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I 

Sammanfattning 

En fallstudie inom sjukvården har genomförts där fokus legat på hur informations- 
och kommunikationsteknik (IKT) såsom datorer och telefoner, skapar avbrott för 
personalen samt hur och om denna fragmentering av arbete kan undvikas. Tidigare 
forskning om fragmenterat arbete har ofta fokuserat på tid och frekvens för 
avbrott, denna studie vill bryta med det perspektivet. Det huvudsakliga 
datainsamlandet har bestått av 17 observationstillfällen med situerade intervjuer 
vid två kirurgiska vårdavdelningar och en mottagning. Materialet har analyserats 
och nio brukskvaliteter har tagits fram för att beskriva arbetet. Dessa 
brukskvaliteter har sedan kopplats till fragmentering och hur denna kan 
motverkas. De huvudsakliga slutsatserna av studien är att IKT medverkar till en 
fragmentering av arbetet men att denna går att motverka. Motverkande av 
fragmentering kan ske på ren interaktionsnivå men också på verksamhets- och 
organisationsnivå, där bland annat regler för hur kommunikationen ser ut och hur 
IKT tas fram är viktiga. Studien visar på att en naiv användarcentrering vid 
utveckling av IKT kan ge upphov till fragmenterat arbete för personerna som 
direkt och indirekt berörs av systemet. Förutsättningarna för att skapa ett 
helhetsperspektiv med hjälp av tillgänglig, delad och portabel information har 
även visat sig viktiga. Uppsättande av gränser mellan olika aktiviteter kan 
ifrågasättas och avbrott kan ha både positiva och negativa aspekter. Det är alltså 
varken önskvärt eller möjligt att motverka alla typer av avbrott. 
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1 Inledning 

Verkligheten själv är en och sammanhängande, genom den fragmenterade synen på 
verkligheten förloras överblick och helhetssyn.  
(Nationalencyklopedin, 2005) 
 

 
Ett fragmenterat arbete är ofullständigt och i brottstycken. Ofta är det orsakat av 
avbrott utifrån, exempelvis ett telefonsamtal eller en dator som slutar att fungera. I 
ett fragmenterat arbete tas fokus från det egentliga arbetet till att ta hand om fel 
eller avbrott. Fragmenterat arbete ger upphov till en rad olika negativa 
konsekvenser. Denna studie syftar till att undersöka dessa konsekvenser och hur 
fragmenterat arbete kan undvikas.  
  
Möjligheterna med digitala media som informationshanterande verktyg är stora. 
Svårigheterna verkar ligga i att bygga system som utnyttjar dessa möjligheter och 
skapar system som verkligen stödjer användandet och inte ger upphov till 
merjobb. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan alltså ta fokus från 
det egentliga arbetet och ge upphov till en fragmentering. Vi kan stänga av 
telefonen, stänga dörrar och strunta i att svara på e-post. Men det är dock ingen 
långsiktig lösning på problemet. Att tid läggs på att registrera uppgifter och sortera 
information utan upplevd motivation skapar frustration hos användare av systemet 
(exempelvis Löwgren & Stolterman, 2004) och leder till negativ inställning 
gentemot datorisering. 
 
Inom sjukvården har införandet av informationsteknik (IT) gått trögt. Svårigheter 
vid införande av IT i sjukvården är vanligt, både i Sverige och i andra länder, men 
vad beror denna svårighet för IT att slå igenom på?  Att arbeta med 
pappersjournaler är fortfarande vanligt på dagens sjukhus, men i och med de 
ökade kraven på samarbete mellan länen och inom sjukhusen ställs ännu högre 
krav på kommunikation och information. Att IKT kan vara ett viktigt verktyg 
inom dessa områden är de flesta ense om, det gäller dock att utnyttja IKT på rätt 
sätt. Mark et. al (2005) menar att det idag finns problem inom IT-utvecklingen där 
fokus är kopplade till enskilda applikationer, som i sin tur är kopplade till enskilda 
mål eller objekt. Detta paradigm tar dock ingen hänsyn till att dessa applikationer 
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är del av en helhet som är sammanhängande för användarna. När något är 
fragmenterat är det inte bara en händelse som är avbruten, utan ett större ramverk 
av arbete som är frånkopplat.   
 

Tyvärr verkar det som att IT-systemens utbyggnad hittills inte gett sjukvårdens 
personal mer tid för patienterna. I stället för mer tid har vi fått mindre tid. Alltmer tid 
går åt att registrera uppgifter och sortera information. Den virtuella världen stjäl tid 
från det mänskliga mötet. (Läkartidningen, 2005) 

 
 
Denna uppsats presenterar en kvalitativ fallstudie som genomförts inom en klinik 
verksam inom landstinget i Östergötland (LiÖ). Två kirurgiska vårdavdelningar 
och en mottagning ingår i studien, och den huvudsakliga datainsamlingen är gjord 
genom situerade intervjuer ute i pågående verksamhet. Valet av fallstudie har 
gjorts baserat på att sjukvårdsmiljön är en komplex, teknologitung, dynamisk och 
säkerhetskritisk miljö där de anställda upplever att de får mindre tid för sitt 
egentliga arbete med patienten. Dessutom har införande av existerande IT-system 
inte mottagits och använts såsom det från början var tänkt. Detta tyder alltså på en 
fragmentering likt citatet från Läkartidningen ovan och leder till att personalen 
inte hinner bry sig om sitt egentliga arbete. Fragmentering har negativa 
konsekvenser både för individen, med hög arbetsbelastning och stress, men även 
ur effektivitetssynpunkt. Något som har blivit allt mer viktigt inom dagens 
sjukvård.  
  
De kommunikativa aspekterna av de artefakter som används inom sjukvården har 
slagits fast inom en rad studier (exempelvis Xiao, 2004; Bång, 2004) varpå teorier 
om kognitiva system och artefakter används för att beskriva de viktiga aspekterna 
av arbetet. För analysen har aktivitetsteorins synsätt anammats. Synsättet är tänkt 
att fungera väl med det faktum att många olika expertiser arbetar tillsammans. 
Utifrån dessa antaganden antogs även ett användningscentrerat designperspektiv 
där forskningsområdet interaktionsdesign ingår. Dessa synsätt fungerar väl med 
Coieras tankar nedan om behov av studier som inte fokuserar på teknik utan 
användande: 
 

We need studies that examine communication needs independent of any 
technological solution. We should not prejudge whether the answer to the problems 
found is a change in public policy, a rearrangement of organisational structures, 
changes in work practice, or occasionally, the introduction of new technological 
systems. I believe that the current technology-driven momentum is preventing us 
from focussing on the real clinical communication problems because our view is 
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clouded by 'telemedical' technologies like real-time videoconferencing. (Coiera, 
1998, s. 5) 

 
Det teorietiska ramverket har alltså valts utifrån vikten av att studera 
kommunikationsbehovet oberoende av teknisk lösning. Detta för att inte ha någon 
förutfattad mening om lösningen finns i teknik, organisation eller arbetssätt.  

1.1 Bakgrund  
Med den nya vårdgarantin (Landstinget i Östergötland, 2005) och planerade 
omstruktureringar inom sjukvården är IT-användningen inom vårddomänen mer 
aktuell än någonsin. Den nya framtida vården med ökat samarbete mellan 
regionsgränser (Nationella ledningsgruppen för IT i vård och omsorg, 2005) ställer 
krav på ökad flexibilitet och ökat samarbete. I Sverige pågår just nu ett arbete mot 
digitala journaler och en nationell ledningsgrupp för IT i vård och omsorg har tagit 
fram riktlinjer för hur framtidens vård ska se ut och vilken roll IT har i den. Målet 
är ”en patient, en journal” som ska uppnås genom ett landsomfattande system där 
patientinformation kan delas över sjukhus och landstingsgränser. Patientens 
integritet har diskuterats och ett system med digital journalinformation kräver 
stora krav på IT-säkerhet.  
 
En rad olika grupper har bildats, en av dessa är NPÖ (Nationell patientöversikt), 
där bland annat LiÖ ingår. NPÖ bildades 2004 och är initierat av landstingen och 
drivs av organisationen Carelink. Syftet med projektet är, enligt projektansvarig 
Ingemar Ståhl, att åstadkomma en nationell patientöversikt på kort tid. Projektet är 
dock begränsat till ett fåtal delar av patientinformationen. Inom LiÖ har en 
vårdgivarportal med bland annat patientöversikt har tagits fram. Den är tänkt att 
ingå i den framtida nationella patientöversikten.  
 

Ibitec AB, som bland annat utvecklar applikationer åt landstinget i Östergötland, 
hade ett behov av att se hur tre av deras applikationer som användes på de aktuella 
avdelningarna nyttjades. Syftet var att få en analys av verksamheten samt att se om 
verksamhetsprocesserna stöddes som planerat. Från den klinik där de aktuella 
avdelningarna ingick fanns även liknande behov av att se hur arbetet med IT 
fungerade idag.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att utforska hur design av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), såsom datorprogram men också telefon och sökare, 
kan motverka fragmentering av arbete inom en praktik. Med fragmentering menas 
kortfattat avbrutet arbete där konsekvensen är att uppmärksamheten måste riktas 
ifrån det egentliga arbetet. 
 
Frågeställningen är tvådelad och lyder: 
 

1) I vilken mån fragmenterar IKT personalens arbete och hur ser denna 
fragmentering ut? 

 
2) Hur kan IKT designas så att den inte fragmenterar arbetet? 

 
Dessa två frågor omsätts i en fallstudie. Detta leder till fokus för fallstudien på i 
vilken mån IKT fragmenterar personalens arbete på de avdelningar och den 
mottagning som ingår i fallstudien, hur denna fragmentering ser ut samt hur IKT 
kan motverka denna fragmentering. Fokus ligger hur det existerande IT-systemet, 
med många ingående applikationer, kan utvecklas för att minska fragmenteringen. 
Studien är utforskande och syftet med studien är inte att ta fram några färdiga 
lösningsförslag utan att utröna vilka kvaliteter och särdrag som är viktiga för att 
motverka fragmentering. Då termen fragmentering inte är ett vanligt begrepp inom 
litteraturen är även studiens syfte att undersöka detta begrepp och hur det skulle 
kunna inringas.  
 
Studien bidrar därför i huvudsak till forskningen om avbrott i arbete och design av 
IKT, med den specifika inriktningen användningscentrerad design. Dessutom 
bidrar studien till diskussionen om brukskvaliteter, i både arbets- och 
målbeskrivande syfte. 

1.3 Rapportstruktur 
Kapitel 2 ger en beskrivning av den teorietiska referensramen. De ingående 
delarna; Användningscentrerad design, Aktivitetsteori, Distribuerad kognition 
samt Fragmentering av arbete beskrivs.  
 
Kapitel 3 ger en teoretisk bakgrund till den metod som användes samt en 
beskrivning av hur studien genomfördes. 
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Kapitel 4 ger en bakgrund till fallstudien, dels genom en bakgrund till IT för 
sjukvården och dels genom en beskrivning av organisationen för kliniken som 
ingår i fallstudien.  
 
Kapitel 5 beskriver arbetet på de avdelningar och den mottagning som ingår i 
fallstudien. De fysiska verktyg som används och det nuvarande IT-systemet 
beskrivs. Huvuddelen av arbetet beskrivs utifrån de brukskvaliteter som tagits 
fram. Kapitlet avslutas med en klinikspecifik analys av de tre applikationer studien 
utgick ifrån. 
 
Efter det följer i kapitel 6 en diskussion av hur de olika brukskvaliteterna relaterar 
till fragmentering av arbete och hur denna fragmentering kan motverkas. Efter det 
diskuteras vad de resultat, som kommit fram i studien, betyder och har för 
konsekvenser för teori om fragmentering och andra ingående delar i det teorietiska 
ramverket. Dessutom diskuteras metoden och i vilken mån resultaten är 
överförbara på andra domäner än just sjukvården.  
 
I kapitel 7 sammanfattas de viktigaste slutsatserna av studien.  
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2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket utgår från ett användningscentrerat designperspektiv. 
Efter detta beskrivs aktivitetsteori, som ligger till grund för dataanalysen i denna 
studie. För beskrivningen av verksamheten har kognitiva artefakter och hur de 
ingår i kognitiva system används. Dessa beskrivs i kapitlet Distribuerad kognition. 
Sist presenteras begreppet fragmentering som beskrivs genom olika teorier om 
avbrott och fragmenterat arbete.  

2.1 Användningscentrerad design 
Datorer och dess påverkan på samhället är format av en rationalistisk tradition 
(Flores & Winograd, 1986). I en rationalistisk syn är det viktigt att karakterisera 
situationer i väldefinierade objekt med väldefinierade egenskaper, hitta generella 
regler till dessa och därifrån kunna uttala sig om nya situationer.  Denna tradition 
har enligt Flores och Winograd visat sig fungerat bra i hårda vetenskaper såsom 
fysik och kemi samt har även influerat den klassiska kognitionsvetenskapen. Den 
rationella utgångspunkten har dock inte visat sig lika lämpad för alla områden, 
såsom design, språk och problemlösning. Konsekvensen för IT-området, där denna 
syn är stark (Löwgren & Stolterman, 2004), är att även om denna syn lämpar sig 
väl för systemarkitektur och teknisk konstruktion av systemet är den inte 
tillräcklig. De mjukare delarna som hur, var, av vem och varför IT kommer 
användas förbises ofta och ett annat perspektiv krävs för att åstadkomma bättre IT-
stöd (exempelvis Bødker, 1991; Hollan m.fl., 2000; Löwgren & Stolterman, 
2004). Ett sådant annat perspektiv är användarcentrerad design.  
 
Användningscentrerad design (Ehn, 1988) skiljer sig från det vanligt 
förekommande perspektivet användarcentrerad design (eng. user-oriented design, 
user-centered design) (exempelvis Bevan, 1999; Beyer & Holtzblatt, 1998). 
Skillnaden mellan ett användar- och ett användningscentrerat perspektiv kan 
kortfattat beskrivas med att skillnaden i fokus som i det användarcentrerade 
perspektivet ligger på användaren medan det i ett användningsorienterat 
perspektiv ligger på att förändra användning och verksamhet. Ett problem med den 
vanligare användarcenterade designen är frågan om vem användaren av ett system 
egentligen är (Löwgren & Stolterman, 2004). Det blir lätt en fokusering på 
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personen som står i direkt interaktion med systemet, men den verkligen 
användaren av systemet kanske är annan personal, kunder eller i sjukvårdsmiljö 
patienten.  
 
