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Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att hålla reda på 
vilka som har rätt att vistas i ett visst land och få tillgång 
till välfärdstjänster såsom ersättning från försäkrings-

kassan, sjukvård, skola mm. Traditionellt har vi här använt 
oss av olika typer av identitetshandlingar såsom SIS-märkta 
id-kort, pass eller körkort. Dessa identitetshandlingar kan ut-
färdas av exempelvis banker (SIS-märkta ID-kort) eller polis 

- användning av
SMARTA ID-kort

Sjuksköterskan Mikael kliver upp tidigt på 
morgonen för att åka till jobbet. Han jobbar 
på en mindre vårdcentral ungefär tre mil 
hemifrån och måste åka strax före halv sju 
på morgonen. På väg ut till bilen kommer han 
plötslig ihåg att han måste ha med sig sitt nya 
ID-kort. Utan kortet kan han inte jobba…
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(pass) och Transportstyrelsen (körkort). Men det är inte bara 
banker eller myndigheter som kan utfärda identitetshandling-
ar, utan även inom andra organisationer, såväl privata som of-
fentliga, utfärdas ID-kort. Dessa kort används då exempelvis av 
personer som arbetar i olika roller inom dessa organisationer. 

…utan kortet kan han inte jobba. En del kollegor lämnar 
till och med kvar kortet på jobbet för att de är rädda att 
tappa bort det eller glömma det. Först i början när led-
ningen började prata om att införa ett smart ID-kort så 
handlade det mest om ett säkert sätt att få tillgång pa-
tientjournalerna. ”Det är inte så att vi måste ha ett kort, 
men vi löste kraven på stark autentisering med ett kort”, sa 
ledningen. De tyckte det var viktigt att se till att inga obe-
höriga kunde komma åt information om patienterna. Allt-
eftersom kortet infördes så ville ledningen lägga till fler och 
fler funktioner på kortet. De sa till och med att man kan 
använda det privat, som ett vanligt Bank-ID. Men Mika-
el, som jobbar som sjuksköterska, känner sig dock tveksam 
till att använda kortet utanför jobbet. ”Jag antar att det 
är ok. Men jag vill inte använda det för personliga grejer. 
Det är för att få tillgång till information i ett datornätverk 
på jobbet. På jobbet är det så klart viktigt att ha det med.” 
Han är idag tvungen att ha med det överallt och hela tiden 
– och inte bara för att komma åt information. Idag går det 
inte ens att komma in på parkeringen eller öppna dörrarna 
till vårdcentralen, där han jobbar, utan kortet.

De traditionella ID-korten är ett fysiskt identitetsbevis som 
används för kontroll och verifiering (autentisering) av upp-
given identitet. Dessa kort innehåller begränsat med infor-
mation och fungerar inte vid identifiering online eftersom de 
saknar teknisk funktionalitet för identifiering online. Tillgång 
till offentlig service, och medborgerliga skyldigheter som att 
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deklarera sker idag allt oftare via en mobil eller en dator. Detta 
innebär att det finns behov av att säkerställa att den person som 
sitter på andra sidan datorn eller mobilen verkligen är den hen 
utger sig för att vara. I många sammanhang kan det också vara 
enkelt och effektivt att det finns mer information på identitets-
handlingen än enbart uppgifter såsom namn, personnummer 
eller bild på personen som identifierar sig. Exempelvis kan ett 
s.k. smart id-kort med hjälp av ett litet chip även innehålla 
medicinsk information så att personen alltid bär med sig sin 
medicinska historia, vilket skulle kunna innebära enkel och ef-
fektiv överföring av informationen mellan olika vårdgivare. 

Ett smart id-kort kan även innehålla ekonomisk informa-
tion för att möjliggöra olika typer av effektiva betallösningar. 
På en arbetsplats kan ett smart ID-kort, förutom att användas 
som identifiering, också fungera som nyckel vid inpassering, 
för parkering, tillgång till känslig information eller att betala i 
exempelvis arbetsplatsens kafeteria eller lunchrestaurang. Kor-
tet är med andra ord en artefakt – det vill säga ett av männ-
iskan skapat ting – med många olika användningsområden 
och funktioner. Vilka funktioner som till slut blir en del av det 
färdiga smarta ID-kortet – artefakten – beror på vem som har 
varit med och tyckt till och hur olika förslag prioriteras. Med 
de prioriterade förslagen som utgångpunkt utvecklas sedan 
funktionalitet kopplat till de valda användningsområdena. 
Kortet kan därför beskrivas som sammansatt uppbyggt av både 
teknik och olika organisatoriska, politiska och ekonomiska 
prioriteringar. Det är till exempel lagstiftning och maktstruk-
turer som styr kortets möjligheter.

