för ny 

inlärning. Sjukvårdspersonalens attityder till teknikanvändning är redan negativt inställd på 

grund av att de inte hinner lära sig och ta till sig nya system. Här menar Informant 4 att attityden 

till att använda tekniken redan är negativ på grund av en pressad arbetsmiljö. Vad som tidigare 

nämnts i avsnittet “Problem och relevans” (se avsnitt 1.2) är att vårdköerna i Sverige är långa 

och vårdskulden växer, vilket leder till en ohållbar arbetsmiljö och etisk stress. Sveriges 

läkarförbund förklarar att det har bildats en ond spiral där bemanningsbrist innebär minskat 

antal vårdplatser och försvårar medicinska prioriteringar (Sveriges läkarförbund, u.å.). Den 

pressade arbetsmiljön bidrar alltså till att attityden till att lära sig ny teknik inte är prioriterad, 

trots att den kan medföra positiva effekter. Informant 4 menar att läkarna snarare fokuserar på 

att överleva dagen än att lära sig nya system.  

Informant 4 lyfter även ett annat perspektiv som handlar om sjukvårdspersonalens 

attityder.  
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Vi har ju ganska många digitala verktyg som verksamheter kan använda som inte 

används fullt ut på grund av, tänker jag då, att söker man sig till vården är man mer 

intresserad av att jobba med människor än teknik (Informant 4). 

 

Hen menar även här att attityden till användning är negativ redan från början, då 

sjukvårdspersonalen har valt att arbeta med ett yrke som i grunden inte har med teknik att göra. 

Enligt Informant 4 är det både arbetsmiljön och sjukvårdspersonalens personligheter som 

påverkar attityden till användning av teknik i sjukvården.  

 

4.3.4 Artificiell intelligens och juridik 

Informant 1 har identifierat ett hinder när det kommer till användandet av AI i sjukvården. Hen 

förklarar att vid implementeringen av tekniker som digital diktering och taligenkänning i 

sjukvården är lagstiftningen ett hinder. Exempelvis står sekretesslagen, skyddslagen, 

patientdatalagen med fler i vägen. Dessa lagrum är framtagna för att passa pappersjournaler 

vilket resulterar i att vi inte kommer någon vart förklarar Informant 1. Hen berättar även att det 

finns en brist på data i Sverige och att vi saknar en resonlig tanke om hur vi ska dela de data vi 

genererar. AI behöver nämligen kapacitet och det krävs en nationell molntjänst för att möta 

denna kapacitet. Problemet är att vi i Sverige har lagar som säger att vi inte kan förvara denna 

typ av information i molntjänster. En förutsättning för en fungerande implementering är även 

att en AI har någon som sköter om och tränar upp den. Informant 1 menar att Sverige är i ett 

tidigt stadium och inte besitter så mycket data som en AI behöver för att tränas upp. Vi måste 

finna ett sätt att hantera, och bli duktigare på, detta men det finns en problematik kring 

sekretessen. Lösningen på problemet kan vara, enligt Informant 1, att skapa en stor datasjö med 

anonyma data som kan användas i syfte att träna en AI.  

En anledning till att digitala dikterings- och taligenkänningstekniker inte har slagit 

igenom i sjukvården ännu är, enligt Informant 1, på grund av att vi idag har skickliga 

medicinska sekreterare som inte kan bytas mot AI. En medicinsk sekreterare har förmågan att 

fånga upp läkarens diktat och skriva om dem så att journalen blir korrekt, medan 

taligenkänningen kommer att generera precis det som läkaren säger. Läkarna måste därför lära 

sig hur de ska tala för att få ut en korrekt journal när det inte finns en medicinsk sekreterare 

som kan rätta de mänskliga misstagen, enligt Informant 1. Ett annat alternativ är att lära AI:n 

att tolka fel, men detta krävs, som tidigare nämnt, tid, data och kapacitet. Informant 1 menar 

att dagens journaltjänstleverantörer inte kommer att nå samma nivå när det gäller mängden data 
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som till exempel Google, Apple eller Amazon besitter. Aktörer som dessa har en annan 

datatillgång på grund av att deras användare godkänt att exempelvis Apple får använda data 

genererat från en smarttelefons mikrofon. På detta vis har aktörerna lyckats träna sina AI:n i 

taligenkänning, men denna datatillgång saknar dagens journaltjänsteleverantörer, enligt 

Informant 1. Hen anser att digitala dikterings- och taligenkänningstekniker aldrig kommer att 

uppnå samma kvalitet som de stora teknikaktörernas tjänster om de inte samarbetar med en 

större leverantör av röstteknik.  

Informant 2 menar också att juridiken kopplad till automation är ett hinder. Hen berättar 

att vi redan nu brottas med att vi vill automatisera och robotisera vissa moment som inte är 

juridiskt gångbara. Det finns stora utmaningar inom det juridiska området, då det behövs 

säkerställas vad som tillåts göras inom AI-baserad journalskrivning. Sjukvården bygger på 

kontroll av vissa moment, och tillämpningar kommer därför behöva ta sig igenom en juridisk 

prövning.  

”Jag upplever att behovet och juridiken inte går hand i hand” säger Informant 4 och 

förklarar att de ständigt får ökade krav på till exempel GDPR. I Sverige får vi inte heller 

använda amerikanska molntjänster vilket också är ett exempel, enligt Informant 4, på att 

behoven och juridiken drar åt olika håll. Möjligheterna finns men sjukvården får inte nationell 

hjälp i den utsträckning som behoven är enligt hen. De positiva effekterna av att använda 

molntjänster är att de har en högre säkerhet menar Informant 4. Hen förklarar att Sveriges 300 

kommuner och 21 landsting ska kunna hålla samma säkerhetsnivå, och tekniskt sett kommer 

den säkerhetsnivån som molntjänsterna erbjuder aldrig att uppnås om vi inte använder oss av 

dem. Det finns funktionella möjligheter i att nyttja molntjänster då de är snabbare, säkrare och 

förmodligen mycket billigare, men lagkraven sätter stopp enligt Informant 4. 