Ett exempel på att användaren av en applikation (ett objekt) riktar handlingar på 
många olika objekt ges nedan (Se figur 1). Det är en person som i en 
textapplikation skriver en presentation till två personer som de ska hålla för en 
grupp kunder till företaget. När personen skriver presentationen riktar hon 
handlingar mot applikationen, men också mot de två personerna som ska skriva då 
hon till exempel tänker på hur de är och hur de ska framstå. Hon riktar även 
handlingar mot den framtida föreläsningen där hon tänker på hur presentationen 
ska uppfattas och vilka som ska lyssna. Dessa handlingar är sammanflätande och 
fokus mellan objekten växlar hela tiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användning och verksamhet kan med aktivitetsteorins terminologi beskrivas som 
aktivitet och praktik, och Bødkers (1991;1996) utveckling av aktivitetsteorin för 
analys och utformning av datoranvändande sker inom ett användarcentrerat 
perspektiv. Analysenheten i ett användningscentrerat perspektiv är alltså 
användandet eller aktiviteten.  

2.1.1 Interaktionsdesign 

För reflektion över användande har ett synsätt som utgår från interaktionsdesign 
adopterats. Interaktionsdesign används på många olika sätt inom forskning och 
näringsliv och namnet används ibland som ett nytt och trendigt namn för 
gränssnittsdesign eller informationsstrukturering. Det är inte det perspektivet som 
menas här, utan huvudtanken med interaktionsdesign är att man vid design inte 

Figur 1 - Handlingar mot många olika objekt inom samma aktivitet. 
Liknande beskrivningar av användning har gjorts i Bödker (1991:1996) och 
Arvola (2005).  
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bara designar en artefakt utan även användarens brukssituation. Interaktionsdesign 
är alltså ett användningscentrerat designområde, med användning som objekt för 
design. Interaktionsdesign är ingen färdig metod att läras ur en bok, utan används 
för att reflektera över användning och digitala artefakter. En bred definition på 
interaktionsdesign är den som Löwgren och Stolterman (2004, s.7) presenterar: 
 

Den process som ordnas inom begränsade resursramar för att skapa, forma och 
fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och 
estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare. 

 
 
Interaktionsdesign handlar alltså inte bara om att designa en dialog mellan 
användaren och datorn utan att designa användandet och arbetssättet, och då också 
i viss mån styra användaren. Användning av artefakten är del i en social aktivitet, 
vilket medför att vi därför designar förutsättningar och även begränsningar för 
kollektiva aktiviteter (Bødker, 1996). Detta innefattar kommunikation och 
interaktion med omvärlden och inte bara det aktuella systemet eller verktyget. Det 
kan även ha politiska aspekter, exempelvis kanske med en underliggande tanke 
bakom designen.  
 
Konkret kan designobjekt för interaktionsdesign från en aktivitetsteoretisk 
synvinkel beskrivas i tre nivåer  (Arvola, 2005; Kuutti, 1996; Bødker, 1991):  

1. Användargränssnittet och interaktionen med det.  
2. Den medierande artefakten för mål och objekt för handlingar. 
3. Aktiviteter mot människor eller material. 

Rötter i människa – maskin interaktion 
Även om interaktionsdesign vänder sig emot den traditionella synen på människa - 
dator interaktion (MDI), där användbarhetsbegreppet är centralt, är det där 
forskningsområdets rötter finns. 
 
Användbarhetsbegreppet har sina rötter i experimentell psykologi (exempelvis 
Sternberg, 1999) och vetenskapliga teorier om mänsklig kapacitet för att uppnå 
optimala system. Här utgick man från strikt kontrollerade experiment med tydlig 
betoning på mätbara data. Ur detta kom usability engineering (exempelvis 
Faulkner, 2000) där utgångspunkten var densamma utan de vetenskapliga kraven 
på testerna. Tanken att det inte går att verifiera användbarheten utan att mäta den 
är stark inom usability engineering. Kritiker mot detta synsätt menar att det leder 
till ett tunt användbarhetsbegrepp med stor inriktning på enkelhet att lära och 
produktivitet där till exempel långtsiktiga konsekvenser av användning i form av 
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upplevelse och effektivitet förbises. Konsekvenser blir att hur systemet fungerar i 
verkligt bruk över tid lämnas utanför analysen. Det var med bland annat bakgrund 
i detta som Beyer och Holtzblatt (1998) skapade kontextuell design, där 
förståelsen för användarna försöks säkerställas genom en etnografisk 
utgångspunkt. Huvudtanken är att genom etnografiska studier kartlägga 
användarnas nuvarande brukssituation och där finna behov som ska ligga till 
grund för nya IT-stöd. 
 
Förutom rötter i MDI har även interaktionsdesign hämtat tankar från designteori, 
speciellt tanken om att designern i sig själv är en viktig del för resultatet. Tankar 
om att metoder inte är bättre än de som utför dem och att hela tiden reflektera över 
sitt arbete och designprocess är starka inom interaktionsdesign (Löwgren & 
Stolterman, 2004; Löwgren, 2002).  

Primär och sekundäranvändare 
Användare kategoriseras av Hackos och Redish (1998) som primäranvändare och 
sekundäranvändare. Primäranvändare är enkelt uttryckt de personer som direkt 
använder en digital artefakt medan sekundäranvändarna är de som blir påverkade 
av det som primäranvändaren gör. Gränsen mellan primär- och sekundäranvändare 
är inte knivskarp. Det är viktigt att skilja på officiella mål för användare och de 
inofficiella privata målen (Hackos & Redish, 1998). Officiella mål är kopplade till 
den anställdes arbetsuppgifter medan de inofficiella kan vara saker såsom att 
komma hem så fort som möjligt, behålla jobbet eller kunna ta rast med en speciell 
person.  

Nybörjar- och expertanvändare 
Bødker kategoriserar användare som nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent 
användare, skicklig användare och expert. Skillnaden mellan nybörjare till expert 
är stegvis i hur operationaliserat användandet är. För en nybörjare sker 
användandet genom planerade handlingar, medan det för en expert handlar om att 
hela aktiviteter är operationaliserade och allt sker mer eller mindre automatiskt 
utifrån yttre utlösande faktorer.  

2.1.2 Brukskvaliteter 

Som stöd för arbete med reflektion och design kan så kallade brukskvaliteter 
användas (Arvola, 2005; Löwgren & Stolterman, 2004). Brukskvaliteter kan 
förenklat beskrivas som egenskaper för ett användande. På 70- och 80-talet var de 
mål som kopplades till kvalitet för systemet ofta kopplade till att ”systemet ska 
vara enkelt att använda”, och så är det ofta även idag (Tyldsley, citerad i Arvola, 
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2005). Det finns tydliga svårigheter att artikulera och kvantifiera de icke-objektiva 
egenskaper som rör användning av IT och det är bland annat detta problem 
brukskvaliteterna utgår ifrån.  
 
Syftet med brukskvaliteter är att komma ifrån fokus på teknik och funktionalitet 
och att istället ha fokus på vilka kvaliteter användningen har eller bör ha. Synen 
utgår ifrån att alla kvaliteter inte är objektiva och därför inte kan mätas. Istället 
föreslår till exempel Löwgren och Stolterman ett spår som bygger på artikulation 
och reflektion. De menar att vi inte kan frångå frågan om brukskvaliteter på grund 
av att de inte är mätbara eller objektiva. I användning kommer ändå produktens 
samtliga egenskaper, mätbara eller inte, att slås fast. Kvaliteter kan sägas vara 
både objektiva och subjektiva och hjälper oss enligt Howard (2002) att hålla fokus 
på helheten och inte gå in i detaljer för tidigt.  
 
Brukskvalitet kan användas i önskvärd (preskriptiv) och beskrivande (deskriptiv) 
bemärkelse. Gränsen mellan dem är suddig och det är alltid svårt att prata om 
något helt ovärderande och beskrivande (Winograd & Flores, 1986). Löwgren och 
Stolterman (2004) betonar den beskrivande användningen medan Arvola (2005), 
Lidman (2001), Holmlid (2002) och Howard (2002) på olika sätt använt sig av 
brukskvaliteter i mer preskriptiv bemärkelse. Beskrivande kvaliteter får genom 
reflektion och värdering en preskriptiv funktion och kan då användas som 
översiktliga designmål.  
 
Brukskvaliteter kontra användbarhetsmål 
Brukskvalitet skiljer sig från den mer vanligt förekommande termen 
användbarhetsmål. För användbarhetsmål är kontexten något passivt. Holmlid 
(2002) tar som exempel påståendet ”användbarhet minskar kostnad för lärande” 
som enligt honom representerar en monokulturell vy där saker alltid är bra eller 
dåliga och dessutom svåra att bevisa. Bevan (1999) presenterar en lista över de 
egenskaper ett system bör ha för att uppnå kvalitet. Liknande listor har 
presenterats där kvaliteter som förutsättningar för lärbarhet, samarbete, 
anpassning, estetiskt tilltalande, roligt att använda, hjälpsamhet mm ingått. Dessa 
kvaliteter är inte oviktiga eller felaktiga, men att möta alla i en design är varken 
troligt eller önskvärt. Användbarhetsbegreppet med tyngdpunkt på enkelhet, 
lärbarhet och effektivitet har alltså mycket att ge vid utveckling av IT-system. Det 
är dock inte heltäckande. 
Inom interaktionsdesign är heller aldrig brukskvaliteter lika viktiga i alla 
situationer. I vissa situationer (exempelvis digital konst eller spel) kan dessa 
kvaliteter exempelvis vara helt irrelevanta. För att återknyta till exemplet ovan, så 
har interaktionsdesign med brukskvaliteter istället fördelen att det är ett 
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multiperspektiv där utveckling, lärande och installation ses som en helhet, även i 
ekonomiska termer menar Holmlid.  

Dynamisk gestalt 
En artefakts helhetliga karaktär är dess gestalt och en digital artefakt kan aldrig bli 
bättre än sin gestalt. Den dynamiska gestalten kan beskrivas som artefaktens 
övergripande karaktär och är enligt Löwgren & Stolterman (2004) den viktigaste 
kvaliteten att tänka kring och arbeta med. Denna uppstår ur det faktum att den 
övergripande karaktären inte kan beskrivas som summan av delarna. Helheten är 
mer än summan av delarna och helheten själv har önskvärda egenskaper som 
flexibilitet, hållbarhet och stabilitet. En flexibel och hållbar komposition ”har en 
viss integritet” och främjar både användarnas meningsskapande och fortlöpande 
vidareutveckling över tiden.  
 
Ett exempel är ett digitalt journalsystem vars kvalitet inte bara bestäms av hur 
effektiva journalbehandlingen blir eller hur begripligt användargränssnittet är. Om 
användarna inte litar på systemets säkerhet, och inte finner användningssituationen 
acceptabel, så kommer kompositionen att tappa sitt värde och misslyckas med att 
leva upp till förväntningarna.  
 
En digital artefakt har holistiska och emergenta kvaliteter som är omöjliga att 
upptäcka innan man själv använt artefakten (se figur 2). Löwgren menar att 
digitala artefakters utsträckning i tiden är minst lika viktig som dess rumsliga 
egenskaper. Den dynamiska gestalten växer fram växer fram i interaktion med 
användaren under tiden. Enstaka skärmbilder fångar hur funktioner fördelas på en 
skärmyta men inte ur interaktionen utspelar sig och hur den upplevs av 
användaren. Löwgren använder uttrycket att artefakten gradvis presenterar sin 
dynamiska gestalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopplat till detta är termen för-bruk (eng. ante-use) (Holmlid, 2002) som 
beskriver det som sker innan användningen, det vill säga förberedelser, 

Figur 2 - emergenta kvaliteter (från Löwgren & Stolterman, 2004 s. 181) 



12 

förväntningar och omvärldens tro. Konsekvensen av detta blir att olika användare 
med olika bakgrund ser på applikationen på olika sätt.  
 
Den användningscentrerade design som beskrivs i denna rapport, med aktiviteter 
mot olika objekt, utgår från aktivitetsteoretiska modeller för användande. 

2.2 Aktivitetsteori 
Aktivitetsteorin utgår från Vygotskys grundidé att mänskligt tänkande är en 
produkt av social interaktion och inte någon mental entitet fullständigt skild från 
omvärlden (Garbis, 2002). Leontiev utvecklade sedan idén vidare till 
forskningsområdet aktivitetsteori, som kan ses som ett samlingsnamn för en teori 
med en rad olika delperspektiv inom sig (Kuutti, 1996).  
 
Grundtanken inom aktivitetsteorin är att mänskliga handlingar är i fokus och dessa 
handlingar är omöjliga att förstå utan det sammanhang de händer i. I termen 
aktivitet (eng. activity), som är grundtermen för analys, ingår den minimala 
mängden kontext för att förstå handlingen (Kuutti, 1996).  
 
Akitivitetsteorin bryter med den klassiska rationella synen på kognition (Bødker, 
1991; Kuutti, 1996; Winograd & Flores, 1986). Anledningen är att en strukturell 
reduktion av våra handlingar inte tar hänsyn till den dynamiska karaktären för våra 
handlingar. Ett av grundantagandena är att det inte går att observera omvärlden 
strikt objektivt; subjekt och objekt är alltid sammankopplat av ett medierande 
verktyg. Den interna delen av aktivitet, med andra ord det som händer i vårt huvud 
och vår kropp, kan inte existera utan det som händer utanför. Medvetande och 
kropp ses alltså som en enhet som inte kan skiljas åt.  Våra kognitiva processer är 
inte frikopplade eller en produkt av någon sorts medvetande. De är processer som i 
konkreta aktiviteter och formas inom ramarna för dessa. (Luria, i Kuuti, 1996). 
Aktivitetsteori kan med fördel användas som stöd för att förstå det komplexa 
samspelet mellan människa och maskin (Garbis, 2002; Kuuti, 1996). 

2.2.1 Medierad handling 

En aktivitet består av subjekt, objekt, handlingar och operationer. Objektet är 
något som subjektet eftersträvar; det kan vara allt från ett konkret objekt till ett 
abstrakt mål (se figur 3). Centralt för aktivitetsteorin är att handling medieras 
genom artefakter eller verktyg. Verktygen kan vara både materiella och 
immateriella (jämför kogntiva artefakter). Ett exempel på immateriella verktyg är 



  Teoretiskt ramverk 

13 

regler som styr samhället eller vårt språk och materiella en sax eller en 
persondator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingar kan vara individuella och gemensamma (eng. joint) (Clark, 1996; 
Bødker, 1991; 1996) och många av de man vanligtvis tänker på som individuella 
är egentligen gemensamma. Eftersom kontexten ingår i aktiviteten är även 
individuella handlingar alltid kopplade utåt på något sätt. En individ deltar normalt 
i flera olika aktiviteter samtidigt. Dessa aktiviteter är under ständig förändring, 
vilket medför att aktivitetens historia är viktig för att studera och sätta i relation till 
dess nuvarande status. En aktivitet är inte i förväg planerad till fullo utan skapas i 
mötet med den materiella världen. En handling kan riktas mot olika objekt 
samtidigt (se figur 1 i kapitel 2.1).  
 