Syftet med det här kapitlet är att, med hjälp av ett exempel 
som beskriver användning av ett smart ID-kort inom vården, 
illustrera sammansatta digitala artefakter och teknik. Arte-
fakter kan vara olika tekniska lösningar bäddar in och innehåll-
er inte bara teknik, utan även mycket annat, som är centralt att 
förstå vid utveckling av nya tekniska lösningar. 
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Smarta ID-kort är särskilt intressanta ur ett samhälls-
perspektiv. Regeringen skriver att smarta ID-kort: 

… utgör en samhällskritisk infrastruktur och är en förut-
sättning för fortsatt utveckling av digital service till privat-
personer och företag. De är därmed en viktig pusselbit för 
att nå det som av riksdagen fastställts som ett mål med Sve-
riges digitalisering … en innovativ och samverkande stats-
förvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad 
kvalitet, service och tillgänglighet (Regerings kansliet, 
2017). 

Även inom EU ses digitala ID-lösningar som en förutsättning 
för samarbete över gränser och möjlighet för medborgare att få 
tillgång till offentliga tjänster inom EU-området (EU, 2017), 
vilket underlättar resande, onlinetjänster och arbete inom EU. 
Elektronisk identifikation är också, enligt EU, en central pus-
selbit för e-tjänster som är robusta, sammanhängde och håll-
bara (European Commission, 2010).

Smarta ID-kort – ett sociotekniskt perspektiv 
Som vi visat ovan så är det viktigt att förstå att och på vilket 
sätt en teknisk lösning eller en artefakt inkluderar och sam-
manfogar inte bara tekniken som sådan, utan även organisa-
toriska, politiska och ekonomiska prioriteringar. Även om 
det analytiskt går att särskilja de olika beståndsdelarna, så är 
det i användning inte möjligt, eller ens önskvärt att göra det. 
I användningen av exempelvis ett smart ID-kort, som på ytan 
framför allt kan ses som en teknisk lösning, realiserar och be-
fäster det i mycket hög grad olika organisatoriska, ekonomis-
ka och politiska prioriteringar och val. Oftast pratar vi om ett 
smart ID-kort som ett ”ting”, en ”sak” eller en ”artefakt”. När 
vi gör det måste vi inse att, även om ID-kortet givetvis är en 
”sak”, att vi förenklar. Vi riskerar ignorera de komplexa under-
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liggande politiska och organisatoriska beståndsdelarna och 
arrangemangen som ligger till grund för ett smart ID-kort. 
De har integrerats och blivit en del av den lösning som mani-
festerats i form av ett smart ID-kort. I användning tänker man 
givetvis inte på detta och bör kanske inte göra det heller. Vid 
exempelvis utveckling, implementering eller utvärdering av en 
ny teknik är det viktigt att inse att kortet innehåller ett sam-
manhang. Samtidigt är det smarta ID-kortet en del av ett större 
sammanhang, vad man kan beskriva som ett nätverk innehål-
lande olika teknologier (t. ex. skrivare, datorer och olika it-sys-
tem), människor, rutiner och regelverk som påverkar varandra. 
Ett tydligt exempel är att införande av en ny teknisk lösning 
oftast också innebär en verksamhetsutveckling där arbetssätt 
och kommunikationsvägar förändras och förhoppningsvis 
förenklas och effektiviseras. Ett smart ID-kort är med andra 
ord en mycket komplex lösning som inte kan beskrivas som en 
teknisk, utan snarare socioteknisk lösning, inbäddad i större 
sociotekniska sammanhang. Det gör att det finns en dubbel-
riktad påverkan mellan det sociotekniska ID-kortet och den 
kontext den ingår i. Smarta ID-kort är dessutom ett sätt att 
realisera politiska mål och ambitioner, som till exempel höjd 
säkerhetsnivå inom vårdsektorn. Korten innehåller och ingår 
därmed inte bara i ett organisatoriskt sammanhang, utan även i 
en nationell och global kontext. 