Det som framgår ur Informant 1s, Informant 2s och Informant 4s svar stämmer överens 

med de problem som Scherer och Rabbani et al. identifierat kring rättssystemet. Många av de 

hinder som står i vägen för implementering av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker 

i sjukvården har att göra med att juridiken inte är i samma fas som digitaliserings utveckling. 

Enligt Scherer måste en exakt juridisk definition för artificiell intelligens fastställas för att 

arbetet ska kunna vidareutvecklas. Det behövs fastställas riktlinjer för implementering av AI i 

klinisk praxis, och de juridiska aspekter som hör därtill måste regleras för att vara i fas med 

digitaliseringen (Scherer, 2016: 373).  

Avgörande för införandet av AI i sjukvården är även tillgången till data (Rabbani et al., 

2018: 5). De ökade GDPR-kraven som Informant 2 nämner är ett hinder som behöver lösas för 

att taligenkänningsaktörer ska kunna utveckla sina tjänster. Det krävs att större aktörer 
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samarbetar med de företag som utvecklar teknik till sjukvården, för att de ska kunna träna deras 

AI. Å andra sidan kan vi se att den vårdkoncern vi har varit i kontakt med har hittat ett sätt att 

lösa de juridiska problemen, som informanterna menar hindrar implementering. På grund av 

att vårdkoncernen själva äger dikteringsprogrammen kan de träna sin AI med hjälp av 

avidentifierade diktat. Det tidigare nämnda problemet angående molntjänster är även något 

som vårdkoncernen har löst genom att ha deras servrar i Sverige som förhåller sig till det 

svenska rättssystemet (Personlig kommunikation, T. Oscarsson, 18 maj, 2021). 

Ett annat hinder som Informant 1 nämner är ekonomin. Ur en politikers perspektiv är 

det inte lika populärt att lägga pengar på IT-stöd som på att anställa mer sjukvårdpersonal. Hen 

menar att ett förslag som detta aldrig kommer att vinna något politiskt val, då fokus bör ligga 

på att skapa fler jobb än att ta dem ifrån sjukvården. 

 
Det är en utmaning som handlar om att visa på goda idéer, det handlar om att styra 

lite åt gången i ett annat håll än att göra som vi alltid gjort med fler resurser, för det 

blir ju inte hållbart (Informant 1). 

 

Informant 1 menar att det måste finnas en generell kunskap om att det är viktigt att satsa pengar 

på AI- och IT-utveckling. 

 

4.3.5 Artificiell intelligens och etik 

Förutom sjukvårdspersonalens acceptans och attityder till att använda sig av tekniken lyfts även 

problematik kring AI och etiken.  

Ett hinder som Informant 1 identifierar, är frågan om vem som ska hållas ansvarig om 

ett misstag uppstår i sjukvården där en AI är inblandad. Hen gör en koppling mellan den 

problematik som kan förekomma vid en olycka orsakad av en självkörande bil, samma 

problematik kan uppstå om en AI gör ett misstag i sjukvården.  

Informant 2 förklarar att sjukvården bygger på kontroll av vissa moment och att 

tillämpningar därför kommer att behöva ta sig igenom juridiska prövningar på grund av att det 

måste finnas en ansvarig roll för att automatisera dessa moment. 

 ”Om allting förändras, hur ska vi då hantera det? Hur ska vi agera?” säger Anna 

Ståhlbröst som förklarar att AI kommer att förändra vårt samhälle. Därav måste vi vara 

medvetna om vad som händer i vår kontext. Etiken är en viktig fråga vid utveckling och 

implementering av AI i sjukvården, på grund av frågor som Informant 1 och Informant 2 tog 



 
 47 

upp som berör vems fel det är när en AI begår ett misstag. Stålbröst förklarar att vi redan innan 

utvecklingen och implementeringen har ett ansvar att identifiera etiska problem och i praktiken 

veta hur vi ska agera inför de dilemman som kan uppstå innan misstag förekommer. Ståhlbröst 

förklarar att det finns ett gemensamt ansvar hos alla inblandade aktörer, alltså utvecklare, 

implementerare, användare, leverantörer, konkurrenter och konsumenter av AI (Ståhlbröst, 

2020). Å andra sidan går det att ifrågasätta om alla inblandade aktörer kommer att ta på sig 

ansvaret efter att en olycka uppstått. 

Som tidigare nämnt har juridik diskuterats som ett hinder för att implementera digital 

diktering och taligenkänning i sjukvården. Scherer förklarar att de olika egenskaperna med AI 

problematiserar reglering av dem. På grund av att AI skiljer sig från mänskliga uppfinningar 

och på grund av dess intelligens tillkommer en oro över kontroll och ansvar. Utmaningarna 

ligger i huruvida ett AI-regleringssystem är tillräckligt baserat på rättsliga mekanismer, 

eftersom vi ingriper först efter olyckan att har inträffat (Scherer, 2016: 362). Här går det 

återigen att fundera över hur den rättsliga processen kommer att se ut efter att olyckan har 

inträffat. Det går inte att ställa en AI inför rätta på grund av att den inte är en fysisk/juridisk 

person. Därför bör, som tidigare nämnt, alla inblandade aktörer hållas ansvariga, men 

svårigheten ligger i att hitta vart i ledet felet skedde. 

 

5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras intressanta aspekter av studiens resultat och analys i relation till 

frågeställningarna, syftet, val av metod och teorier. I detta avsnitt presenteras en slutsats som 

studien har resulterat i. Vidare ger avsnittet förslag på hur studien kan tas vidare i framtida 

forskning. 
 