De objekt som handlingen riktas mot kan även de vara materiella, såsom en bok, 
men också helt immateriella såsom en idé eller ett mål. Artefakter är alltså enligt 
Bødker (1991) av dubbel kvalitet. Dels medierande men också ett objekt i sig 
själva, som vi kan reflektera över.  
 
Människor vill nå mål, ofta medierat med ett eller flera instrument mot ett objekt 
(Bødker, 1996). Utifrån detta menar Bødker att fokus bör skifta från att fokusera 
på människa – maskin interaktion till datormedierad handling. En artefakt fungerar 
bra om den låter oss ha vår uppmärksamhet på det egentliga målet för aktiviteten 
och artefakten endast fungerar i bakgrunden utan att själv fungera som ett objekt 
för vår uppmärksamhet. Ett exempel på medierad handling kan vara en person 
som klipper ut en artikel i en tidning med hjälp av en sax. Saxen är i bakgrunden 
och fokus ligger på tidningen. Saxen medierar handlingen att klippa ut artikel ur 
tidningen. Skulle saxen gå sönder skiftar istället fokus till saxen och vad som har 
hänt med den. 
 

Figur 3 - beskrivning av medierad handling. 
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Dataapplikationer ger oftast inte direkt tillgång till objekt eller subjekt för 
handling, bara representationen som applikationen ger av dem. Detta är viktigt att 
ta hänsyn till. Objekten har om de skiljs från applikationen, exempelvis genom 
utskrift, heller inte samma egenskaper utan blir istället ett nytt objekt. 

2.2.2 Aktivitetens ingående delar 

En aktivitet delas hierarkiskt upp i aktivitet (eng. activity), handling (eng. action) 
och operationer (eng. operations), se figur 4. Kortfattat realiseras aktiviteter som 
en rad olika handlingar, dessa handlingar har direkta mål. De steg som ingår i 
handlingar sker genom träning inte längre på en medveten nivå utan kan sägas ske 
mer eller mindre automatiskt. Inom aktivitetsteorin kallas dessa för operationer, 
och att handlingar operationaliseras. När förutsättningarna för handlingen ändras 
görs dessa operationer medvetna igen, operationerna konceptualiseras. Gränserna 
mellan de olika delarna i en aktivitet är suddiga. Operationer kan vara både 
handgrepp på materiella objekt men också immateriella såsom olika val.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operationer utlöses av yttre faktorer. Alla individer har en repertoar av 
operationer. Ett exempel på detta är en erfaren programmerare som programmerar 
en modul till ett projekt. De handgrepp som görs i fråga om kommandon kommer 
naturligt och på en nästan omedveten nivå medan val av hur strukturen ska se ut 
och vilka klasser som ska användas pendlar mellan omedveten och medveten 
handling. Den centrala tanken är att delarna i aktiviteten på de olika nivåerna 
förstås i relation till varandra. 
 
Aktiviteter sker inom en praktik. En praktik (eng. practice) är en grupp människor 
som deltar i en kollektiv aktivitet med ett specifikt mål eller objekt. En praktik 

Figur 4 - hierarkisk uppdelning av aktivitet (från Kuttii, 1996).  
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består av medlemmarnas repertoarer med både individuella och kollektiva 
aktiviteter. Ramar för praktiken sätts genom explicita regler såsom lagar men även 
implicita (exempelvis sociala och kulturella faktorer). 

2.2.3 Lärande inom aktivitetsteorin  

Lärande sker genom att bygga sin repertoar av operationer. Repertoaren ändras 
under tiden i och med att praktiken och de ingående verktygen ändras. Lärande 
sker till stor del genom konceptualisering och operationalisering och den praktiska 
konsekvensen av detta blir att lärande endast är möjlig genom praktisk upplevelse.  
 
För en novis är handlingarna väldigt detaljerade och innehåller många steg. I takt 
med att inlärning sker klumpas de ingående operationerna ihop med mer effektiv 
användning som följd. I takt med att repertoaren ökar, ökar generaliserbarheten 
och det blir enklare att lära sig nya situationer.  
 
Fokusskiften och avbrott (se även avsnitt 2.4.2) leder till konceptualisering, där 
användaren går från operationer till handlingar. Konceptualisering (se Figur5) är 
en ovärderande term och säger inget om fokusskiftet var negativt eller positivt. Ett 
medvetet fokusskifte där medvetna handlingar hamnar i fokus sker exempelvis när 
en expert förklarar för en novis hur ett verktyg fungerar. Det kan upplevas som att 
objektet i sig får helt nya egenskaper och slutar vara det det var från början, 
exempelvis en dator som går sönder och därefter förvandlas till en massa bitar av 
plats och metall för en icke datorkunnig person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välfungerande användning är operationaliserad. Lärande sker genom 
operationalisering, som enligt Bødker är ett mål för användande. 
Operationalisering sker genom upplevelse. Operationalisering, där handlingar blir 
till operationer (se figur 6), är först väldigt situationsspecifik, men med tiden och 
variation av olika situationer man lärt sig blir den mindre situationsspecifik, med 
större förmåga att förstå nya situationer som följd. Operationalisering sker både på 
individ- och praktiknivå.  
 

Figur 5 - Konceptualisering av operationer till handlingar. 
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Om träning krävs för att kunna använda en artefakt, och det arbetssätt som följer 
med det, är det enligt Bødker en stor utmaning att införa ny teknik utan att göra 
experter på det gamla arbetssättet till noviser.  

2.3 Distribuerad kognition 
Nedan följer en relativt kort beskrivning av forskningsområdet distribuerad 
kognition. För en djupare beskrivning, se Hutchins (1995). Nedanstående 
beskrivning utgår från Hollan, Hutchins och Kirsh (2000) om inget annat anges. 
 
Ur ett distribuerat kognitivt synsätt är individerna en del av en sociokulturell miljö 
som formar deras kognition på en rad olika sätt. Den distribuerade kognitionen 
bryter även den med ett traditionellt kognitionsvetenskapligt perspektiv. Målet här 
var dock inte att bli en helt ny vetenskap utan omdefiniera kognitionsvetenskapen. 
Detta är bland annat orsaken att samma termer som inom kognitivismen används, 
såsom minne, representationer och mentala modeller (Garbis, 2002). Distribuerad 
kognition utgår ifrån ett bredare synsätt på kognition än den klassiska synen att se 
på och i individen. Distribuerad kognition inkluderar miljö, artefakter, sociala 
interaktioner och kultur. Inom distribuerad kognition är gränsen mellan intern och 
extern är helt utsuddad, detsamma gäller den mellan individuellt och socialt.   
 
Distribuerad kognition kan enligt Hollan m.fl. (2000) och Alpay m.fl. (2004) vara 
till stor hjälp när det gäller att förstå hur beslut fattas kollektivt, hur information 
delas och utbyts samt hur de kognitiva resurserna delas av hela systemet. 
Perspektivet ökar förståelsen för hur aktörer gemensamt gör val, delar kognitiva 
resurser såsom minne och utbyter information. Hollan m.fl.(2000) menar därför att 
distribuerad kognition och kognitiv etnografi är en bra grund för människa - dator- 
interaktion.  

2.3.1 Kognitiva system 

Ett kognitivt system är en mer eller mindre avgränsad del av vår sociokulturella 
miljö bestående av människor och deras verktyg. Den individuella kognitionen är 
alltid stödd (och påverkad) av både mentala och fysiska verktyg. De mentala, 

Figur 6 - Operationalisering av handlingar till operationer.  
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socialt konstruerade, verktygen är enligt Hutchins mycket viktiga i vår vardag för 
att lösa vanliga problem. Eftersom dessa verktyg inte är lika tydliga som de 
fysiska glöms de lätt bort vid design av informationssystem. 
 
En avdelning på ett sjukhus kan alltså, utifrån ovanstående beskrivning, ses som 
ett kognitivt system med människor som använder sig av fysiska och mentala 
verktyg (Bång, 2004). De kognitiva processerna är då inte enbart kopplade till 
personerna på kliniken utan är kopplade till interaktionen mellan individer och 
mellan individer och fysiska föremål såsom journaler och anteckningar samt hur 
de är placerade i den fysiska miljön.  

2.3.2 Kognitiva artefakter 

Norman (1993) menar att vi aktivt använder vår fysiska miljö för att stödja vår 
kognition. Detta sker genom användning av kognitiva artefakter, som används 
genom att behålla, visa eller ändra information (Garbis, 2002). Ett exempel på 
kognitiva artefakter kan vara att lägga ett brev i skon för att inte glömma att ta 
med det när man går hemifrån. Hudson m.fl. (2002) menar att personer även 
använder sig av en rad olika kognitiva artefakter för att visa i vilken grad de vill 
bli störda. Detta kan till exempel vara i vilken vinkel dörren är öppen samt olika 
mönster för hur man skriver i sin elektroniska kalender. 
 
Gruppering av information underlättar för att se vad den ska användas till, detta 
med till exempel färg eller placering. Vi använder oss av dessa hjälpmedel både 
medvetet och omedvetet i vår vardag.  För alla strategier menar Kirsh att det är en 
fråga om avvägning i fråga om tid och resurser för vilken strategi som väljs. 

Papper som kognitiv artefakt 
Bångs (2004) studie om användningen av pappersjournaler är ett tydligt exempel 
på användningen av kognitiva artefakter. Studien visar på hur vårdgivarna skapar 
en kognitiv artefakt av journalhandlingarnas spatiala placering för att den minska 
den kognitiva arbetsbelastningen samt underlätta för samarbetet på avdelningen. 
Bång tar även upp hur vårdgivare noggrant klassificerar sin information och 
strukturerar den spatialt. Denna struktur baseras på patienternas medicinska status 
och deras turordning i arbetsflödet. Arbetet med att strukturera arbetet skapar 
prioriteringar och minska därför den kognitiva belastningen. Detta möjliggör 
uppgifter som sträcker sig över lång tid med avbrott. När de lägre kognitiva 
funktionerna (såsom seende) endast behöver användas minskar den kognitiva 
arbetsbelastningen. Papprets egenskaper att kunna flyttas och tas på stödjer minnet 
för var pappret finns.  
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Vidare menar Bång att de symbolbehandlande informationsomgivningar, i vilka 
vårdgivarna själva ingår i, ofta förstörs då man överför till exempel en 
pappersjournal till datormediet.  När användaren tvingas arbeta med delar av sitt 
system datoriserat finns risk för dubbelarbete och att behöva gå runt systemet med 
ökad kognitiv arbetsbelastning som följd.  

Koordinerande strategier 
Kirsh (2001) har gjort studier av kontor med mycket papper mot bakgrund av 
myten om det papperslösa (portabla) kontoret. Delad kunskap mellan människor, 
och hur denna kunskap mot andra personer och mot sig själva koordineras med 
hjälp av en rad olika resurser. Dessa resurser är fysiska, konceptuella och 
informationsresurser. Dessa kan vara väldigt skilda och handlar till exempel om 
post-it-lappar, tidsangivelser, att nita ihop papper, olika standardformulär som 
skickas med papper, en slarvig anteckning eller ett dokument som har öppnats. 
Strukturen och den inneboende komplexiteten av dessa gör att de är svåra att 
kartlägga och sträcker sig enligt Kirsh utanför det vanliga ”vem vad när”-synsättet. 
När något ändras på en arbetsplats ändrar även personen, som jobbar där, sitt 
arbetssätt i fråga om koordinerande strategier. När personen anpassar sig till sin 
arbetsmiljö anpassar personen även arbetsmiljön. Anpassningen är enligt Kirsh 
dubbelriktad.  
 
Små kom-ihåg-lappar och att-göra-listor är viktiga delar för att strukturera sitt 
arbete och ett digitalt system, tänkt att ersätta papperskontoret, måste ersätta dessa 
listor. Dock menar Kirsh att det är viktigt att se på vad det är för kvaliteter som 
måste stödjas. För att utnyttja det digitala mediet fullt ut är det med andra ord inte 
så enkelt som att till exempel göra en digital post-it-lapp att sätta på ett digitalt 
dokument för att ersätta de vanliga post-it-lapparna.  
 
Kirsh (2000; 2001) tar även upp begreppet ingångar (eng. entry points) som 
ledtråd eller hjälp att göra någonting. Dessa kan till exempel vara papper och 
lappar som läggs på skrivbordet. Genom att kolla över skrivbordet skapas en 
abstrakt bild av vad som är på gång just nu. Hur mycket dessa sticker ut, syns, ger 
information om vad de innehåller och hur nya de är, är exempel på faktorer som 
påverkar när användaren söker över dessa ingångar. Användare har väldigt olika 
tolerans för antalet möjliga ingångar, vilket till exempel kan visa sig hur deras 
skrivbord ser ut, extremt välstädat och ordnat eller mer kaotiskt med mycket 
lappar. Kirsh menar att dessa ingångar är viktigt att förstå och kartlägga för att 
kunna åstadkomma ett portabelt, papperstunt, kontor.   
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Kognitiv effektivitet 
Kognitiv effektivitet är myntat av Kirsh och han menar att en process är mer 
kognitivt effektiv än en annan om den kan förstås, uppfattas eller användas 
snabbare eller med färre fel än en annan. (Kirsh, 2004) 

Hämtad och påtryckt information 
Kirsh (2000) delar upp information i självhämtad (eng. pulled) information, som 
vi kan använda vid behov och information som tvärt om trycks på (eng. pushed) 
utifrån. Den senare, som exempelvis kan vara telefonsamtal, har vi mindre kontroll 
över och kan ofta vara en orsak till kognitiv överbelastning. Ju mer information vi 
trycks på ju större är behovet av efterhandslösningar för att exempelvis finna den 
relevanta informationen. 

Kognitiv överbelastning 
Användning av IKT skapar en värld med större komplexitet, där användare både 
behöver hålla reda på den riktiga världen och den virtuella världen medierad av 
IKT. Det leder exempelvis till problem med att synkronisera dessa båda världar 
och att mängden information ökar. Osäkerhet om hur mycket information som 
behövs och vem som behöver informationen leder till problem. Ett vanligt sådant 
problem är att för mycket information skjuts till, vilket leder till kognitiv 
överbelastning. 
 
Kirsh (2000) definierar kognitiv överbelastning (eng. cognitive overload) genom 
att beskriva orsaker och konsekvenser av den. Orsaker till kognitiv överbelastning 
kan kategoriseras i fyra grupper:  

• För mycket information  
• För stort informationsbehov  
• Konstant behov att flera aktiviteter samtidig 
• Avbrott  
 

Avbrott, i negativ bemärkelse, beror på dåligt stöd av artefakter för att planera, 
påminna, övervaka och klassificera information. 