Ett annat syfte med införandet av det smarta ID-kortet är 
att knyta samman olika individer genom en gemensam lösning. 
Det möjliggör samarbete och effektiv tillgång till information 
och en gemensam infrastruktur oavsett var man är. Även om 
ID-korten i sig är likadana och innehåller samma funktionali-
tet, så används de inte exakt lika av alla aktörer. ID-korten kan 
beskrivas som så kallade ”gränsobjekt”, som skapar och upprätt-
håller gränser. I forskning kring sociotekniska system har såda-
na objekt visat sig förklara hur system kan eller inte kan byggas 
ihop. De kallas på engelska ”boundary objects” (Star & Grie-
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semer, 1989). Ett sådant objekt har alltid en liknande kärna, 
samtidigt som de tillåter viss anpassning beroende på aktör 
och situation. Ett gränsobjekt är ett informationsbärande och 
handlingsstyrande objekt mellan olika aktörer eller grupper av 
aktörer. 

Tekniska lösningar, såsom ett smart ID-kort blir normeran-
de. Det innebär att de styr handlande och olika organisatoriska 
processer. Ett smart ID-kort tillåter vissa handlingar och för-
hindrar andra genom att designbeslut bäddas in i de tekniska 
och organisatoriska lösningarna och dirigerar handlingar och 
organisatoriska processer. Exempelvis ses elektroniska iden-
titetslösningar som ett verktyg för att säkerställa identitet 
on-line. I svensk kontext används ofta Bank-ID som ett sätt 
att autentisera individers identitet. Som exempel kan nämnas 
inkomstdeklarationen där 3,7 miljoner medborgare deklarera-
de med digital legitimation under 2017 (Skatteverket, 2017). 
Skatteverket ser digitala lösningar som ett medel för att:

…förebygga fel och motverka fusk och brott (Skatteverket, 
2018).

Det är inte nytt att teknik på detta sätt bär värden och får en 
normerande funktion. Ett klassiskt exempel på hur värderingar 
och intressen bäddas in i teknik är en bro över Southern State 
Parkway utanför New York. När man på 1920-talet byggde 
en motorväg till stranden utanför staden skulle den vara plan-
skild. De broar som byggdes över motorvägen var dock så låga 
att enbart personbilar kunde passera under. De bussar som ti-
digare gått till stranden kom inte längre under bron och kunde 
inte köra till stranden. De som tidigare mest nyttjat bussarna 
var de som inte hade råd med en egen personbil. Det innebar 
att de som inte hade råd med egen bil inte heller längre hade 
möjlighet att komma till stranden. 

En sådan enkel teknisk lösning som en bro kan alltså bära 
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värden. Men hur låga broar bygger vi idag när vi designar 
tekniska lösningar för att skapa säkerhet och trygghet i den 
ökade användningen av digitala system. Kan smarta ID-
kort bli som en för låg bro som utestänger vissa grupper eller 
personer? Vi ska därför berätta om en studie vi gjort i en 
vårdorganisation som införde smarta ID-kort. Denna studie 
anknyter till det inledande exemplet som vi gav ovan.

Smarta ID-kort i vården 
Det här avsnittet bygger på resultat från en fallstudie om an-
vändning av smarta ID-kort inom vården. Fallstudien har 
genomförts med intervjuer, observationer och analyser av text-
dokument av olika slag. Fallstudien handlar om användning av 
ett organisatoriskt smart ID-kort inom ett landsting kopplat 
till arbetet som administrativ personal och vårdpersonal på 
tre sjukhus och ett 40-tal vårdcentraler och tandläkarmottag-
ningar som tillhör landstinget. Det smarta ID-kortet ges ut av 
landstinget till administrativ personal och vårdpersonal med 
syfte att förenkla och effektivisera säker åtkomst till patient-
data. Sammanlagt berördes 14 000 användare av detta initiativ. 
Beslutet att införa ett smart ID-kort togs för att följa Patient-
datalagen (SFS 2008:14) och Socialstyrelsens krav på stark 
autentisering vid hantering av patientdata. Dessutom ville man 
förenkla tillgång till patientdata och skapa förutsättningar för 
samverkan över organisatoriska gränser, både inom och ut-
anför landstinget. Lösningen bygger på SITHS som innebär 
tvåfaktorsautentisering där man kombinerar ett personligt 
SITHS-kort med en personlig pinkod. SITHS-korten kombi-
nerar fysisk och elektronisk legitimering då den är en e-legiti-
mation och kan därmed ersätta andra identifieringslösningar. 
Förutom att möjliggöra säker hantering av patientdata så kan 
kortet också användas i andra sammanhang där det behövs en 
säker identifiering som inpassering, för utskrifter eller som be-
talning av exempelvis lunch eller fika. Den tekniska lösningen 
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möjliggör också att medarbetarna kan använda tjänstekortet 
för privata ärenden som kräver en e-legitimation. Kortet kan 
till exempel användas i kontakt med Skatteverket som säker 
identifiering för att lämna inkomstdeklaration eller hos Försäk-
ringskassan vid ansökan om VAB (vård av barn). 