5.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka attityder till digital diktering och taligenkänning i hälso- 

och sjukvården, för att sedan skapa förståelse för vad som krävs för att implementera teknikerna 

på arbetsplatsen. Resultatet baseras på intervjudata från fyra digitaliseringsansvariga från 

Sveriges regioner. Val av informanter baseras på att beslutsfattare inom hälso- och sjukvården 

spelar en avgörande roll för att genomföra omställningen mot en god och nära vård 

(Socialdepartementet, 2020: 142).  
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 Det finns ett fåtal studier om digitaliseringsansvarigas attityder till att digitalisera 

vården. Studien är utförd på grund av digitaliseringens framfart och det ökade behovet av att 

införa digitala tjänster och system i sjukvården. Sveriges läkarförbund menar att det sker 

digitala satsningar inom sjukvården men inte alltid på ett önskvärt sätt och i den utsträckning 

som behövs (Sveriges läkarförbund, 2019: 3).  

 För att skapa förståelse för attityder till digital diktering och taligenkänning har tre 

teorier som behandlar teknikrelationer applicerats på reslulatet. Med hjälp av instrumentalism, 

essentialism och socialkonstruktivism granskas och analyseras informanternas svar för att 

skapa förståelse för hur teknikrelationer påverkar digitaliseringsansvarigas sätt att se på teknik. 

För att få en inblick i vad som krävs för en fungerande implementering av digital diktering och 

taligenkänning i sjukvården har vi använt oss av Technology Acceptance Model som syftar till 

att förklara upplevd nytta och avsikter i termer av socialt inflytande och kognitiva 

instrumentella processer (Davis, 1985: 10). Modellen ämnar förklara de faktorer som är 

bestämmande för acceptans av teknik, vilket vi anser är betydande för att förutspå i vilken grad 

användare kommer att använda ett system eller inte. Med hjälp av TAM kan vi identifiera 

potentiella hinder som sätter stopp för att implementera de digitala teknikerna i sjukvården. 

Studien ger kunskap för digitaliseringsansvarigas attityder till att digitalisera sjukvården, samt 

vilka krav de ser behöver uppfyllas för att implementera digital diktering och taligenkänning i 

Sveriges hälso- och sjukvård. 

 

5.1.1 Digitaliseringsansvarigas attityder till digital diktering och taligenkänning 

Informanternas synsätt på tekniken varierade, men den teknikrelation som var mest central hos 

dem var instrumentalismen. I vårt resultat framgick det att de hade en gemensam syn om att 

tekniken är ett verktyg som kan uppnå effektiva ändamål för sjukvården. De ändamål som 

informanterna ansåg vara viktigast var att digital diktering och taligenkänning kan medföra en 

minskad administrativa börda, frigöra tid för sjukvårdspersonal, spara pengar och öka 

vårdkvaliteten. Det finns alltså flera positiva effekter av att använda sig av tekniken på 

arbetsplatsen, vilket de menar hade gynnat patienter och sjukvårdspersonal. Å andra sidan 

framför de att personalen inte är lika positivt inställd till att använda sig av tekniken vilket kan 

medföra en ökad administrativ börda och ökade kostnader. För att tekniken ska få önskad effekt 

krävs det att personal använder sig av den på rätt sätt. En anledning till att 

digitaliseringsansvariga har en positiv inställning till implementering av teknik i sjukvården, 

tror vi, är på tack vare att de har valt att arbeta med digitalisering. De ansvariga ser tekniken 
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som ett sätt att effektivisera och underlätta för sjukvårdspersonalen, men de menar att 

personalen själva inte är villiga att testa den, på grund av att de bland annat har en pressad 

arbetsmiljö där tiden inte räcker till för att lära sig nya system. Här tror vi att det är viktigt att 

hitta ett sätt att förmedla de fördelar som digitaliseringsansvariga ser med tjänsterna till 

sjukvårdspersonalen.  

Vad vi finner intressant är att digitaliseringsansvariga har en tro om att en stor del av 

sjukvårdspersonalen är negativt inställd till digital diktering och taligenkänning, på grund av 

till exempel att det finns en oro över förlust av arbete och identitet. De tror att personalen har 

ett essentialistiskt synsätt på tekniken och visar på förståelse till varför personalen ser tekniken 

på ett sätt som avhumaniserar dem och deras arbete. Däremot framgick det i vår förstudie, att 

majoriteten av informanterna ställde sig positiva till att använda tjänsterna, vilket inte går i linje 

med de digitaliseringsansvarigas uppfattning. En anledning till att uppfattningarna är olika kan 

vara på grund av att enkäten genomfördes på internet. De informanter som valde att svara på 

enkäten kanske redan har en positiv inställning till teknik och en teknikvana, vilket kan ha haft 

en påverkan på empirin. Här kan vi tänka oss att förstudien har ett mörkertal på grund av att 

det är en webbaserad enkät och resultatet behöver nödvändigtvis inte vara representativ för hela 

yrkeskåren. Å andra sidan, om det är så att en stor del av yrkeskåren är positivt inställd till 

digitala diktering- och taligenkänningstekniker, så finns det en lucka i hur 

digitaliseringsansvariga uppfattar sjukvårdspersonalen. 

 Eftersom vi kan se att det finns en positiv inställning till sjukvårdens digitalisering, går 

det att tänka sig att informanterna, både från intervjun och webbänkäten, ser digital diktering 

och taligenkänning som ett verktyg som kan effektivisera sjukvårdens arbetsdag och säkerställa 

god och trygg vård. Digitaliseringsansvariga menar dock att sjukvårdspersonalens attityd är 

negativ till tekniken. Det splittrade resultatet är något som vi anser är intressant.  