2.3.3 Aktivitetsteori och distribuerad kognition  

Aktivitetsteorin och distribuerad kognition är i många avseenden lika (Garbis, 
2002). Deras skilda rötter har resulterat i en skild terminologi vilket lätt kan ge 
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sken av att skillnaderna är större än de är. Den vida analysenheten, medierad 
handling med hjälp av olika artefakter och analys i många nivåer är några av 
likheterna. Michael Cole, Jim Wertsch och Ed Hutchins (citerade i Garbis, 2002 s. 
53) tror att det finns en möjlighet att perspektiven närmar varandra i framtiden, 
och kanske till och med slås ihop. Likheterna och skillnaderna har även diskuterats 
i en paneldebatt (Bødker m.fl., 2003) om post-kognitivistisk teori. Varje 
delperspektiv inom post-kognitivistisk teori har sina styrkor och svagheter och 
samarbete skulle därmed gagna dem gemensamt. Både Aktivitetsteori och 
distribuerad kognition har fokus på socialt distribuerad verktygsmedierad 
mänsklig handling. Både trycker på att den historiska utvecklingen är en viktig del 
av att förstå den aktuella användningen. Aktivitetsteorins mål för aktiviteter och 
beskrivning av dessa på olika nivåer skiljer sig från distribuerad kognitions fokus 
på kognitiva aspekter av mänsklig prestation. Då distribuerad kognition vill uttala 
sig om kognitiva förmågor är dessa mer ihopklumpade än inom aktivitetsteorin, 
där de splittrats upp. I paneldebatten tas även tanken om att aktivitetsteorin i större 
utsträckning kan fungera som ett verktyg upp, medan distribuerad kognition är 
mer teoribildande. De båda perspektivens olika tillämpbarhet är en anledningen att 
de båda används i studien.  

2.4 Fragmenterat arbete 
Aktivitetsteori och distribuerad kognition har använts för att undersöka och 
analysera fragmenterat arbete. Termen fragmentering är inget vedertaget begrepp i 
litteraturen, och när det används, används det i lite olika betydelser. Nedanstående 
beskrivning av fragmenterat arbete utgår från en rad olika begrepp som alla 
behandlar fragmenterat arbete.  
 
Ett fragmenterat arbete är i sin natur ofullständigt och i brottstycken; ofta avbrutet. 
Fragmentering definieras enligt Nationalencyklopedin (2005) som brist på 
sammanhang i exempelvis kunskap och verklighetsbild och genom den 
fragmenterade synen på verkligheten förlorar man överblick och helhetssyn. I en 
debattartikel, publicerad i Dagens Nyheter (2003), tar Stannegård  upp problem 
med dagens svenska arbetsklimat. När anställda ges mycket frihet att lösa 
arbetsuppgifter leder detta också till en stress. Känslan av att aldrig bli riktigt klar 
och att alltid kunna göra bättre skapar enligt Strannegård i slutändan utslitna 
människor. Problem med avbrott i arbetet är ett vanligt problem, och kommer att 
växa i och med att mängden information och kommunikationskanaler ökar 
(McFarlane, 1999, 2002).  
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Tid och frekvens-synsätt vanligt 
Inom MDI-litteraturen är det vanligt med studier som fokuserar på tid och 
frekvens för avbrott och hur dessa kan undvikas (exempelvis Czerwinski m.fl., 
2004; Mark m.fl., 2005). Fragmenterat arbete upplevs som ofullständigt eller 
upphackat och fragmenterat arbete har då endast en negativ innebörd. Czerwinski 
m.fl. (2004) försöker visa på hur man kan hjälpa användaren komma tillbaka från 
att ha blivit avbruten. De betonar att även om användare själv väljer att skifta 
arbetsuppgifter beror en stor del av dessa skiften på yttre faktorer. 
 
Mark m.fl. (2005) definierar fragmentering som ett ”avbrott i kontinuerlig 
arbetsaktivitet”. Problemet med en sådan syn är det redan nämnda problemet med 
att avgränsa en aktivitet. Fragmentering definieras i denna studie som ett avbrott 
som gör att fokus måste flyttas från arbetskontexten. 

Anledningar till att motverka fragmenterat arbete 
Anledningar till att motverka fragmentering beskrivs oftast med vinster i 
effektivitet och tid. Hudson m.fl. (2002) menar att den viktigaste varan i den 
nuvarande ekonomin inte längre är pengar eller andra fysiska resurser, utan 
individens tid och resurser. Framgångsrikt arbete beror på möjligheterna att få 
andras uppmärksamhet samt att effektivt styra sin egen. Detta är inget nytt 
problem enligt Hudson men det blir extra aktuellt idag med dagens teknik som 
skapar störa mängder information.  Ett intressant exempel på det är ett 
telefonkommunikationssystem, som Hudson m.fl. (2002) tar upp, där man skulle 
kunna se mottagarens status och utifrån det skulle kunna avgöra om det var en bra 
tidpunkt att ringa. Systemet fungerade dock inte på arbetsplatsen då användarna i 
systemet inte hade tid eller resurser att ändra sin status varpå systemets totala nytta 
gick förlorad. I detta exempel gav alltså systemet i sig upphov till fragmentering.  
 
Fragmenterat arbete kan leda till kognitiv överbelastning. Förutom 
konsekvenserna att tid förloras och att uppmärksamhet dras från det egentliga 
arbetet har kognitiv överbelastning konsekvenser på en social nivå. Dessa är 
exempelvis spänning mellan kollegor och minskad arbetstillfredsställelse. Kirsh 
(2000) tar även upp ännu mer långtgående konsekvenser i form av exempelvis 
spruckna förhållanden på grund av stress och övertid. Att tid förloras och 
uppmärksamhet förloras har konsekvenser för både den personliga och kollektiva 
effektiviteten. Ett system som är kognitivt överbelastande har även konsekvenser 
för säkerheten (Wickens & Hollands, 2000), både vad gäller risken att göra fel och 
tiden det tar att utföra rätt åtgärd vid ett stressigt kritiskt läge. Dessutom ger det 
fragmenterade arbetet upphov till att helhetssynen går förlorad, vilket är viktigt ur 
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samarbetssynpunkt (Coiera, 1998). Därtill strävar människor enligt Clark (1996) 
efter att få avslutning (eng. Closure) på sina handlingar. 
 
Anledningar till att motverka fragmentering av arbete kan även kopplas till den 
svenska arbetsmiljölagen. Enligt arbetsmiljölagen (AML, 2005) ska arbete präglas 
av variation, social kontakt och samarbete, sammanhang mellan uppgifter, 
självbestämmande, ansvar och möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling. 
Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS1998:5, 2005) 
slår fast att program ska vara lämpligt utformade med hänsyn till användaren och 
arbetsuppgifter, vara lätta att använda, kunna anpassas efter kunskapsnivå, vara 
anpassade efter den kognitiva belastningsförmågan; uppfatta, förstå och bearbeta 
information. Dessutom ska de ge återkoppling om utfört arbete. Att skapa 
välfungerande användbara system är alltså inget val utan ett krav. Förutom dessa 
krav slår AFS1998:5 fast att ”om användaren inte upplever att informationsflödet 
inte är kontrollerbart kan det blir en stressfaktor” och att när mängden och 
komplexiteten ökar, ökar också kraven på att hjälpa användaren att skilja ut 
relevant information.  

Vanliga avbrott 
I Czerwinskis studie var det vanligast att man avbröt sig själv och det näst 
vanligaste var inkommande telefonsamtal. Det var ovanligt att man blev avbruten i 
de arbetsuppgifter som man gjorde när man avbröt sin egentliga arbetsuppgift. 
Detta på grund av den egentliga uppgiften var längre och de som avbryter 
generellt sett kortare. Ju längre en aktivitet är ju större är risken att bli avbruten, 
dessutom blir avbrottet längre (Mark m.fl., 2005). Dessutom ökar 
aktivitetslängden chansen att en avbruten aktivitet ska återupptas efter ett avbrott.  
 
Enligt Mark m.fl. (2005) är avbrott som mest störande när ett skifte av 
arbetskontext krävs. Avbrott som rör det nuvarande arbetet upplevdes av vissa av 
försökspersonerna i Marks studie mer som interaktioner som hjälpte arbetet framåt 
till skillnad mot de utanför nuvarande arbete som var störande. Detta beror enligt 
Mark m.fl. på att ett kontextbyte krävs och personen därför tappar tråden. 
Kontexten för avbrotten styr alltså om det upplevs som positivt eller negativt. 
Dock är kontextbegreppet svårdefinierat och att definiera upp vad som ingår och 
inte ingår i den aktuella arbetskontexten är därför svårt.  Det är svårt att avgränsa 
var en aktivitet börjar och slutar (Hudson m.fl., 2002). Således är det svårt att säga 
vad den riktiga aktiviteten är som i så fall avbryts. Vad avbryter vad? Hudson 
m.fl. (2002) menar även att svårigheten att skilja mellan avbrutna och avbrytande 
aktiviteter gör att vi bör lyfta diskussionen från att prata om uppgift och avbrott till 
aktiviteter där avbrott är sammanflätande och påverkar varandra. Avbrott leder 
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inte bara till att arbetet blir upphackat, utan kan även leda till att aktiviteter upphör 
och inte tas upp igen. 

Naturlig fragmentering av arbete 
Arbetsuppgifter är i olika grad ihopflätade och fragmenterade (Bannon m.fl., 
1983). Bannon m.fl. visar på de komplexa mönstren vid arbete med ihopflätade 
arbetsuppgifter (eng. task). Användare arbetar  inte med en uppgift i taget. En 
person arbetar exempelvis med uppgift A som utlöser uppgift B, denna måste vara 
klar innan hon kan fortsätta med A och så vidare. Detta problematiserar vad vi 
menar med en uppgift och vad som ingår i den, det kommer att se olika ut 
beroende på om vi ser på det utifrån ett systemperspektiv eller hur användaren 
själv upplever det. Många saker såsom papper eller datafiler kan vara viktiga för 
mer än en uppgift och Bannon m.fl. betonar vikten av att kunna avbryta och sedan 
ta upp aktiviteten igen. 
 
Fragmentering uppstår inte endast på grund av utomstående avbrott i arbetet. 
Begreppet spänner över olika nivåer, från ren interaktionsnivå till 
organisationsnivå (Hudson m.fl., 2002). En annan av Hudsonstudiens fynd var 
informanternas beskrivningar av hur svårt det var för dem att ignorera 
telefonsamtal och att läsa e-post, även om de egentligen höll på med något annat. 
Känslan av nyfikenhet och att vilja upplevas som alltid nåbar gavs som förklaring 
till detta. Asynkron kommunikation, såsom e-post, skapar troligen mindre direkta 
avbrott, men kan ge upphov till andra problem. (Coiera, 1998) 
 
Avbrott är en naturlig del av vårt arbete. Det är exempelvis nödvändigt för 
samarbete och lärande (McFarlane, 1999, 2002). Dock har vi människor en 
begränsad kognitiv kapacitet och avbrott kan leda till kognitiv överbelastning. 
I en studie av Burmistov och Leonova (2003) undersöktes om avbrott verkligen 
ledde till att arbetet tog längre tid. Studiens slutsatser var att avbrott påverkade 
kognitivt komplexa uppgifter negativt, medan de enkla uppgifterna inte 
påverkades. Den största tidsförlorande faktorn var tiden att komma tillbaka till den 
avbrutna handlingen. Några av informanterna i Marks m.fl. (2005) studie beskrev 
hur de var beroende av just avbrott för att veta vad de skulle göra.  Avbrott sågs av 
vissa av informanterna i studien som något som var en del av deras arbete att ta 
hand om och styrde deras arbete. Slutsatsen var att avbrott kan ge ny information 
till pågående aktivitet, men kostar kognitiva resurser (Mark m.fl., 2005). 
 
Mycket av beskrivningen hittills har handlat om att fragmenterat arbete ökar den 
kognitiva belastningen och kan leda till överbelastning. Men kognitiv 
överbelastning kan även sägas ge upphov till fragmentering. Detta kan till exempel 
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vara en person A som trycks på för mycket information och därför blir kognitivt 
överbelastad. Konsekvensen av detta blir att en uppgift X glöms bort. Uppgift X 
var i sin tur kritisk för person B, som tvingas avbryta sitt pågående arbete för att 
undersöka med A varför inte uppgift X är klar. Detta exempel illustrerar den 
komplexa relation som fragmentering, avbrott och kognitiv överbelastning står i 
till varandra.    

2.4.1 Fragmentering och IKT 

Enligt McFarlane (1999, 2002) har IKT potential att minska antalet avbrott. Dock 
betonas en avvägning; avbrott är även en naturlig del av arbetet. Hudson m.fl. 
(2002) menar att sociala processer måste designas in i systemen för att komma 
runt svårigheterna kring dessa. Det handlar till exempel inte om att endast filtrera 
information för att minska arbetsbördan. Görs detta på fel sätt medför detta bara en 
förskjutning av problemet. Nuvarande aktivitet och position skulle också kunna 
vara önskvärda funktioner för ett system, men inte om de ger mer jobb för 
användare i andra situationer.  Mark et. al (2005) trycker på vikten av att sömlöst 
kunna byta mellan uppgifter och applikationer för att motverka fragmentering.  

Helhetsperspektiv viktigt 
Rouncefeld m.fl. (1994) betonar att det är vanligt med idealiserade versioner av 
verkligheten vid utveckling av IKT. För att komma åt problem med fragmentering 
behövs studier av verklig användning. Rouncefeld menar att även om det finns 
risk att IT förstör det sätt man arbetar med papper (till exempel de kommunikativa 
egenskaperna) skapar pappersarbete förutsättningar för ett splittrat arbete. För att 
skapa helhetsperspektiv är det enligt Xiao (2004) viktigt med delade arbetsytor. 
Rouncefeld m.fl. visar i sin studie hur små saker som automatiseras och lyfts från 
användaren kan stödja mycket. En liten mängd information som användaren 
slipper mata in kan ha relativt stora positiva konsekvenser.  
 
Kirsh (2000) menar att fragmentering kan undvikas genom att hantera hela 
aktiviteter i en designlösning, inte bara delar av aktiviteter och låsa upp sig för 
mycket till olika användare. Det handlar även om att, på operationsnivå, ta 
flerstegsoperationer och göra enstegsoperationer av dem. Detta minskar behov av 
att planera sina handlingar. Kirsh betonar även vikten av att tänka på att när 
funktionaliteten ökar för en applikation finns risken att komplexiteten ökar och att 
de grundläggande funktionerna, som används av flest användare, skyms.  
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Olika typer av avbrott 
McFarlane (2002) delar upp avbrott i tre olika typer: Schemalagda avbrott, direkta 
avbrott och förhandlade avbrott.  
 