Materialet i fallstudien bygger på intervjuer med 20 perso-
ner som använder det smarta ID-kortet i sitt arbete eller har 
varit med att utveckla det. Vi har intervjuat sjuksköterskor, 
medicinska sekreterare, verksamhetsansvariga, läkare, it-sup-
port, informationssäkerhetsansvarig, samt personer som varit 
med och drivit ID-kortsprojektet på landstinget. Vi har frågat 
de vi intervjuat hur korten används, av vilka, på vilket sätt, hur 
olika personer uppfattar korten samt problem och fördelar 
med ID-korten. Genom dessa intervjuer har vi skapat oss en 
förståelse för hur komplexa och mångfacetterade smarta ID-
kort är. Intervjuerna har också illustrerat hur integrerade de är i 
den organisatoriska kontexten. Vi har även studerat strategiska 
dokument såsom projektplaner och nationella föreskrifter för 
att få en bild över bakgrunden. Dessutom har vi varit med och 
tittat när vårdpersonal använder sitt ID-kort. Det var viktigt 
för att förstår hur den dagliga användningen kan se ut. I det här 
specifika fallet har varje användare ett personligt ID-kort som 
sätts i datorn och tillhörande pinkod används för inloggning. 

Analysen av materialet har gjorts utifrån ett sociotekniskt 
perspektiv, så som vi har beskrivit det ovan. Vårt fokus i analy-
sen har varit användning av de smarta ID-korten i relation till 
arbete eller privatliv. Vi har också analyserat hur olika personer 
förhåller sig till – konstruerar – ID-korten. 

Smarta ID-kort - en gränsöverskridande bro 
Användning av smarta ID-kort inom vården kan beskrivas uti-
från tre teman med bas i ett sociotekniskt perspektiv. ID-korten 
kan ses som gränsöverskridande objekt, som en bro, som binder 
samman olika grupper av aktörer. ID-korten kan också beskrivas 
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som en del av ett nätverk, som byggs samman av människor, or-
ganisationer och andra artefakter. Det tredje temat handlar om 
ID-kortets relation till identiteten i arbete och privat.

…som gränsobjekt 
Införandet av det nya systemet med smarta ID-kort underlättar 
samarbete och knyter samman personal och platser på olika 
platser på sjukhuset och vårdcentralerna, vilket gör det möjligt 
för personal att på ett säkert sätt få tillgång till den information 
olika aktörer behöver för att utföra sitt arbete oberoende av 
var de just då befinner sig. En central fråga inför införandet 
av korten var just att säkerställa att enbart auktoriserad 
personal får tillgång till känsliga patientdata och uppfyller de 
legala kraven på stark autentisering. Korten gör det möjligt 
för sjuksköterskor och läkare att få säker och effektiv tillgång 
till patient data oavsett var de jobbar. En av dem som arbetar 
i landstinget med IT-stöd berättade att: ”Både läkare och 
sjuksköterskor är ibland hos vårdcentralerna. Och då är det 
viktigt att de kan ta den här informationen med sig”. Den 
här dynamiska tillgången till information som underlättar 
samarbetet är beroende av möjligheten att identifiera sig som 
auktoriserad användare i journalsystemet.