 

5.1.2 Det som krävs för en fungerande implementering av digital diktering och 

taligenkänning 

Sveriges hälso- och sjukvård genomgår en förändring i och med regeringens vision om att 

nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt inom välfärden (Regeringskansliet, 2016). 

Detta innebär att nya verktyg och system kommer att implementeras och teknikanvändning 

kommer bli nödvändig. För att besvara frågeställningen, som handlar om vad som krävs för en 

fungerande implementering av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker, har vi i 

resultatet identifierat krav som påverkar införandet. De krav som vi identifierar är: behov från 
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professionerna, nyfikenhet, förändringsledning, enkelt att förstå, tid för att lära och personlig 

insats.  

Behov från professionerna. Sjukvårdspersonalen måste se ett behov av att använda 

digital diktering och taligenkänning i sitt yrke. Sveriges läkarförbund menar att 

digitaliseringsarbetets utmaningar inte handlar om själva tekniken, utan den omställning som 

måste ske för att effekten ska kunna tas tillvara på (Sveriges läkarförbund, 2018). 

Sjukvårdspersonalen måste alltså förstå vilka positiva effekter tekniken kan medföra. För att 

detta ska ske bör det finnas en ledare som inspirerar och framför hur tekniken kan medföra 

nytta på arbetsplatserna. Det är viktigt att belysa de värden som uppstår för alla i anknytning 

till teknikanvändandet. Om nyttan inte förmedlas till personalen kan det få konsekvensen att 

de inte heller ser något behov. Detta stämmer överens med Pai och Huangs (2011) studie, som 

menar att upplevd nytta har en avsevärd påverkan på en användares intention att använda ett 

system (Pai & Huang, 2011: 658).  

Nyfikenhet. Att det finns en nyfikenhet för att testa tekniken är också ett krav som hör 

ihop med behov från professionerna. Något som framgick i resultatet var att goda resultat vid 

test av digital diktering och taligenkänning inspirerat andra professioner till att testa tjänsterna. 

Tekniker som dessa är bra för sjukvården, men inte förens sjukvårdspersonal själva har testat 

dem eller hört om någon som gjort det, finns viljan till att använda dem. Vid goda resultat 

uppstår alltså en nyfikenhet till att använda tjänsterna och ta del av de positiva effekter som de 

kan medföra till arbetet. Att fler får testa tjänsterna är alltså ett krav som uppmuntrar 

implementeringen.  

Förändringsledning. Digitaliseringsansvariga i regionen förklarar värdet av att arbeta 

med förändringsarbetet i sjukvården och belysa nyttan i att digitalisera vissa arbetsmoment. 

För att göra detta behöver ledarna arbeta med att få in digitalisering i vården på ett sätt som 

medför en neutral inställning och som inte känns främmande för personalen. Förslag som tagits 

upp är att redan i utbildningen arbeta med frågorna och undervisa i AI och digitalisering, samt 

att lyssna på medarbetarna och få ambassadörer som förespråkar digitaliseringens möjligheter. 

I personalens tidigare erfarenheter går det att tänka sig att de inte ser något behov av att använda 

sig av tekniken för att underlätta deras arbete. Personalen, har enligt informanterna, påverkats 

av att de nuvarande systemen inte kommunicerar med varandra och upplevs som svåra att 

använda. Detta har i sin tur fått konsekvensen att det är lättare att återgå till ett traditionellt och 

manuellt arbete. För att motivera personalen till att använda sig av digitala tjänster menar 

Fagerström och Wolmesjö (2020) att det är viktigt att sätta användaren i fokus för att utveckla 

olika system i sjukvården. Genom att inkludera allas tankar går det att påverka de som är 
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negativt inställda till att känna sig mer inkluderade i förändringsarbetet. Sveriges läkarförbund 

förklarar att de tekniska stöd som vården investerar i, inte alltid medför den effekt som önskas 

eller som personalen är i behov av (Sveriges läkarförbund, 2019: 5). Därav kan det vara av stor 

vikt att inkludera användarna i förändringsarbetet och hämta deras åsikter och tankar om vilka 

verktyg som kan möta de behov som önskas på arbetsplatsen. 

Enkelt att förstå. Ett krav för en fungerande implementering är att de system som 

Sveriges hälso- och sjukvård använder sig av ska vara integrerade med varandra för att 

informationsmiljön ska vara sammanlänkad. Sjukvården är redan digitaliserad till viss grad, 

men för att digitaliseringens möjligheter ska utnyttjas till fullo måste systemen kommunicera 

med varandra och tjänsterna bidra till en fungerande arbetsmiljö, där användarna vill använda 

de system som finns till förfogande. Sveriges läkarförbund menar att de nuvarande IT-systemen 

behöver förbättras och förenklas, för att de ska underlätta för läkarens vardag (Sveriges 

läkarförbund, 2019: 3). Användarvänligheten är väsentlig för att sjukvårdspersonalen ska vilja 

använda tekniken på arbetsplatsen. Detta går i linje med Pai och Huangs (2011) resultat som 

påvisade att den upplevda användarvänligheten påverkar användares intention att använda 

system (Pai & Huang, 2011: 658). Systemen måste vara enkla att använda för alla, inte bara 

för de som har en tidigare teknikvana. Om tekniken upplevs som komplicerad kommer de med 

mindre teknikvana att tappa motivationen till att använda dem. Här kan vi jämföra med 

resultatet av Selims (2015) forskning om radiologins digitalisering i Sverige. 