De schemalagda avbrotten är viktiga att göra synliga och anpassas till 
verksamheten för att störa så lite som möjligt. De direkta är de vi i vanligt tal 
brukar mena med att avbryta någon och den som den mesta litteraturen riktar in 
sig på. De förhandlade avbrotten utgår från Clarks (1996) teorier om hur 
människor avbryter varandra. Ett avbrott kan då tas om hand om i olika grad, från 
att tas upp helt till att ignoreras. McFarlane (2002) tar upp vikten av att se att 
kunna göra något direkt, indikera att det kommer att göras men inte direkt, neka 
till att göra det och helt ignorera som viktiga aspekter av en designlösning när det 
gäller att motverka avbrott. McFarlane trycker även på vikten av att annonsera 
avbrott för en användare av ett system vid lämpliga tidpunkter kognitivt sett. Även 
vikten av att avbrott sker inom samma modalitet betonas.    

2.4.2 Avbrott som fokusskifte 

Genom att bryta med den rationalistiska traditionen att tala om problem som något 
negativt till att se problemen mot en bakgrund skapas enligt Winograd och Flores 
(1986) och Bødker (1991; 1996) en mer verklighetstrogen bild av vårt användande 
av artefakter. Ett problem för en person är inte ett problem för en annan. Samma 
sak är det med avbrott. Ett avbrott som upplevs som negativt för en person är det 
inte för en annan. Inom den gren av aktivitetsteorin som anpassats för MDI-
området används termerna avbrott (eng. breakdown) och fokusskifte för att tala 
om avbrott. Termen avbrott definieras som ett avbrutet ögonblick mot det vanliga 
varandet-i-världen. Avbrott kan ske när det blir fel på ett objekt, eller när objektet 
inte fungerar annorlunda än det brukar. Det kan också bero på att användaren inte 
förstår hur objektet fungerar (se figur 7).  
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Verktyget blir då ett objekt i sig istället för att bara vara medierande. Bødker 
menar att verktyget då hamnar i fokus och att ett fokusskifte har skett. Bødker 
(1991) menar att användning bör studeras genom att studera avbrott och 
fokusskiften och betonar även vikten av avbrott för vår inlärning. Bødker menar 
att om man genom att medvetet sätta artefakten i fokus skapar förutsättningar för 
inlärning. Detta kan till exempel vara när man förklarar något för någon. De förut 
omedvetna operationerna blir till medvetna handlingar som går att reflektera över 
(se figur 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 - Omedvetet fokusskifte 

Figur 8 - Medvetet fokusskifte. 
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Holmlid (2002) tar även upp möjligheterna med avbrott kopplat till inlärning. Han 
gör koppling till kvaliteterna förvåning och överraskning som traditionellt ses som 
negativa kvaliteter men som borde kunna utnyttjas mer. Avbrott sker även vid 
applikationsbyte, där användaren tvingas byta objekt för handlingen. 

Olika typer av fokusskifte 
Fokusskifte kan ske när objektet för handlingen skiftar, exempelvis genom att 
avbryta en aktivitet för att börja en annan. Det kan även handla om att det 
medierande objektet byts ut, exempelvis att ett applikationsbyte krävs inom 
samma aktivitet. Fokusskifte uppkommer även vid korta skiftningar till och från 
det medierande objektet. Detta kan till exempel vara en användare som är tvungen 
att titta i en manual för att arbeta.  
  
Bødker (1991) tar upp ännu en typ av fokusskifte. Det är när ett avbrott redan har 
skett med ett fokusskifte till objektet som följd. När användaren sedan försöker 
rikta tillbaka arbete till det egentliga objektet blir det enkelt uttryckt ännu mer fel.  
Ett exempel på detta är en användare som fått fel på en applikation och gått in i en 
systemfil. Användaren utför ändringar i systemfilen och förstör därför ännu mer. 
Detta kan undvikas genom utbildning men är enligt Bødker billigare att undvika 
att användare kan hamna i situationer där de kan göra allvarliga fel. Detta kan 
kopplas till termen genomskinlighet.  
 
Fokusskiften upplevs på olika sätt av olika personer. Ett exempel är en 
nätverkstekniker och en sjuksköterska som båda är beroende av att en applikation 
ska fungera men har väldigt olika syn på artefakten vid ett avbrott.  De kommer att 
handla på två helt olika sätt. 

2.4.3 Flow – optimalt arbete 

Flow är en psykologisk term myntad av Mihály Csíkszentmihályi som kan 
användas för att ytterligare förklara det fragmenterade arbetets natur. Motsatsen 
till fragmenterat arbete skulle vara ett arbete där allt flyter och fungerar optimalt. 
Csíkszentmihályi (1996, 2004) beskriver begreppet flow som ett optimalt tillstånd 
där allting flyter och skillnader mellan tanke och handling samt sig själv och 
omgivning suddas ut. Begreppet flyt är kopplat till upplevelse i ögonblicket men 
kan även ses i ett lite större perspektiv. Csíkszentmihályi (2004) menar att mening 
i sitt jobb är viktigare för att en anställd ska känna flyt i sitt arbete, än till exempel 
hög lön. Vid optimalt arbete kan uppmärksamheten fritt investeras för att uppnå ett 
mål utan att det finns någon oordning att ta hand om. Organisationsmässigt 
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beskriver Csíkszentmihályi vikten av att alla är införstådda i företagsmål och har 
tydliga arbetsuppgifter. Det skapar tillit uppifrån och ner och skapar en stark sund 
organisation med vi-känsla.  
 
För att uppnå flow krävs följande åtta punkter:  

1. Tydliga målsättningar. 
2. Omedelbar feedback. 
3. Balans mellan möjlighet att utföra en uppgift och skicklighet som krävs för 

den.  
4. Fokus på nuet. 
5. Fördjupad Koncentrationen. 
6. Upplevelse av kontroll. 
7. Förändrad känsla av tid.  
8. Förlust av egot. 

 
Denna punktlista kan även ses som en beskrivning av hur det känns att vara i flow. 
Enligt Csíkszentmihályi kan flow infinna sig i de flesta aktiviteter, från att arbeta 
vid ett band i en fabrik till en kirurg som lägger sina snitt vid en operation. Det kan 
även vara en stund av lycka i det vardagliga livet, även om den infinner sig i kön 
på mataffären.  
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3 Metod  

Denna kvalitativa fallstudie bygger till största delen på observationer, med 
situerade intervjuer, av och med personal på två vårdavdelningar och en 
mottagning. Totalt 17 observationer genomfördes där olika roller, såsom läkare, 
sjuksköterskor, operationsplanerare och läkarsekretare följdes. Även ett antal 
halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att skapa förståelse för domänen. 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 
En kvalitativ utgångspunkt för studien valdes. Detta bland annat på grund av att 
studien kan betecknas som utforskande. Enligt Merriam (1994) är fallstudier 
speciellt lämpliga för att studera praktiska problem och hur de personer som 
påverkas av dessa hanterar problemen. Även designproblemens komplexa natur, 
med problem och lösning tätt sammanflätade (Löwgren & Stolterman, 2004), 
ligger bakom valet av en kvalitativ fallstudie. Att använda sig av en fallstudie 
skapar förutsättningar för att bilda sig ett helhetsperspektiv av den företeelse som 
studeras.  
 
Att utgå ifrån ett etnografiskt synsätt med observationer av verkliga situationer 
som huvudsaklig datainsamlingsmetod gör att verkligen förståelse för 
problemområdet är möjlig (Hollan m.fl., 1999). En etnografiskt utgångspunkt är 
enligt bland annat Hollan m.fl. (1999) och Löwgren och Stolterman (2004) också 
ett bra angreppssätt för design av IT.  
 
Triangulering är kortfattat att jämföra olika metoder och resultat med varandra. 
Triangulering är viktig för att överkomma det kontextspecifika i kvalitativ 
forskning (Silverman, 2001). Det kan ske inom samma metod eller med olika 
metoder mot varandra (Ely m.fl., 1993). I denna studie har triangulering i första 
hand skett genom att jämföra resultat inom samma metod, med observationer som 
genomförts med några månaders mellanrum.   

Validitetsbegreppet 
Silverman (2001) ifrågasätter den kvantitativa bedömningsmodellen, med 
återupprepbarhet och objektivitet, som ofta används för att ifrågasätta validiteten 
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på kvantitativa studier och ibland även kvalitativ forskning generellt. 
Validitetsbegreppet är ett debatterat begrepp, och det existerar ingen enskild 
definition. En vanlig definition är enligt Winter (2000): 
 

An account is valid or true if it represent accurately those features of the 
phenomena, that it is intended to describe, explain or theorise. (Hammersley, 
citerad i Winter, 2000, s. 2). 
 

Validitetsbegreppet har sin grund i positivismen, där allt i världen kan beskrivas 
objektivt, som den kvantitativa forskningen vilar på (Winter, 2000). Detta gör att 
vissa forskare inom den kvalitativa forskningen inte vill tala om validitet för 
studier. I kvalitativa studier är objektivitet inget mål, utan subjektivitet är en del av 
det vetenskapliga arbetet. Winter menar att den validitet som rör reliabilitet, om 
studien mäter vad den ämnar mäta, är relevant för både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Dock rör det sig om olika krav från de olika vetenskapsteoretiska 
teorierna som ligger bakom de båda forskningstraditionerna, även om frågan är 
densamma. Winter ifrågasätter dock relevansen med att tala om vad man 
egentligen tänkt mäta och vad man mäter, vilket kan leda till cirkelresonemang. 
 
Återupprepbarhet, som ofta betonas i kvantitativ forskning, är varken möjligt eller 
önskvärt i kvalitativ forskning. Det är dock viktigt att utveckla nya teorier, men 
inte generalisera till något generellt fall (Winter, 2000; Silverman, 2001). 
Möjlighet till överförbarhet på andra situationer är istället viktigt (Silverman, 
2001).          
 
När det gäller noggrannhet för instrument brukar större noggrannhet sägas öka 
validiteten. Detta är Winter kritisk mot. Ett instrument kan vara väldigt noggrant i 
exempelvis sekunder eller millimeter. Men är det mer precist än mätobjektet 
kräver kan detta istället vara ett hot mot validiteten. Ett exempel kan vara att exakt 
mäta tid i pauser och ta fram exakta formuleringar och intonationer vid 
kommunikation mellan människor i en studie, vilket beroende på frågeställning 
istället kan förvirra syftet med analysen.  
 
Winter menar även att termer som deskriptiv och tolkningsvaliditet istället är två 
sidor av samma mynt och menar att det inte är fruktbart att skilja helt mellan 
beskrivning och tolkning. Allt beskrivande är i någon form en tolkning. Intressant 
att koppla till diskussionen om validitet och skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ undersökning är att kvantitativ undersökning alltid utgår från någon 
form av begrepp som man fått genom kvalitativa metoder (Silverman, 2001). 
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3.2 Val av studieobjekt 
De två avdelningarna och mottagningen som ingår i denna studie har valts så att de 
innefattar både akut och planerad verksamhet samt både öppen- och slutenvård. 
De ingående avdelningarna och mottagningen ger tillsammans en bra bild av ett i 
princip komplett vårdförlopp; från undersökning av patient, inläggning, operation 
till eftervård och utskrivning.  

3.3 Datainsamling 
Arbetet började med att bilda sig en uppfattning av problemet, detta genom intern 
dokumentation om applikationer som används på kirurgiska kliniken samt 
informella samtal med personal på Ibitec AB samt den aktuella kliniken. Ett 
iterativt arbetssätt med fältarbete, med observation och situerad intervju, växlande 
med analys påbörjades för att försöka nysta ut den komplexa problemdomänen. 
Anteckningar har under hela studien förts med hjälp av penna och papper. 
 
Som bakgrund till det upptagna arbetssättet finns Beyer och Holtzblatts (1998) 
tankar om kontextuellt utforskande (eng. contextual inquiry) vilka beskriver hur 
man kartlägger den existerande arbetssituationen. Metoden utgår från ett 
etnografiskt perspektiv där man på beställarens arbetsplats observerar flera olika 
rollers arbete och ställer frågor under tiden, så kallade kontextuella intervjuer. 
Målet med metoden är: 
 

• Att få en bild av hur arbetet är uppbyggt.  
• Att göra oartikulerad kunskap explicit. 
• Att få fram viktiga detaljer i arbetet som för användarna har blivit osynliga. 

 
De fyra grundläggande pelarna metoden vilar på är kontext, partnerskap, tolkning 
och fokus. För kontext betonas närheten till den verkliga situation, detta är viktigt 
för att motverka människans vana att ge sammanfattningar av saker man tidigare 
gjort. Dessa sammanfattningar är enligt Beyer & Holtzblatt inte tillförlitliga och 
med intervju och observation på plats undviks detta. Punkten med partnerskap 
betonar vikten av samarbete mellan designer och informant för att förstå den 
aktuella arbetssituationen. Mening till observation sätts genom tolkning och hur 
bra faktainsamling som görs finns ändå nivån av tolkning av dessa fakta. Att skilja 
på observation och tolkning är viktigt under fältarbetet. Metoden betonar också 
vikten av att vara medveten om sitt fokus för fältarbetet; vad är viktigt och vad är 
mindre viktigt. Fokus är oundvikligt och har studien inget medvetet fokus får det 
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omedvetna större utrymme, vilket inte är bra. Fokus skapar ramar för att göra det 
observerade arbetet begripligt. 
 
Beyer och Holtzblatt tar också upp vikten av att tänka på vilken relationsmodell 
som finns mellan informant och designer. Denna relationsmodell finns alltid och 
går inte att bestämma sig för innan. Relationsmodellen ändrar sig över tiden och 
kan till exempel vara mästare - lärling, novis - expert och gäst - värd och modellen 
påverkar attityder och beteenden hos både informant och designer. Läs mer om 
relationsmodeller och bakgrund till kontextuellt utforskande i Beyer och Holtzblatt 
(1998). 

3.3.1 Halvstrukturerade intervjuer 

Två stycken halvstrukturerade intervjuer (Breakwell m.fl., 2000) genomfördes. De 
personer som intervjuades var personer ur klinikledning samt läkare som varit med 
i framtagandet av några av applikationerna som används på kliniken.   

3.3.2 Observationer 

17 observationstillfällen genomfördes, varje observationstillfälle var mellan 3,5 
och 7 timmar. Besöken genomfördes måndag till fredag från 06.45 på morgonen 
till 18 på kvällen. Observationstillfällena spreds ut över veckodagarna för att 
undvika effekter av veckodag, till exempel direkt innan och efter helg. Med 
observationstimmar menas de timmar då noggranna fältanteckningar fördes. Tid i 
fallmiljö där anteckningar inte fördes finns ej redovisade, även om dessa har hjälpt 
till att utöka kunskapen om det aktuella fallet. Utifrån de två första 
observationerna och intervjuerna skapades en observationsplan för vilka roller 
som var intressanta att fortsätta med. Detta då det enligt att det enligt Ely m.fl. 
(1993) är bra att ha ett ”vidvinkelperspektiv” i början av studien.  
 