En teknik som ett smart ID-kort behöver således innehålla 
möjligheter till en viss dynamik och flexibilitet i användningen. 
Även om kärnan är densamma behöver den anpassas till olika 
kontexter, användargrupper och användningssituationer. 
Användarna och utvecklarna beskrev det smarta ID-kortet på 
lika sätt när de ser ID-kortet som en sak. Samtidigt uppfattas 
ID-kortet, och hur det hänger ihop med andra system och 
rutiner, beroende på den professionella rollen och det specifika 
organisatoriska sammanhanget. Vad man uppfattar som 
fördelar och nackdelar med kortet beror på vilken roll man 
har, exempelvis har vårdpersonal en annan bild av ID-kortet 
än informationssäkerhetschefen. Således kan ett smart ID-
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kort finnas i flera olika sammanhang där uppfattningen om 
kortet kan variera (Bowker & Star, 1999). Vid en diskussion 
med vårdpersonal om hur de ser på ID-kortet så upprepade 
de ledningens argument om säker åtkomst, samtidigt som 
effektiv tillgång till patientdata var viktigast för dem. Som en 
vårdenhetschef sa under intervjun: 

Jag tycker att det handlar om säkerhet, verkligen. Men jag 
vet inte varför jag säger det. Du tror allt du hör. Nu ska du 
göra det, och nu det. Jag tycker inte att det känns säkrare. 
Det är detsamma som tidigare. Jag behöver bara ta med 
mitt kort – annars kan jag inte få tillgång.

ID-kortets dynamiska natur illustreras tydligt i samexistensen 
av de många olika tolkningarna av kortet. Vi identifierade två 
huvudsakliga betydelser av ID-kortet bland olika grupper av 
anställda, beroende på organisatorisk och professionell roll 
och kontext. En del relaterade till kortet som en ”sak” – ett 
kort med specifika funktionaliteter som tillgång till patientda-
ta eller säker tillgång till patientdata. Andra såg ID-kortet som 
något som inkluderade olika tekniker, rutiner och till och med 
andra företag och organisationer. Det innebär att för en del är 
en teknologi som ett smart ID-kort en svart låda som inte är 
möjlig att se igenom, medan andra packar upp den här svarta 
lådan och ser kortet som ett nätverk i sig sammansatt av olika 
sociotekniska beståndsdelar, samtidigt som det också är en 
del av ett nätverk. Det här tycks ha att göra med hur nära eller 
långt borta man tittar på kortet (så kallad grad av granularitet). 
Förmågan eller intresset att se hur komplext sammansatt ett 
smart ID-kort är, har att göra med varifrån och på vilket sätt 
man ser på kortet. Samma gäller förmågan eller intresset av att 
se kortet som en del av ett större nätverk. Trots olikheterna har 
ID-kortet en gemensam kärna oberoende av organisatorisk 
tillhörighet eller professionell roll.
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…som del av ett nätverk 
Ett smart ID-kort utformas för att skydda såväl som förstärka 
befintliga gränser. En svårighet, som noteras av de som hade er-
farenhet från införandet av kortet, är att de enda gränser som är 
möjliga att kontrollera är gränserna inom den egna organisatio-
nen. Detta samtidigt som landstinget behöver en effektiv och 
smidig samverkan över organisationsgränser, med bland annat 
vissa privata aktörer, kommuner eller apotek. Man ville genom 
införandet av det smarta ID-kortet förenkla och förbättra sam-
verkan och delning av patientdata, men samtidigt innebar det 
en stor förändring av arbetsmetoder och utveckling av nya ruti-
ner. Exempelvis var kortet tänkt enbart för fast anställda, men 
det upptäcktes relativt snart att även studenter och andra som 
tillfälligt behövde tillgång till patientdata också hade behov av 
ett smart ID-kort för att möjliggöra åtkomst. I början ingick 
inte den här gruppen i den tänkta användargruppen, vilket 
gjorde det nödvändigt att ompröva vilka som skulle inkluderas 
och även utveckla rutiner som stöd för det uppkomna behovet. 
Detta illustrerar hur en artefakt som ett smart ID-kort inte en-
bart kan ses som teknik, utan även inkluderar organisatoriska 
arrangemang som exempelvis vilka som ses som användare. 

Kortet är en del av ett nätverk som sträcker sig olika 
långt beroende på hur man sätter gränserna, vilka roller och 
uppdrag man har i sitt arbete. De som använder korten i sin 
arbetsvardag har olika roller och arbetsuppgifter. Därför är de 
på olika sätt delar av olika nätverk. ID-korten fogas alltså in 
i olika nätverk och får olika funktioner. För ett vårdbiträde 
kan det handla om att kunna öppna de dörrar som man har 
behörighet till när man kör en patient till röntgenavdelningen. 
Med denna analysansats ser vi då ett nätverk av patienten, hens 
säng, biträdet som rullar sängen, den låsta dörren och kortet 
som kan öppna dörren och låta de andra i nätverket nå sitt 
mål – att komma till röntgenavdelningen. Men för läkaren 
kan ett likadant smart ID-kort sedan göra det möjligt att ta 
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del av patientinformation som exempelvis röntgenbilderna. 
Då fungerar läkarens kort i nätverk mellan datorn, läkaren och 
den information som skyddas i systemet med röntgenbilder 
och patientjournaler. Med hjälp av kortet kan läkaren bygga 
ett säkert nätverk med den information som behövs för att ta 
beslut om vården av patienten. 