Röntgenverksamheternas digitalisering möjliggjorde bättre tillgänglighet, förhöjd kvalitet, 

utökad diagnostik, tydligare arbetslistor som styr arbetsflödet samt förbättrad ergonomi och 

miljö, vilket innebar en organisationsförändring (Selim, 2015: 103). Det intressanta i Selims 

resultat är att ingen av de 22 informanter som intervjuades ville återgå till ett analogt arbetssätt 

efter att de hade börjat arbeta digitalt. De menade att fördelarna med att arbeta digitalt vägde 

upp de negativa (Selim, 2015: 103). På grund av detta resultat, samt delar av vårt eget, tror vi 

att om digital diktering och taligenkänning införs i Sveriges hälso- och sjukvård kommer 

positiva effekter uppnås. Samtidigt kan en misslyckad integrering och användarvänlighet få 

motsatt effekt och leda till ytterligare ökat administrativt arbete samt mer kostnader för hälso- 

och sjukvården som i sin tur kan få en påverkan på den psykiska hälsan hos sjukvårdspersonal.  

Tid för att lära. Vid implementering är det viktigt att sjukvårdspersonal får tid och 

möjlighet till att lära sig systemen. Anledningen till att det är viktigt för personalen att få tid 

till att lära sig tjänsten är för att det ska skapa trygghet i användandet, annars tenderar individen 

att återgå till det traditionella och manuella. I resultatet framgår det att personalen befinner sig 

i en pressad arbetsmiljö vilket är en stor utmaning för att uppfylla detta krav. 
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Personlig insats. I resultatet lyfter informanterna värdet av den personliga insatsen. Vi 

ser därför att detta är ett krav, nödvändigt för alla inblandade i vården, lika mycket för personal 

som för digitaliseringsansvariga. På grund av att arbetet i grund och botten handlar om att sätta 

människan i fokus behöver digitaliseringsansvariga i regionen sätta personalen i fokus när det 

handlar om att förmedla värdet och nyttan av att digitalisera vissa arbetsmoment. Vi ser i 

resultatet att digitaliseringsansvariga visar på förståelse för att personalen befinner sig i en 

pressad arbetsmiljö och behöver visa stöd för användarna. Likväl behöver sjukvårdspersonalen 

få förtroende för att digitaliseringsansvariga i regionen inför och implementerar tekniken på 

arbetsplatsen för att underlätta deras arbetsdag. Därav krävs det att de lägger ner den tid som 

de anser behövs för att lyckas med att förstå och acceptera tekniken som 

digitaliseringsansvariga tar fram i form av verktyg. Görs inte detta ser digitaliseringsansvariga 

att personalen tenderar till att återgå till arbetssätt som de är vana vid att arbeta med, eftersom 

de anser att det är komplicerat att använda sig av nya system. Upplever personalen att de 

tvingas till att använda ett system, får detta en konsekvens på den upplevda nyttan och den 

upplevda användarvänligheten, vilket har en direkt påverkan på användarnas attityd till 

användning.  

 

5.1.3 Hinder för att implementera digital diktering och taligenkänning  

För att besvara frågeställningen behöver vi även lyfta fram de olika hinder som finns inför en 

fungerande implementering av digital diktering och taligenkänning i sjukvården. Ett hinder 

som vi har identifierat är kopplat till att tjänsterna använder sig av AI. Det finns hinder 

kopplade till AI som handlar om juridik och etik i Sveriges hälso- och sjukvård. Ännu ett hinder 

vi identifierat i resultatet rör den pressade arbetsmiljön som hälso- och sjukvårdspersonalen 

befinner sig i.  

 AI och juridik. Informanterna trycker på att det svenska lagrummet står i vägen för 

implementering av AI-baserade tekniker i sjukvården. Det finns luckor i det nuvarande 

juridiska systemet som gör att utvecklingen inte går framåt. För att AI:n ska fungera behövs 

data som kan träna upp den, vilket får en påverkan på dess kvalitet. Å andra sidan kan det vara 

bra att det tar tid för att fel ska förhindras. Det måste finnas en trygghet i form av lagar som 

backar upp då fel uppstår. Eftersom sjukvården bygger på kontroll av vissa moment kan vi se 

att en anledning till att juridiken och digitaliseringen inte går i samma takt är för att vi ännu 

inte vet hur vi ska behandla de etiska frågor som tillkommer vid användandet av AI i 

sjukvården. Lagstiftningen är alltså ett hinder vid implementering av AI-baserade tjänster, och 
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det finns en klyfta mellan AI-utvecklingen och klinisk praxis där Sverige ligger efter jämfört 

med exempelvis USA. Här tror vi att rättssystemet behöver hantera frågor kopplade till AI för 

att inte Sverige ska tappa konkurrenskraft. Juridiska riktlinjer behövs för att minska klyftan 

mellan Sverige och andra länder i världen.  

Å andra sidan, kan vi se att det finns leverantörer som levererar och tränar sin AI på ett 

säkert sätt i Sverige. Genom att de äger dikteringsprogrammen lagras deras data i servrar som 

är ISO27001 legitimerade i Sverige, vilket har möjliggjort deras träning av AI. Genom att 

avidentifiera personuppgifter har AI-motorn tränats upp. Numera går tjänsten att köra och med 

hjälp av att en sekreterare kvalitetssäkrat det som AI:n genererat är det den mänskliga faktorn 

som har det sista ordet och ansvaret för att allt sköts på ett korrekt sätt. Här väcks tankar hos 

oss kopplade till Fagerströms och Wolmesjös (2020) tema ”ledning och styrning” som 

behandlar digitalt kunnande hos ledare som driver digitaliseringen. Temat förklarar innebörden 

av att besitta rätt kompetenser och kunskap kopplade till teknik för att driva digitaliseringen 

framåt i sjukvården (Fagerström & Wolmesjö, 2020: 29). De tankar och funderingar som 

uppstod kopplade till temat är huruvida de ansvariga är medvetna om att det idag finns 

leverantörer av tjänsterna som, med hjälp av deras egna data, kunnat bygga en AI på de 

medicinska termer som finns i diktaten som de själva äger. Anledningen till att vi tänker att de 

digitaliseringsansvariga inte är medvetna om detta är på grund av att denna lösning inte valdes 

att lyftas i relation till digital diktering och taligenkänning under våra intervjuver. 