Vid varje observationstillfälle följdes en av de anställda på kliniken från olika 
officiella roller under ett antal timmar. Dessa var fördelade över en kirurgisk 
vårdavdelning (KVA), en kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) och en 
mottagning. Studien började med mer administrativ personal såsom 
läkarsekreterare, expeditionsbiträde, receptionist, IT-resurs och 
operationsplanerare i syfte att skaffa sig överblick över verksamheten. Efter detta 
flyttades fokus till sjukvårdspersonal såsom kirurger och sjuksköterskor. En roll åt 
gången följdes för att få kontinuitet i observationen men all interaktion med 
personer från samma och andra officiella roller antecknades också. Detta för att 
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möjliggöra olika perspektiv på samma problem samt vikten av att studera 
användare som grupp och individuellt (Hackos & Redish, 1998).   
 
Observationstillfället gick normalt till så att informanten fick berätta kort om sitt 
arbete och sin roll. Efter detta fick informanten instruktioner om att ”arbeta så 
vanligt som möjligt”. Att intervjua användaren medan denne gör något är bra ur 
många synvinklar (Hackos & Redish, 1998). Det är oftast när man gör något som 
man kommer på det. Material såsom papper, formulär, post-it-lappar etc., sätter 
igång tankar om hur de kom till och används, underlättar för att komma in på det 
som är relevant för designern. Detta för att man vill undvika abstraktion från 
användaren som ofta är så inne i sitt arbete att hon har svårt att artikulera det. 
 
De frågor som ställdes under intervju och observation var i möjligaste mån öppna 
frågor och faktafrågor. Abstraktion används dagligen av oss för att prata om vår 
omvärld. Det är till exempel att gruppera och förenkla omvärlden. Detta är inte 
önskvärt i en designsituation då de små detaljerna om hur arbetet går till kan vara 
väldigt viktiga. Meningar som börjar med ”Vanligtvis… ” och ”Inom vår 
organisation…” förebådar en abstraktion medan meningar som börjar med ”Den 
gången vi..” signalerar  konkreta data. Genom att under intervjun föra tillbaka 
informanten till att prata om konkreta situationer ges sådan information som är 
värdefull i en designsituation.  (Beyer & Holtblatt, 1998; Hollan m.fl., 2000) 

Fältanteckningar fördes 
Fältanteckningar fördes om vad informanten gjorde och sa. Anteckningar fördes 
utan någon förutbestämd anteckningsmall. Enligt Hackos och Redish (1998) så 
kan man vara mer fri i sitt antecknande när man skriver ner i stora drag hur arbetet 
går till. Om man däremot är nere på interaktionsnivå är det bra att ha en mall för 
antecknande. 
 
Under arbetets gång pratade informant och designer om vad som skedde, inom en 
så kallad situerad intervju med kontinuerliga frågor under verkligt arbete. 
Frågorna var i möjligaste mån så neutrala som möjligt, ”Berätta vad du gjorde?” 
och värderande frågor såsom ”Varför läste du inte i manualen nu?” har undvikits i 
möjligaste mån. Även då denna studie är kopplad till design av digitala artefakter 
var fokus även utanför bara användning av existerade IT. Detta för att kunna 
kartlägga hela användningen, vilket är bra ur designsynpunkt (Löwgren, 2004) 
men också för att just icke-användning av IT är centralt för att uttala sig om 
användning av IT. Genom att observera kontinuerligt verkligt användande 
möjliggörs fynd av nya icke förväntade användningsmönster för teknik. Dessa nya 
mönster är viktiga för att kartlägga vilka roller tekniken har i de aktiviteter den 
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ingår i (Hollan m.fl., 2000). Pappersjournalens stora del i arbetet gjorde den viktig 
för att skapa förståelse för hur arbetet ser ut. 

3.4 Analys av data 
Analysen har utgått från Elys (1993) tankar om analys för kvalitativa studier och 
som stöd för analysarbetet har teorier om aktivitetsteori varit huvudverktyget. Att 
skapa sig förståelse för fallet är grundläggande för kvalitativ forskning (Ely m.fl., 
1993). Det gäller att skapa en trovärdig tolkning och presentera tillräckligt med 
information om metod, analys och arbetssätt för att en läsare ska kunna avgöra 
detta. Ely m.fl. (1993) betonar även att det för en kvalitativ studie finns många 
olika tolkningar. 
 
Arbetet fortgick i ett iterativt arbetssätt med datainsamlande och analys. De 
fältanteckningar som fördes behandlades efter observationstillfällena. Ett samlat 
renskrivet dokument, där observationsanteckningarna kompletterades med direkta 
tankar och funderingar om materialet, skapades. Under detta arbete markerades 
tydligt vad som var fältanteckning, vad som var citat och vad som var författarens 
egna tankar och tolkningar. Utifrån fältanteckningarna skapades egna kategorier 
över problem och observerade fenomen. Preliminära slutsatser togs fram för att 
prövas och ifrågasättas i nästa observationsomgång. Intervjuerna tjänade under 
analysen som bakgrund till fältanteckningarna.  
 
Efter fältarbetet avslutats gjordes även en slutgiltig analys utifrån Elys (1993) 
kategoriseringsmetod och resultatet av denna var de brukskvaliteter som 
presenteras i detta arbete. Analysen genomfördes genom att ta ut meningsbärande 
segment från hela anteckningsmaterialet som sedan antecknades på post-it-lappar 
och kategoriserades och sorterades till ett affinitesdiagram (Ely m.fl., 1993; 
Löwgren, 2004) med olika kategorier som sedan namngavs. Denna kategorisering 
låg som grund till att framtagandet av brukskvaliteterna. De slutgiltiga 
fältanteckningarna gicks igenom flera gånger med anteckningar förda i 
marginalen. Det bör påpekas att den verkliga analysen påbörjats redan vid första 
observationstillfället och de direkta analyser som genomfördes efter varje 
observationstillfälle. 
 
Perspektivisering har används som analysverktyg under hela studien. Genom att se 
på kvaliteter och fenomen utifrån de olika synvinklar som presenteras nedan 
skapas förutsättningar för det anlagda perspektivet på avbrott.  
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3.4.1 Perspektivisering 

Det finns olika perspektiv på vad en dator är (Bødker, 1991). Att se datorn som ett 
verktyg, ett medium för kommunikation och att se datorn och människan som delar 
i ett system är exempel på några av dessa perspektiv. Dessa perspektiv ligger till 
grund för olika syn på utveckling av datorer och datorprogram.  
 
Perspektiven ovan ligger till grund för olika perspektiv för hur utveckling och 
datorer och IT ser ut, men kan även kopplas till användandet av dem. Bødker 
(1991) betonar vikten av att se på både verktyg och medium och skiftningarna där 
emellan. Att se en artefakt ur många olika perspektiv ökar förståelsen för 
användning av den. Kommunikativa och instrumentella aspekter, kopplade till att 
synen på datorn som ett medium och ett verktyg, medierar våra aktiviteter mot 
andra människor och objekt (Ehn, 1987). Användande kan enligt Ehn ses ha 
fysiska, handlings-, subjekt/objektorienterade, ergonomiska och estetiska aspekter. 
Denna lista är tätt kopplad till Löwgrens lista som betonar strukturella, 
funktionella, etiska och estetiska delar av användandet. Även andra liknande 
beskrivningar har gjorts. Exempelvis Holmlids (2002) kvaliteter som liknar 
Arvolas, Ehns och Löwgrens men har organisatoriska faktorer mer explicit 
beskrivna. Politiska aspekter för användandet rör enligt Holmlid förändring av 
verksamheten, något som i de andra ligger mer inbäddat i främst etiska och 
kommunikativa aspekter.  
 
Utifrån den teoretiska bakgrunden i aktivitetsteori som används i denna rapport 
har termerna instrumentella, kommunikativa, estetiska, etiska och konstruktionella 
aspekter använts (se även Arvola (2005) för djupare genomgång av aspekterna).  

Instrumentella aspekter 
De instrumentella aspekterna har till stor del att göra med själva interaktionen med 
ett objekt, i vilken mån användaren kan utföra det som önskas. Det kan alltså 
kopplas till verktygsperspektivet ovan.  

Kommunikativa aspekter 
Kommunikativa eller sociala aspekter på användandet är kopplade till de mål eller 
objekt och människor handlingen riktas mot. Det rör även den sociokulturella 
miljö systemet används i och användningen styrs av och är ett resultat av de regler 
som finns. 
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Estetiska aspekter  
De estetiska aspekterna har att göra med form och upplevelse av att använde ett 
objekt. De estetiska aspekterna går långt under utseende och ytan för produkten 
(Löwgren & Stolterman, 2004).   

Etiska aspekter 
De etiska aspekterna sätter ramar för både designlösningen och användandet. De 
är speciellt framträdande under utvecklingen där de konsekvenser, till exempel i 
form av säkerhet, integritet och frihet, en designlösning kommer att ha i 
användandet är viktiga att reflektera över. 

Konstruktionsmässiga aspekter 
De konstruktionsmässiga aspekterna rör materialet som designlösningen är gjord 
av. Inom denna rapport är materialet informations- och kommunikationsteknik 
(IKT). Det är svårt att helt skilja på verktyget och materialet vid arbete i med IT, 
och Löwgren och Stolterman (2004) betonar det speciella material som IT är. 

3.5 Avgränsningar 
Endast arbete vardagar mellan klockan 06.45 och 18.00 observerades. Arbete 
under helger och nätter ligger utanför denna rapport. Endast vårdpersonal och det 
arbete som är kopplat till dem ingår i studien. Annan personal såsom städpersonal, 
ekonomer och IT-tekniker ingår inte i denna studie. 
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4 Fallbakgrund 

Nedan följer bakgrund till fallstudien. Först ges bakgrund till sjukvårddomänen, 
sedan en beskrivning av organisation och arbete vid det aktuella fallet. All text, i 
detta och påföljande kapitel, som är citatmarkerad är ordagranna citat från 
fältanteckningar.  

4.1 Bakgrund till sjukvårdsdomänen 
Sjukvården är ett väldokumenterat problemområde för införande av datorstödda 
system (exempelvis Alpay m.fl., 2004; Bång, 2004; Silverman, 1987 och Smith, 
1996). Relativt få vårdgivare har fått in IT fullt ut i sin organisation och IT 
används dessutom i mindre utsträckning än inom andra verksamheter (Hackbarth, 
2004). Anledningen är att sjukvården är en komplex miljö med många speciella 
egenskaper och att många av problemen uppstått när utvecklare försöker ta 
beprövade koncept från till exempel kontorsmiljö och överföra till den medicinska 
domänen (Bång, 2004 och Silverman, 2001). Coiera (1998) betonar att datorerna 
utvecklats för kontorsmiljö, som traditionellt sett inte alls har samma krav på 
exempelvis portabilitet och frågar sig även hur datorerna sett ut idag om 
sjukvårdsmiljön istället tjänat som utgångspunkt.  
 
Hackbarth delar upp applikationer för vårddomänen i tre kategorier:  

• Administrativa system.  
• Kliniska system som rör direkt vård eller behandling. 
• Infrastruktur som stödjer både de administrativa och kliniska systemen. 

4.1.1 Kommunikation inom sjukvården 

Enligt Xiao (2005) är sjukvårdsmiljön starkt fysisk och resursintensiv, men miljön 
är anpassningsbar, föränderlig och delad och personer använder i stor utsträckning 
kognitiva artefakter för att stödja sitt och andras arbete.  
 
Informationsbehovet är stort. Sjukvårdspersonal frågar inte bara efter information i 
rent informationssyfte utan även som stöd, återkoppling och konfirmering (Smith, 
1996). Olika typer av information och hur den förändras över tid ställer olika krav 
på en applikation. Ett exempel är skillnaden på information om hur en operation 
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genomförs, som inte ändrar sig i samma takt eller på samma sätt som information 
om en specifik patients tillstånd. Inom sjukvården använder sig personalen i stor 
utsträckning av artefakter såsom telefon, sökare, anteckningsblock och diktafon 
(Alpay m.fl., 2004; Coiera, 2000 och Smith, 1998). Dessa är bärbara och väldigt 
snabbt tillgängliga (Coiera, 1998) och studier har påvisat läkares behov av 
portabel information (exempelvis Smith, 1996). 
 
Kommunikation är en väldigt viktig del av sjukvårdspersonalens dagliga arbete 
(Alpay m.fl., 2004). Kommunikationen rör många områden och aktörer, 
exempelvis mellan personal och patient, koordinering av arbete mellan personal 
samt utbildning av personal. Betydelsen av kommunikation tros öka i den framtida 
vården, där behoven ökar av att komma ifrån uppdelningen i enstaka vårdtillfällen 
mot en mer holistisk syn på vården med många discipliner involverade. En sådan 
bredare syn ställer högre krav på kommunikationen mellan personal, avdelningar 
och sjukhus. Patientens ökade förmåga att påverka sin egen vård och att 
patienterna mer och mer går mot att aktivt söka information och kräva vård är 
också en viktig faktor. Vården måste kunna motsvara dessa krav och 
kommunikation på flera nivåer har en central roll där. Coiera (2000) betonar 
skillnaden i mängden av studier som rör hur sjukvårdspersonal kommunicerar med 
patienter och hur de kommunicerar med varandra. Den senare kategorin av studier 
är kraftigt eftersatt.  
 
Habling (citerad i Alpay m.fl., 2004) menar att bristen på kontinuitet i vården är 
ett resultat av dålig organisation av kommunikationsprocessen och Coiera (2000) 
menar att brister i kommunikationen ligger bakom en stor del av komplikationer 
och dödsfall inom vården.   
 
Telefonen som kommunikationsmedium 
Telefonen är, som nämnts ovan, ett vanligt medium för kommunikation inom 
sjukvårdsdomänen. Det finns många skäl till att telefon och andra synkrona 
kommunikationsmedium används i stor utsträckning inom en organisation. Ett kan 
enligt Coiera (2000) vara att människor helt enkelt verkar föredra avbrytande 
kommunikation såsom telefon, sökare eller naturlig kommunikation ansikte mot 
ansikte. En anledning till detta kan vara att man inom en stressig miljö där saker 
måste ske direkt, vill ha direkt återkoppling för snabbt kunna pricka av något från 
sin fysiska eller mentala lista över saker att göra och därmed minska den kognitiva 
arbetsbelastningen. Ett annat skäl kan vara att roller och ansvar är dåligt 
definierade och många samtal sker i syftet att komma fram till vem som egentligen 
är objekt för kommunikationen. Ett viktigt skäl är att många inom sjukvården 
arbetar med att maximera sin personliga effektivitet för sitt arbete men inte ser hur 
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detta bidrar till den totala effektiviteten för exempelvis avdelningen. Att avbryta 
kollegor kan vara väldigt effektivt på en personlig nivå men ineffektivt för 
avdelningen i stort. I en engelsk studie (citerad i Coiera, 2000) var doktorer den 
absolut högsta producenten av kommunikation. De sände mer än dubbelt så många 
meddelanden som de tog emot. 
 