Den valda tekniska lösningen ger användarna tillgång till 
andra digitala system, beroende på vad man jobbar med (t.ex. 
administrativa system, personalsystem, utskriftsmöjligheter, 
patientjournaler m.m.). Det gör att olika användare kan upp-
leva olika typer av problem. Till exempel påpekar chefer och 
IT-support att problem kan uppstå när man försöker få till-
gång till patientdata från olika fysiska platser. I intervjuerna be-
rättade en av dem att: ”Läkarna flyttar runt ganska mycket. De 
har problem när systemet inte svarar. Då kan de inte komma 
åt elektroniska journaler. Ibland kan de inte ens komma in på 
datorn”. För användarna kan detta ge upphov till problem ef-
tersom de då inte har tillgång till nödvändig information. Den 
här användargruppen är också i tjänst 24 timmar om dygnet, 
sju dagar i veckan, vilket innebär att deras arbete inte har några 
tidsgränser. Ett problem som upptäcktes är att supporten inte 
fungerar på natten: ”Det finns inga rutiner på natten, till exem-
pel att tilldela extra kort, företaget som gör de här korten arbe-
tar inte då.” Personal från IT-avdelningen såg också problem 
med den valda tekniska miljön, liksom problem som är bero-
ende av tjänsterna som erbjuds av partnerorganisationer. En av 
dem som arbetar på IT-avdelningen berättade i intervjun att: 
”Det är inte bara certifikatet som kan vara problematiskt, utan 
allt från driver till kortläsare etc. Och som vi har valt att logga 
in på Citrix och anslutningen till AD, det finns många tekniska 
problem med det”. Det här illustrerar hur ID-kortet är en del av 
ett större nätverk, som inte bara inkluderar den egna organisa-
tionen, utan är beroende av rutiner inom andra organisationer.
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…som en del av privat och jobb 
Smarta ID-kort kan ofta även användas som en privat e-legi-
timation för att logga in elektroniskt på e-tjänster som exem-
pelvis Skatteverkets hemsida. Det innebär att tjänstekortet 
inkluderar den professionella, såväl som privata, identiteten. 
Ur ett samhällsperspektiv blir detta intressant då elektroniska 
identifieringslösningar som utfärdas av en arbetsgivare kan an-
vändas av medborgare som ett sätt att komma åt offentlig ser-
vice. Detta argument användes av fallstudiens landsting för att 
förstärka ID-kortets betydelse och nyttan för användaren. 

Genom att addera annan funktionalitet, inte bara kopp-
lat till arbetsrollen, utan även till rollen som medborgare såg 
ledningen det som ett sätt att öka nyttan av kortet för den en-
skilde. Informationssäkerhetsansvarig menar att: ”Om vi kan 
använda kortet för att betala för kaffe eller lunch, då kanske vi 
kan komma ifrån att människor lånar varandras kort… Jag tror 
att det skulle vara väldigt effektivt om vi kunde använda kortet 
i caféet eller i kaffemaskinerna.” Genom större nytta ville man 
inte bara få ökad acceptans, utan även förstärka viljan att ta an-
svar för kortet genom att alltid ha med det, inte glömma det 
hemma eller lämna det i datorn. 

En verksamhetschef reflekterade att det skulle vara mycket 
mer effektivt om kortet även inkluderade fler användningsom-
råden som att använda kortet som nyckel, eller för komma in 
på parkeringen. Chefen menade att:

Jag tror att det är en av anledningarna att ledningen tryck-
er på här, då måste man ta med sig kortet. Personligen 
tycker jag det är bra. För jag ser att folk inte kan ta eget 
ansvar. 

Genom att bygga in fler funktioner i kortet så vill ledningen 
förstärka kortets värde och på så sätt uppmuntra viljan att alltid 
ta med och ta ansvar för kortet. Dessutom lyfte ledningen fram 
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risken för den enskilde om kortet tappas bort. En användare sa: 

Om du tappar bort det så kan man göra mycket med det. 
Precis som ett bankkort. Det är det som är det negativa, 
man är själv ansvarig för kortet.