AI och etik. Ståhlbröst (2019) förklarar att det nödvändigt att vara medveten om vilka 

etiska dilemman som kan uppstå med hjälp av att använda sig av AI som verktyg för att 

automatisera vissa arbetsmoment (Ståhlbröst, 2019). Vidare går det att reflektera över att 

människan tenderar att vilja peka ut en ansvarig när något fel eller misstag uppstår. I dagsläget 

går det inte att juridiskt döma en AI som gjort fel, utan vi behöver en mänsklig syndabock som 

tar på sig ansvaret. Att döma en AI är något som vi inte heller tror kommer att bli juridiskt 

gångbart. Ståhlbröst menar att alla inblandade aktörer ska stå till svars vid en olycka, alltså 

utvecklare, implementerare, användare, leverantörer, konkurrenter och konsumenter av AI 

(Ståhlbröst, 2019). En problematik vi tror kan uppstå här är att alla sex aktörerna inte kommer 

att vilja kännas vid ett ansvar för en olycka eller ett misstag som orsakats av en AI. Därför är 

det viktigt att juridiken finns för att skydda potentiella offer. Det är därav viktigt att hitta ett 

sätt som möjliggör utvecklingen av AI samtidigt som juridiken är med och skyddar de 

inblandade.  

Inom hälso- och sjukvården är etik och moral en central del av verksamheten. När det 

kommer till AI i sjukvården tror vi inte att den kommer ersätta den mänskliga intelligensen och 
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empatin helt. Den mänskliga kapaciteten kommer alltid att behövas för att säkerställa 

sjukvårdens etik och moral, för att skydda patienten. Denna kapacitet är något som AI i 

dagsläget saknar.  

Pressad arbetsmiljö. Ännu ett hinder för att implementera nya tekniker i sjukvården 

är att arbetsmiljön är utsatt. Sveriges läkarförbund menar att Sveriges vårdskuld leder till en 

ohållbar arbetsmiljö vilken bidrar till en etisk stress. De bristande förutsättningar som 

förekommer i sjukvården idag leder till en ökad risk för sjukskrivningar, brist på bemanning, 

minskat antal vårdplatser, långa vårdköer och försvårade medicinska prioriteringar (Sveriges 

läkarförbund, u.å.). Den pressade arbetsmiljön bidrar till att sjukvårdspersonalen inte är villig 

att ta sig an nya system, även fast det finns positiva effekter med att använda dem. Här dyker 

ett etiskt dilemma upp hos sjukvårdpersonalen som tvingas ställas inför ett beslut som handlar 

om att försöka lära om och anpassa sitt arbetssätt till digital teknik, medan patienter behöver 

vård och kollegor behöver stöttning. På grund av att arbetsmiljön är pressad faller 

sjukvårdspersonalen tillbaka till det traditionella och manuella arbete som de vet fungerar för 

stunden. 

Ett krav, som nämns ovan, är att Sveriges IT-system måste interagera med varandra för 

en sammanlänkad informationsmiljö. Detta stämmer överens med Fagerström och Wolmesjös 

(2020) forskning som menar att utvecklingen måste sträva efter interoperabilitet (Fagerström 

& Wolmesjö, 2020: 31). Om systemen kommunicerar med varandra kan detta få positiva 

konsekvenser för arbetsmiljön, då acceptansen till att använda systemen som finns ökar hos 

användarna. 

Ivarsson Westerberg et al. (2021) skriver att sjukvårdspersonal idag lägger 40 procent 

av sin arbetstid på administration, vilket kan uppfattas som att kärnverksamheten i sjukvården 

reduceras (Ivarsson Westerberg et al., 2021: 99). Den pressade arbetsmiljön är i nuläget ett 

hinder som står i vägen för implementering av nya digitala verktyg. Vi ser att dessa verktyg 

kan komma att minska den pressade arbetsmiljön om de implementeras på rätt sätt och i 

enlighet med sjukvårdsprofessionernas behov. Gör de inte det, kan tekniken bidra till en än mer 

utsatt arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen. 

 

5.2 Reflektion över teorier och metod 
När det kommer till val av metod anser vi att den kvalitativa metoden är passande på tack vare 

att vi har undersökt attityder hos informanterna. Semistrukturerade intervjuer är på så sätt en 

lämplig metod, men studien hade gynnats av fler informanter. Rekryteringen av informanter 
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har varit en utmaning, då vi vid studiens start hade förhoppningar om att sex informanter skulle 

delta. Vi är medvetna om att Sveriges digitaliseringsansvariga är upptagna med eget arbete och 

är därför tacksamma för de fyra som valde att ställa upp. Ett större deltagande hade kunnat ge 

en variation på faktorer som i sin tur hade kunnat påverka resultatet och bidragit till en djupare 

insikt. Däremot upplevde vi att det fanns ett mönster i det som informanterna delade med sig 

av i intervjuerna, och beslutet togs att deras svar var tillräckliga för studiens omfång. 

Det hade varit intressant att se ett resultat genererat av informanterna i en fokusgrupp 

eftersom att informanternas svar var liknande. Det hade varit intressant att se hur diskussionen 

mellan dem hade fortlöpt och hur det hade kunnat påverka resultatet. Dock hade denna metod 

krävt mer tid och planering från vårt håll. Det hade förmodligen blivit svårare att få tag på 

informanter till en fokusgrupp, då deras tid är begränsad och det blir svårare att sammanlänka 

deras scheman. Å andra sidan var vi intresserade av den enskilde informantens attityder, och 

en fokusgrupp hade kunnat påverka detta. 