Studier har visat att avbrytande media såsom telefon och sökare, två väldigt 
vanliga kommunikationsmedium för sjukvården, ökar den kognitiva 
arbetsbelastningen för personalen (Alpay m.fl., 2004 och Coiera, 2000). Avbrott, 
oberoende av orsak, kan leda till fel för klinisk personal. De kostar kognitiva 
resurser vilket bland annat kan leda till att personalen glömmer saker eller missar 
att se något. Det leder också till att personalen i många fall måste lägga mer tid på 
att planera och ett arbete med många avbrott kostar ekonomiskt sett mer pengar på 
grund av minskad effektivitet. 
 
Kliniska problem är sällan enkelt definierade och därför kan direkt 
kommunikation vara viktigt för att skapa klarhet. Slutsatsen Coiera drar är att de 
alltså är viktigt att ha kvar de synkrona kommunikationsmedierna såsom telefon, 
men använda dem på rätt sätt. Denna användning måste stödjas av det IT-system 
som ska stödja kommunikationen. Ett exempel Coiera (2000) tar upp på detta är en 
person A som får många telefonsamtal som rör samma information. Person A 
lägger ut informationen på en webbplats och hoppas därför slippa en stor del av 
samtalen. Informationen är dock svår att finna på webbplatsen, vilket gör att 
antalet telefonsamtalen inte minskar. Att då beklaga sig och påtala att 
informationen ”faktiskt ligger på hemsidan” är i en sådan situation inte befogat.   

4.1.2 Systemutveckling inom sjukvården 

Många studier betonar ökad förståelse för domänen för att skapa ett väl fungerade 
IT-system för sjukvårdsdomänen. Enligt Hollan m.fl. (1999) är denna brist ett 
vanligt problem. Oförståelse för hur människor jobbar och de mentala och fysiska 
artefakter de använder, ligger till grund för många av de misslyckade IT-satsningar 
som gjorts. Det finns ett stort behov av att studera kommunikation i sjukvården 
oberoende av teknisk lösning (Coiera, 2000; Kirsh, 2000). För den medicinska 
domänen har pappersjournalens kommunikativa egenskaper ofta förbisetts (Bång, 
2004). Hackbarth (2004) menar också att vårdens fragmenterade organisation 
leder till svårigheter att driva projekt. Många patienter får vård från många olika 
vårdgivare inom exempelvis många olika sjukhus, vårdcentraler och avdelningar. 
Studien ifrågasätter vad vi egentligen vet om IT-system för sjukvården. Vad 
används IT till idag? Vilka investeringar är gjorda? Vilka faktorer hindrar 
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investeringar? Används IT som det var tänkt? Även Hackbart betonar vidare 
forskning för att förstå länken mellan vårdkvalitet och IT. Studien betonar att 
aspekter, som rör arbetsflödesavbrott och hur väl systemen går att använda, har 
väldigt stor effekt på huruvida ett IT-system för sjukvård är effektivt. Coiera 
(2000) betonar den grundläggande faktorn att hur bra ett system än är bygger det 
på att någon använder det. Detta är något som varit ett problem inom 
sjukvårdsdomänen. Utveckling av IT utan förändring i organisationen leder till 
liten eller ingen vinst i fråga om effektivitet (AFS1998:5, 2005). 

Vidgat perspektiv 
För att åstadkomma välfungerande system för sjukvårdsdomänen menar Coiera att 
det är viktigt att komma ifrån tänkandet med att bara presentera data för en 
användare som läser av den. Istället bör vi gå mot en kommunikation mer lik vår 
mänskliga med frågande, svarande, förklarande och undersökande samt vikten av 
att införa preventiva åtgärder och att tänka brett. Det är viktigt att inte bara 
koncentrera sig på tekniska lösningar för kommunikativa problem, utan även att se 
på organisationsnivå. Det kan till exempel handla om utbildning och att personalen 
själva får diskutera den interna kommunikationen och de medier som används 
samt om utformande av regler för att styra kommunikationen på samma sätt som 
för allt annat arbete inom sjukvården.  
 
Gatenbeck, läkare och fd. sjukhusdirektör (citerad i Computer Sweden, 2005), 
menar att IT-systemen måste kopplas ihop med hur man inom vården ser på 
sjukdomar. Han menar att det finns ekonomiska aspekter av att se på sjukdom i ett 
helhetsperspektiv och inte som enstaka vårdtillfällen som vi till stor del gör idag. 
Detta skulle också vara positivt rent vårdmässigt eftersom det, enligt Gatenbeck, 
med hjälp av IT skulle vara möjligt att skapa en bättre överblick och därför kunna 
ha ett helhetsperspektiv på vården med till exempel mer preventiva åtgärder 
inräknade. 
 
Inom vårddomänen finns ibland en viss oro att IT ska leda till sämre vård i och 
med mindre patientkontakt och att patientens integritet glöms bort i diskussioner 
om till exempel digitala journaler (exempelvis Läkartidningen, 2005). Förtroende 
för IT tas upp som en kritisk punkt i diskussionen om digitala journaler och att 
kunna läsa journaler via nätet. Taleb-Bendiab m.fl. (2005) tar upp avvägningarna 
mellan säkerhet och effektiv vård, såsom mellan personalens styrande över sitt 
eget arbete kontra övervakning och spårbarhet, som en viktig del av 
sjukvårdsdomänens komplexitet.   
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Gatenbeck menar även att det gått så trögt i vården i Sverige berodde på att de 
första IT-stöden upplevdes som ett bekymmer, ”utvecklare och beställare glömde 
bort användarna” men man var som han uttryckte det ”inte för tidig på bollen”. 
Om systemet inte skapar en bild av hela sin användningskontext, med andra ord 
till vad och varför det används, kommer det att upplevas som ett icke önskvärt 
intrång i arbetsplatsen (Coiera, 1998). 
 
När problemen uppstår är det vanligt att de inblandade skyller på varandra. 
Utvecklarna anklagar beställarna för att vara bakåtsträvande och ha svårigheter att 
beskriva vad de vill ha medan man från beställarnas sida är frustrerad över att 
utvecklarna inte gör det som beställarna hade i tanken. Carl Cedersköld (Computer 
Sweden, 2005), medlem i ansvarskommittén vid regeringen, menar att 
sjukhusmiljön är konservativ och att tankar som att ”så har vi alltid gjort” är 
vanliga. Men att tekniken skulle ha svårt att få fäste inom sjukvårdsdomänen för 
att användarna rent generellt skulle vara bakåtsträvande och teknikfientliga kan 
ifrågasättas då annan ny medicinsk utrustning får ett positivt mottagande 
(exempelvis Lidman, 2002). Ny epokbrytande teknik tas ofta emot med viss 
skepsis från början när den nya tekniken ämnar ändra på väl invanda arbetssätt 
(Löwgren & Stolterman, 2004). Cedersköld tar även upp bristen på pengar och 
problemen med att få till pengar till de stora kostnaderna i början av ett projekt. 
Han menar att denna svårighet och kompromissande med målen gör att man 
missar de stora viktigaste förbättringarna. 
 
Enligt Beyer och Holtzblatt (1998) är det vanligt att beställarna tycker att de inte 
får det de vill ha och att det tar för lång tid medan utvecklarna menar att 
beställarna gör det omöjligt för dem att hålla tidsplan och liknande för att de hela 
tiden förändrar sina krav. En vanlig lösning på detta är enligt Beyer och Holtzblatt 
att arbeta med en representant från beställarsidan som vet mycket om det aktuella 
området eller arbetar aktivt inom det. Men även i det bästa fallet – då denna 
representant faktiskt arbetar med det som systemet berör är detta inte tillräckligt. 
Denna person täcker bara in delar av arbetet inom beställarens organisation. Detta 
är ett problem som man ofta försöker lösa genom att stationera IT-utvecklare på 
beställarsidan. Detta gör IT mer tillgänglig för beställarna men gör enligt Beyer 
och Holtzblatt att denna utvecklare blir en lokal ”fixarperson” och att denne blir 
lika fokuserat på de uppenbara små problemen som beställarna. Risken finns att 
saker, som hur beställarna arbetar och långsiktiga vinningar med det tänkta 
systemet, kan glömmas bort. Utvecklaren blir populär på den avdelning hos 
utvecklaren där hon jobbar för att hon finner snabba lösningar på tidspressade 
problem. Resultatet av detta problemlösande är ofta en rad små applikationer som 
alla löser ett problem men inte fungerar tillsammans eller stödjer arbetet i stort.  
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För att komma runt dessa problem, måste man vidga sitt tankesätt och komma 
ifrån den vardagliga rutinen vid affärsuppgörelser. Lite tid för reflektion skapar en 
smal design i vilken systemet nytta och stödjande för arbetet i stort ofta glöms 
bort. Beyer och Holtzblatt betonar att detta problem ligger lika mycket på 
beställarsidan som hos utvecklarna. Kompetensområdet beställarstöd (exempelvis 
Artman & Markensten, 2004) inriktar sig på ovanstående problematik.  

Många potentiella fördelar 
Många studier tar upp de potentiella fördelar IT verkligen har för vården om den 
utnyttjas på rätt sätt. Hackbarth (2004) menar att de bakomliggande orsakerna till 
att vilja införa IT inom sjukvården oftast är tankar om förbättrad kvalitet och 
effektivitet. Rent konkret handlar det om att skapa förutsättningar för vårdgivare 
att samla, lagra, ta fram och överföra information elektroniskt. IT har även stor 
potential för ökad säkerhet. Det amerikanska Institute of Medicine (IOM) har en 
lista på fyra punkter för ökad säkerhet inom sjukvården och IT är en av dem. Ett 
exempel som ofta ges är olika orderinskrivningssystem där digital inmatning sägs 
minska risk för fel jämfört med inskrivning på papper. Även det digitala mediets 
potential att göra information mer tillgänglig för både vårdgivare och patienter har 
en positiv inverkan på säkerheten (Hackbarth, 2004).  

Klyfta mellan krav och teknik 
Ackerman (2000) skriver om klyftan mellan forskning om vad system för 
samarbete skulle behöva i fråga om flexibilitet, kontextkänslighet etc. och vad 
tekniken klarar av. Ett exempel är motviljan att ge ut personlig information och 
nyttan denna skulle kunna göra. Här finns klyftan mellan hur vi i verkligheten styr 
vilken information vi visar och hur vi beter oss och vad datorn klarar av i fråga av 
synlighet och behörighet. Det finns enligt Ackerman ingen nyansering, social 
flexibilitet eller möjlighet till förändring av roller för användaren för olika 
brukssituationer. Det är vanligt att dessa flexibla inställningar specificeras på ett 
sätt som inte liknar människans naturliga sociala handlande. Mycket har dock 
gjorts sedan datorns intåg, då datorn mer eller mindre var skiljd från omvärlden 
och sociala situationer.  
 
Problemet är den centrala frågan för system för kooperativt användande enligt 
Ackerman och ställer sig tveksam till om ny teknik inom en överskådlig framtid 
kan göra något åt det.  Ett argument kan vara att vi ”anpassar oss efter hand”, en 
sorts social evolution i miniformat, detta är sant till viss del menar han men 
överbrygger inte klyftan helt. För att komma framåt är det viktigt att sätta klyftan i 
explicit fokus. 
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4.2 Organisation  
Fallstudien utfördes på två avdelningar och en patientmottagning vid ett och 
samma sjukhus. Avdelningarna och mottagningen ingick i en större kirurgisk 
klinik, med delar även utanför det aktuella sjukhuset. Arbetet inom kliniken är 
inriktad på diagnostik och behandling riktad mot sjukdomar i mag-tarmkanalen 
samt kroppens endokrina system. De två avdelningarna var båda inriktade mot 
kirurgisk vård, den ena på akut och den andra på planerad vård. Avdelningen för 
kirurgisk akutvård kallas härefter KAVA och avdelningen för kirurgisk (planerad) 
vård kallas härefter KVA. Patientmottagningen benämns nedan mottagningen. Se 
figur 9. 
 
Målet för klinikens verksamhet var, enligt den vision som kliniken har 
(Landstinget i Östergötland, 2005) att på ett optimalt sett ta hand om patienter i 
behov av kirurgisk vård samt ge en god arbetsmiljö för personalen. Det betonades 
även att ligga i fronten kunskapsmässigt samt ha ett intimt samarbete inom 
kliniken och med andra kliniker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De två vårdavdelningarna samt mottagningen ligger alla i det största huvudblocket 
på sjukhuset.  Byggnaden har 11 våningar och inhyser en rad olika medicinska 
områden. Vårdavdelningar ligger på våning 11 och mottagningen på våning 2. De 
två vårdavdelningarna ligger bredvid varandra med en patientexpedition i mitten 

Figur 9 - beskrivning av organisation för kliniken. 



 

44 

av dessa. Avdelningarna löper över en lång korridor med 
sjuksköterskeexpeditioner i mitten av dessa. KAVA har 30 vårdplatser och KVA 
har 17 (se figur 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till KVA kommer patienter som har fått en operation inplanerad, de läggs in innan 
operationen, förbereds och vårdas sen efter operationen. Till KAVA kommer 
patienter in akut och att fastställa diagnos är en del av arbetet. Både avdelningarna 
är alltså vårdavdelningar, vilket innebär att inga operationer äger rum på 
avdelningarna. Det görs på andra avdelningar inom sjukhuset. Till mottagningen 
kommer patienter innan och efter operation på samtal, undersökningar och 
kontroller. Patienten kommer hit från avdelning eller hemmet under en kort, på 
förhand bokad, tid. Här nere utförs även enklare ingrepp samt undersökningar 
såsom gastroskopi och koloskopi.  

4.2.1 Officiella roller 

Både officiella roller, såsom läkare eller undersköterska, och inofficiella roller, 
såsom ”spindeln i nätet” och ”IT-expert” styr arbetet. Inom de officiella rollerna 
finns många olika ansvar, inom rollen sjuksköterska finns till exempel 
vårdlagsansvarig, operationsplanerare och sambandssjuksköterska.  
 
Som bakgrund till fallbeskrivningen ges en översiktlig beskrivning över de 
officiella roller som finns inom sjukvården. Då studien har visat att arbetet skiljer 
sig åt väldigt mycket inom och mellan de olika rollerna, hålls beskrivningen kort 
för att inte övergeneralisera till de officiella rolltermerna.  
 

Figur 10 - Vårdavdelningarnas placering i förhållande till varandra. 
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På kirurgiska kliniken arbetar läkare (kirurger), sjuksköterskor, undersköterskor, 
expeditionsbiträden, operationsplanerare, läkarsekreterare och annan administrativ 
och sjukvårdspersonal.   