Ledningen likställde därför kortets värde med ett pass eller ett 
körkort. Men framför allt lyfte de fram kostnaderna för att göra 
ett nytt kort: 

Vi har sagt att vi inte kan hålla på och göra nya kort hela 
tiden bara för att någon slarvar och glömmer det hemma. 
Då måste den personen åka hem och hämta det. Annars 
lär man sig aldrig. 

Några användare tog därför inte med sig kortet hem när de slu-
tade jobbet. Ett sjukvårdsbiträde sa: 

Jag är så rädd att tappa bort det! Jag tar inte med mig det 
hem, för om jag glömmer det, då har jag inget. Så jag vågar 
inte ta med det hem eftersom jag är rädd att glömma det 
när jag ska åka till jobbet.

När användarna lämnar kortet på jobbet upprätthåller de en 
tydlig gräns mellan jobbet och sitt privatliv. Genom att de 
inte tar med sig kortet hem, använder man det inte heller för 
personliga ärenden. En verksamhetsansvarig sa ”Det fungerar 
bra, men jag skulle aldrig använda det privat. Det är för att få 
tillgång till datorer på jobbet.” Men en del användare utnyttjar 
dock möjligheten att använda det smarta ID-kortet för privata 
ärenden. ”Det är himla bra, jag har provat det. Jag har använt 
det för att deklarera. Det fungerade väldigt bra.” Det är i så fall 
kopplat till att man faktiskt tar med sig kortet hem efter job-
bet. ”Jag känner några som använder kortet för inkomstdekla-
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ration. Och de tar kortet med sig hem… Men jag vill använda 
kortet mycket här på jobbet. Men för privata saker, nej, jag vet 
inte om jag skulle vilja använda det när jag exempelvis ska till 
vårdcentralen.” 

Motviljan hos vissa att använda det smarta ID-kortet utan-
för sitt arbete, utmanar ledningens intentioner och tankar att 
öka kortens värde genom att koppla samman privata och yrkes-
mässiga behov av identifikation och autentisering. Det beror 
dels på rädslan att tappa bort kortet och dels på att en del ut-
trycker ett behov av att hålla en klar skiljelinje mellan privatliv 
och arbetliv. 

Det visar att kortet också skapar nya gränser. Det blir ännu 
tydligare när kortet används på fritiden. Det handlar om hur 
människor väljer att leva och organisera sin vardag och därför 
påverkar kortet mycket mer utanför arbetsorganisationen. Det 
var sannolikt inte alls en tanke landstinget hade när det utfor-
made och införde kortet. 

Diskussion och slutsatser 
Denna studie har visat att när vi utvecklar nya digitala lösning-
ar i en organisation påverkas organisationen långt utanför den 
enskilda lösningen. Ett sådant här smart ID-kort handlar inte 
bara om att kunna identifiera sig. Det är tydligt att med den 
digitala lösningen sätts nya gränser för vem som kan göra vad. 
Det smarta kortet blir ett gränsobjekt. Men det sätter inte bara 
gränser kring informationen utan även kring hur den kan nytt-
jas och av vem. Ett gränsobjekt är alltså normerande och bär 
värden och regler. Det innebär att man inte behöver förklara 
alla gränser, de syns genom användningen av gränsobjektet. 
Med andra ord så bär gränsobjektet reglerna. Vårdbiträdet i ex-
emplet ovan behöver inte veta vilka dörrar hen kan öppna, det 
märks när hen kommer dit om kortet fungerar eller inte. Det 
visar också att kortet – den digitala artefakten – skapar olika 
nätverk för olika användare av kortet. Men kortet skapade här 
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också helt nya gränser och nätverk, som den person som dis-
kuterades om kortet var privat eller en del av jobbet. Det fanns 
alltså tydliga länkar långt utanför de nätverk som finns inom 
arbetet när det nya smarta ID-kortet infördes. 

När samhället digitaliseras med en mängd nya små och stora 
lösningar, särskilt de som handlar om vår identitet, behöver vi 
redan på förhand tänka igenom vilka gränser och nya nätverk 
som skapas. När det digitala samhället byggs organisatoriskt, 
politiskt och ekonomiskt, bygger vi in värden och normer på 
olika sätt. Därför har vi som formar samhället möjligheter att 
göra avvägningar om vilka värden som vägleder vårt samhälle. 
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