Valet att använda TAM som teori grundar sig i att det är en väletablerad teori som 

använts i forskning förut. Det finns dock flera utvecklade variationer av TAM, exempelvis 

TAM2 och TAM3. Vi hade kunnat tillämpa TAM2, då den innehåller fler determinanter som 

påverkar människors acceptans och användning av teknik (Venkatesh & Davis, 2000: 188). Vi 

ansåg dock att TAM2 var för stor för arbetets omfång. De faktorer som den första versionen av 

TAM använder sig av anser vi vara tillräckliga för studien. TAM3 är framtagen med syfte att 

undersöka e-handel och effekterna av förtroende och upplevd risk för systemanvändning 

(Venkatesh & Bala, 2008: 280). TAM3 är inte av relevans för vårt arbete. Valet av en annan 

analysmetod hade kunnat bidra till andra intressanta faktorer och synvinklar som påverkar 

inställningar och attityder till att digitalisera journalföring.  

Vår bakgrund och tidigare erfarenhet kan ha påverkat studiens resultat. Vi, precis som 

de digitaliseringsansvariga som deltog i studien, har en positiv inställning till teknik och 

tjänster som kan främja digitaliseringen. Under intervjuernas genomförande har vi dock varit 

opartiska då vi har velat få fram informanternas perspektiv, inte vårt. En annan persons 

infallsvinkel på samma data, metoder och teorier hade kunnat påverka resultatet annorlunda.  

 

5.3 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka digitaliseringsansvarigas attityder till digitalisering och 

artificiell intelligens inom den regionala hälso- och sjukvården. Vidare var studiens avsikt att 
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skapa förståelse för de upplevda krav och hinder som digitaliseringsansvariga identifierar för 

att implementera digital diktering och taligenkänning i Sveriges hälso- och sjukvård. 

 Det framgick från de digitaliseringsansvarigas intervjusvar att de bristande 

förutsättningar som sjukvården lider av idag kan underlättas med hjälp av digitala tekniker. 

Deras attityder gentemot digitala dikterings- och taligenkänningstekniker var således väldigt 

positiva, då de menar att tjänsterna kan komma att medföra värdefulla effekter för Sveriges 

hälso- och sjukvård. Även fast de digitaliseringsansvarigas attityder är positiva, framgick det 

att de har en tro på att sjukvårdspersonalen är negativt inställd gentemot tjänsterna. Detta kan 

i sin tur ha en direkt påverkan på implementeringen av digital diktering och taligenkänning. 

Det krävs ett behov från professionerna själva, samt att de förstår vilka positiva effekter 

tekniken kan medföra. Ur resultatet kunde vi urskilja att det fanns en nyfikenhet för att använda 

teknikerna när professionerna fått veta att tjänsterna är evidensbaserade och kan medföra 

positiva effekter. Denna nyfikenhet är alltså också ett krav som vi identifierar för en fungerande 

implementering. Det krävs även att de som jobbar med förändringsledning förklarar värdet av 

och belyser nyttan med att digitalisera vissa arbetsmoment för att behovet och nyfikenheten 

ska uppstå. Ännu ett krav är att tjänsterna ska vara användarvänliga så att all sjukvårdspersonal 

upplever att de går att använda dem utan ansträngning. Vid implementering av digitala 

dikterings- och taligenkänningstekniker måste sjukvårdspersonalen få tid att lära sig hur de ska 

använda tjänsterna. Ett hinder som förekommer idag är att den arbetsmiljö de befinner sig i är 

så pass pressad att den tiden inte finns till. Den personliga insatsen, som är nödvändig för 

implementeringen, blir på så sätt bristande. Ett hinder som står i vägen för en fungerande 

implementering av digital diktering och taligenkänning är att tjänsterna använder sig av AI. 

Det svenska rättssystemet utvecklas inte i samma takt som digitaliseringen. Sekretesslagen, 

skyddslagen, patientdatalagen med fler hindrar implementeringen av AI-baserade tekniker i 

sjukvården. Ännu ett hinder kopplat till AI handlar om de etiska problem som kan uppstå vid 

användandet av digitala dikterings- och taligenkänningstekniker.  

 

5.4 Förslag till framtida forskning 
I den inledande fasen av studien fanns ett intresse att undersöka hur digitaliseringsansvarigas 

attityder skiljer sig från hälso- och sjukvårdspersonalens. I relation till studiens omfång gjordes 

avgränsningen att endast undersöka en av målgrupperna. Resultatet av förstudien resulterade i 

en tro om att de hinder som finns till att digitalisera journalföring grundades i inställningarna 

hos regionens digitaliseringsansvariga. Uppsatsens studie visade att informanterna var positivt 
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inställda och att hindren, enligt dem, ligger i sjukvårdspersonalens negativa inställningar till att 

digitalisera vissa arbetsmoment. Det splittrade resultatet av förstudien och studien menar vi 

lämnar ett intressant område att fortsätta forska inom. Därför föreslår vi att ett relevant 

forskningsområde är att undersöka attityder till digitala diktering- och taligenkänningstekniker 

hos sjukvårdspersonal. Detta för att ta fram en mer noggrann granskning av det splittrade 

resultat som uppstått i uppsatsens förstudie och studie.  

 Ett annat intressant forskningsområde är att undersöka huruvida privata klinikers 

digitaliseringsansvarigas attityder skiljer sig från regionernas. För att sedan undersöka hur det 

i sin tur påverkar deras sätt att se på implementeringen i hälso- och sjukvården. Varför det är 

av intresse att undersöka om det skiljer sig något i attityderna är på grund av att regionerna 

finansieras av offentlig sektor. Vi kan där fundera på om en privat klinik har större ekonomiska 

förutsättningar att driva igenom förändringsarbeten.  

 Slutligen är ett intressant forskningsområde att studera de medicinska sekreterarnas 

attityder till att implementera digital diktering och taligenkänning i sjukvården, samt undersöka 

hur de tror att tekniken kommer att påverka deras yrke.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 
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Bilaga 2. Webbaserad enkätundersökning 
Digital diktering och taligenkänning på din arbetsplats 

Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet Digitala Kulturer i Lund. Vårt 

examensarbete ämnar undersöka attityder och inställningar till digitaliseringen inom 

sjukvården. Då detta är ett väldigt brett ämne, kommer vi att lägga fokus på digital diktering 

och taligenkänning inom sjukvården. 

 

Del 1. 

1. Inom vilket tidsspann är du född? * 

- 2003-1993 

- 1992-1982 

- 1981-1971 

- 1970-1960 

- 1959-1949 

 

2. Vad är din anknytning/roll till sjukvården? * 

- Läkarstudent 

- Sjuksköterskestudent 

- AT-läkare 

- ST-läkare 

- Medicinsk sekreterare 

- Sjuksköterska 

- Specialistläkare 

- Chefsroll med medicinskt ansvar 

- Underläkare 

- Övrigt: … 
 

Del 2.  

Digitalisering inom sjukvården 

En tjänst som vi har kommit i kontakt med gällande journaler är digital diktering och 

taligenkänningsteknik. Dessa tjänster omvandlar tal till text med hjälp av artificiell 

intelligens. Följande del kommer att handla om din upplevelse av denna typ av tekniker i din 

yrkesroll. 
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3. Har du arbetat med digital diktering eller taligenkännings tekniker i ditt arbete tidigare? * 

- Ja 

- Nej, men jag har hört talas om den 

- Nej och jag har inte hört talas om det 

 

4. Om du svarade "Ja" på fråga 3, var din upplevelse positiv eller negativ? 

Negativ  1  2 3 4 Positiv 

 

5. Om du svarade "Nej" eller "Nej, men jag har hört talas om den", i fråga 3, är detta en 

teknik som du hade velat arbeta med i framtiden? 

- Ja 

- Nej 

- Kanske, motivera gärna ditt svar nedan 

- Övrigt: 

6. Vad har du för förväntningar och önskemål gällande digital diktering och taligenkänning?* 

Ditt svar:... 

7. Hur ställer du dig generellt till denna typ av digitalisering inom sjukvården? * 

 

Negativ  1  2 3 4 Positiv 

 

 

8. Känner du att du vill utveckla något av svaren får du gärna göra det här: 

Ditt svar… 

Hade du kunnat tänka dig att delta i en intervju om ämnet digitalisering inom sjukvården? 

Om ja, vänligen skriv din e-postadress så kontaktar vi dig. 

Ditt svar… 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Manus: 

Vi tänker att vi kör en presentationsrunda först innan vi går in på intervjun eftersom vi strävar 

mot att intervjun ska kännas mer som ett samtal och sätta en personlig touch på själva 

intervjun.  

 

Alla presenterar sig. 

 

Då vill vi bara dubbelkolla med dig om det är okej att vi spelar in intervjun? - Ja/nej 

Vi vill även kolla med dig att du läst igenom informationsbrevet och medger samtycke till att 

delta i intervjun? - Ja/nej 

 

Som du läst i mailet avser vår studie att undersöka dina attityder och inställningar till 

digitalisering i sjukvården med fokus på taligenkänning och diktering. Jag, ... kommer att 

intervjua och moderera och … kommer att observera och anteckna. Mot slutet kommer vi 

öppnar vi ordet för observatören att ställa frågor eller/och om något behöver förtydligas eller 

om något missats. Du är välkommen att lägga till egna åsikter och tankar kring ämnet och 

tala fritt kring frågorna, som sagt strävar vi mot ett personligt samtal.  

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Då börjar jag spela in nu. 

 
Del 1 Digitaliseringsansvariga arbete (inga attityder inblandade) 

 

- “Vi tänkte börja med att fråga vad som ingår i ditt arbete, vad är dina 

arbetsuppgifter?” 

- “Är du bekant med digitala dikterings- och talignekänningstekniker?”  

- Om ja - “Hur används dem i er region?” 

- Om nej - “Vad tänker du kring tekniker som dessa?” / “Är detta något som du vill 

implementera i din region?” 
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Del 2 Fokus -attityd 

- “Hur ser du på att digitalisera och användande digitala taligenkännings- och 

dikterings tekniker i sjukvården?” 

- “Vad tycker du är viktigt att tänka på när man implementerar ny teknik i sjukvården?” 

- “Vad finns det för nytta med att använda tekniker som dessa i sjukvården?” 

- “Finns det någon problematik med att använda sig av digitalisering och AI på detta 

sätt?” 

- “Vad anser du krävs för en framgångsrik implementering av digitala tekniker som 

dessa i sjukvården?” 

- “Har du stött på några hinder i digitaliseringsarbetet inom sjukvården?” 

 
 

Alternativa frågor 

- “Hur ser du på idéen om att digitaliseringen kan medföra en lättad administrativ 

börda?” 

- “Hur tror du implementeringen av AI kan påverka olika arbetsgrupper inom 

sjukvården?” 

- “Hur tror du att de olika generationerna som arbetar i sjukvården tar sig an 

digitaliserings förändring?” 

- “Vad kan tekniken göra för patienterna?” 

-  “Vad kan AI generellt göra för en belastad vård?” 

- - “Finns det något scenario du kan tänka dig något skulle kunna gå fel med AI inom 

sjukvården?”  