Läkare 
Läkare har en rad olika ansvar, exempelvis ansvar för patients diagnostisering och 
behandling. Läkare knutna till kliniken arbetar som namnet antyder som kirurger. 
Arbetet sker inom en speciell inriktning men också på mer generell nivå, speciellt 
när det gäller akuta operationer. Arbetet är uppdelat i olika pass med olika ansvar. 

Sjuksköterska 
Det finns många olika roller för en sjuksköterska och arbetsuppgifterna varierar 
mycket både inom varje ansvar och mellan de olika rollerna. På avdelningen 
jobbar sjuksköterskorna i vårdlag tillsammans med en undersköterska och har 
ansvar för patientens omvårdnad.  För de sjuksköterskor som arbetar ute på 
avdelning handlar mycket av arbetet om att ta olika prover och ha koll på 
patientens status samt att dokumentera sitt arbete.  

Undersköterska 
Även undersköterska är ett samlingsnamn där arbetet kan vara inriktat på en rad 
olika saker. Undersköterskan jobbar generellt sett mycket med patientens dagliga 
vård, såsom omklädnad och intag av mat och dryck.   

Läkarsekreterare 
Läkarsekreteraren arbetar med att framställa journaldokument samt har en stor del 
i arbetet med att ha koll på var journaler är samt se till att de hålls rensade från 
icke-relevant information. Läkarsekreteraren är inte kopplade till en speciell läkare 
men har olika ansvar (till exempel för en avdelning).  

Expeditionsbiträde 
På sjuksköterskeexpeditionerna fungerar expeditionsbiträdena lite som ”allt-i-
allo”. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att avlasta sjuksköterskorna genom att 
bland annat svara i telefon och administrera in- och utskrivningar. Eftersom 
arbetet sker kontorstid har arbete oftast lagts på hög under helgen till måndag 
morgon.  

Operationsplanerare 
Operationsplanerarna, som i denna fallstudie har sjuksköterskeutbildning i 
grunden, arbetar på den elektiva sidan med att planera operationer. Genom 
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diskussion med läkare planeras patienter in för operation av de som är anmälda till 
operation. Planering sker veckovis och mycket av arbetet går ut på att hantera den 
ständiga omplaneringen och se till att patienter och anställda på US har koll på 
vilken operation som blir när. De ger även patienten information om operationen 
och tar emot när det är dags för inskrivning. 

IT-resurs 
På varje sjukhus som ingår i kliniken finns minst en IT-resurs. IT-resursens jobb är 
att svara på frågor och hjälpa till med problem med IT-användning. IT-resursen 
har även hand om administreringen av lösenord. 

Vårdlagsansvarig 
Sjuksköterska på avdelning som är ansvarig för patienterna i ett visst vårdlag  

Resurs 
Sjuksköterska på avdelning som inte är knyten till en speciell grupp patienter utan 
ska fungera som resurs för alla vårdlag på avdelningen.  

Koordinator 
Sjuksköterska på avdelningen med ansvar för att koordinera in- och utskrivningar 
för att utnyttja salarna på ett effektivt sätt.  

4.2.2 Uppdelning i vårdlag 

Uppdelning sker i olika vårdlag där personalen har olika roller som beskrivits 
ovan. Det finns en flexibilitet inom rollerna och roller som ”typ röd”  (på KVA) 
och roller som ”lite mer resurs” kan förekomma. 
  
På KVA kategoriseras patienter upp beroende på komplikationsområde. Röda 
patienter är övre buk-, gröna kolorektal- och svarta är endokrinpatienter. 
Personalen delas upp i vårdlag med ansvar för ett visst antal patienter. På KVA 
finns två olika vårdlag, rött och grönt. De svarta endokrinpatienterna är lägst till 
antalet och är insorterade på de två vårdlagen. I varje vårdlag ingår normalt en 
sjuksköterska och en undersköterska. Dessutom finns specialläkare inom 
respektive kompetensområde knutna till vårdlagen. 
 
KAVA har inget system för att dela upp patienterna på komplikationsområde. 
Patienterna på KAVA är inlagda på grund av väldigt olika symptom och diagnos 
är ofta inte fastställd när de läggs in. På KAVA finns tre vårdlag, där uppdelningen 
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är gjord så att ett av dem har färre men tyngre patienter. I varje vårdlag ingår även 
här en sjuksköterska och en undersköterska. Ett antal AT-läkare (allmän 
tjänstgöring) och ST-läkare (under specialutbildning) ingår i varje vårdlag.  
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5  Fallbeskrivning 

Kliniken är relativt nybildad och att få de ingående sjukhusen att arbeta som en 
helhet bedöms som väldigt viktigt. Det rent konkreta arbetet på det aktuella 
sjukhuset fungerar alltså till stor del inom sjukhuset och de avdelningar och den 
mottagning som ingår i studien. På en högre nivå, till exempelvis 
operationsplanering, är samarbetet mer tydligt.  Även inom det aktuella sjukhuset 
påverkar avståndet till stor del, där arbetet exempelvis sker på vitt skilda våningar 
på sjukhuset.  
  
Det finns väl inövade rutinerna för själva vårdarbetet med patienten. Många av 
informanterna, speciellt vårdpersonalen, trycker på att det är viktigt att kunna 
improvisera i sitt jobb. Detta på grund av tidsbristen och det höga tempot men 
också på grund av att de ”jobbar med människor”. En viss arbetsuppgift kan ofta 
inte vänta tills personen som egentligen ska göra det kommer tillbaka. Även i 
stressade situationer var det viktigt att ge ett lugnt samlat intryck för patienten.  
 
Arbetsbelastningen under dagen och veckan varierar både kontinuerligt, då det till 
exempel generellt är mycket att göra vissa dagar, men också utanför personalens 
kontroll, till exempel utifrån patienttrycket. Arbetsbelastningen var hög och det 
var sällan brist på något att göra för personalen. Generellt sett var det mer rörelse 
på morgonen och lite lugnare på eftermiddagen. Patienttrycket på 
vårdavdelningarna var högt och i princip var alla vårdplatser belagda hela tiden. 
Mycket av arbetet på vårdavdelningen gick ut på att planera för att alla patienter 
skulle få plats och att inte någon vårdplats står tom under en längre tid. Det starka 
patientengagemanget skapar en viss stress då personalen ibland tvingas till svåra 
val. Detta kan till exempel vara patienter som tvingas åka hem tidigare än planerat 
för att det är fullt och svårigheter att prioritera vilka patienter som ska planeras in 
till operation. Den stora omsättningen på både patienter och vårdpersonal skapar 
stora krav på dokumentation och kommunikation mellan personal.  
 
Skillnaden i vårdförlopp mellan KAVA och KVA påverkar arbetet på 
avdelningarna och gör att arbetet skiljer sig åt för de båda avdelningarna. På KVA 
kan man i och med att det rör sig om planerad vård förbereda i större utsträckning, 
både planering av inläggning och att få fram information om en patient. På KAVA 
går arbetet inte att förbereda på samma sätt. Planeringen blir därför mycket mer 
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kortsiktig. Vid akut inläggning kan till exempel inte sängplats, undersökningar för 
operation och journalinformation förbeställas.   

En vanlig dag på avdelning 
För att få en översiktlig bild av arbetet beskrivs nedan en vanlig dag. I studien 
uppkom att dagarna skiljer sig åt till stor del och denna vanliga dag är till för att 
beskriva arbetet såsom det oftast går till i stora drag.  
 
En vanlig dag börjar för sjuksköterskorna med informationsöverföring från 
nattpersonalen till det vårdlag som nu tar vid. På KAVA används skriftlig 
överlämning medan man på avdelning KVA har muntlig. Läkarna har jourmöte på 
morgonen på våning 6 där nattpersonal presenterar vad som hänt under natten och 
eventuellt något annat som är viktigt att ta upp. Här finns även möjlighet att bilda 
sig en första bild av situationen uppe på avdelningen för de läkare som börjar 
jobba. På morgonen tar de sjuksköterskor, som arbetar som resurs, blodprov 
medan de vårdlagsansvariga sjuksköterskorna fördelar och går ut med mediciner. 
Under denna rundvandring hinner den vårdlagsansvariga prata med patienten och 
bilda sig en uppfattning om hur läget är inför ronden. På ronden samlas normalt 
läkare, sjuksköterska och undersköterska för att först gå igenom patienterna inne 
på expeditionen. Här bestäms hur den närmsta vården under dagen ska fortlöpa 
eller om patienten är frisk nog att åka hem. Efter detta går vårdlaget inklusive 
läkare runt till varje patient för information till och kontroll av patient. Det är 
viktigt att påpeka att en rond ser väldigt olika ut bland annat beroende på vilka 
som rondar och vilka patienter som är inskrivna. 
 
För att få en bild över verksamheten i stort presenteras på nästa sida en bild (figur 
11) av den översiktliga vårdkedjan för en patient. Bilden visar skillnaden mellan 
akut (röd) vård och planerad (blå) vård.  
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Figur 11 – Beskrivning av Vårdkedjan för en patient utifrån den fältstudie som 
gjordes. 
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5.1 Verktyg 
Här följer en beskrivning av de verktyg och media som användes inom den 
aktuella kliniken. Centrala kommunikationsmedium var telefon, sökare, 
pappersjournal, personliga möten och e-post.  

Pappersmediet dominerar 
Papper dominerar helt som medium för kommunikation jämfört med det digitala 
mediet. Datorn är ett centralt verktyg för den administrativa personalen men 
generellt sett skrivs information sedan ut på papper för att lagras eller arbetas 
vidare med av den medicinska personalen. Papper grupperas och sorteras på 
många olika sätt. Pappershögar används för att skapa ordning i tillvaron och 
enklare kunna finna information men även för att det ser mer strukturerat ut med 
högar. Några av informanterna beskriver hur de skapar högar mest för att det ger 
en illusion av ordning. Vissa av informanterna beskriver något som skulle 
beskrivas som en hatkärlek till pappret, det tar mycket plats och är svårjobbat men 
känns ändå säkrare och bättre än datorer.  
 
Det fanns en rad förtryckta blanketter för att styra vad för information som lagras 
men papper används även mycket för eget bruk, exempelvis anteckning på papper 
efter eget system. Vårddokumentation sågs av många av informanterna som ett 
nödvändigt ont som var en viktig del av arbetet för att bland annat stödja 
kommunikationen.  

5.1.1 Patientjournal 

Mycket av arbetet uppe på avdelningarna är kopplat till journalarbetet. Journalen 
består grovt uttryckt av en rad olika papper sorterade i en viss ordning. Pappren är 
samlade i en plastficka och varje journal är kopplade till en patient. Dock kan det 
finnas flera journaler om en patient. Det finns olika kodningssystem av journalen 
för att visa vilken typ av journal det är och vilken avdelning den tillhör, detta 
beskrivs mest som ”ett arv från förr” då samma journaler idag delas av ett större 
antal avdelningar.  
 
Vad som ingår i journalbegreppet är inte helt självklart. En informant beskriver 
”själva journalen” som de journalblad med dikterad information om vård och 
operationer från läkare och att det tillsammans ”blir som en lite berättelse över 
patienten”. De labb- och röntgensvar som ligger i journalen är då inte journal i 
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lika hög utsträckning, även om de tillhör journalen och är ”journalhandlingar 
också”. Pappersjournalen ses som original och de journalanteckningar som ligger 
digitalt lagrade i vårdgivarportalen (se avsnitt 5.2.2) uppfattades inte ha samma 
tyngd som pappersjournalen. Detta kan troligtvis vara kopplat till att den 
information som ligger i portalen är osignerad. Många beskrev den digitala 
patientöversikten som något de själva inte hade nytta av men som säkert ”var bra 
för någon annan”.  
 
Journalerna lagras primärt nere i det så kallade huvudarkivet som ligger under 
bottenplan. Journaler lagras även på mottagningen i väntan på till exempel 
signering av läkare eller för transport till vårdavdelning. Även om det inte är tänkt 
att fungera som ett lager fungerar detta som ett mellanlager för journalerna och 
kommer härefter att benämnas som mellanlagret. Se figur 14. 
 
Att journaler kommer bort är inte ovanligt och många av informanterna beskrev 
olika sätt att hantera detta problem. Allt från att gå runt i byggnaden och verkligen 
fysiskt leta efter den till att vänta och hoppas att den dyker upp senare. I 
applikationen Adapt kan man se vem som har lånat en journal och var den ska 
vara, men denna information stämde sällan enligt informanterna. Om journalen 
behövdes för att lägga till journalhandling och inte läsa i den kunde problemet 
med en borttappad journal lösas med att skicka iväg papper som ska läggas i 
journalen och hoppas att de två pappershögarna fann varandra. Denna typ av 
överförande av arbete till någon annan visade sig vara vanlig även inom för andra 
aktiviteter än journalletande. Se figur 12. 
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5.1.2 Patientpärm 

Patientpärmarna är en väldigt central artefakt för vårdavdelningarna. På KVA var 
pärmarna kategoriserade på färger för vilken typ av patient det är. För KAVA var 
alla patientpärmar i samma färg. Pärmarna innehåller den aktuella 
dokumentationen om aktuella patienter. Ny information (exempelvis provsvar) 
sätts längst fram i pärmen tills en läkare skrivit en signatur på den och den sorteras 
därefter in med övriga papper i det fliksystem som finns. Olika provsvar, 
operationsberättelser, omvårdnadsjournal och läkemedelsjournal är exempel på 

Figur 12 – Skiss av huvudbyggnaden och beskrivning av journalens gång inom 
denna, gjord utifrån fältstudie. 
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information som finns insorterade i pärmarna. Pärmarna står inne på expeditionen 
i hyllor sorterade på vårdlag. Dessa hyllor kan flyttas och tas med till 
sängplatserna, exempelvis vid rond. 

5.1.3 Telefon och sökare 

Ett annat väldigt centralt medium är telefonen. Denna upplevs både som ett bra 
verktyg och ett stort problem. Telefonens ringande stör arbetet till stor del och 
skapar ett upphackat arbete. En informant beskriver hur hon stänger av telefonen 
för att få lugn och ro och inte bli avbruten hela tiden. En annan glömmer bort vad 
hon ska göra på grund av att hon blir avbruten hela tiden. Telefonsamtal rör allt 
ifrån interna kollegor som har frågor eller vill påminna om något till patienter som 
ringer och undrar om anhöriga eller sin egen vård. För att få tag på läkarna 
används sökare flitigt. Sökarna var rollbaserade, vilket minskar behovet från övrig 
personal att veta vilken läkare som har vilken roll.  
 
En intressant iakttagelse är att även de som har som arbetsuppgifter att svara på 
frågor och telefonsamtal upplevde dem ibland som störande. En informant med 
administrativa uppgifter såg hennes ”egentliga arbete” som skiljt från att svara på 
frågor och telefonsamtal. Något som hon säkerligen utifrån sågs ha som sitt 
egentliga arbete.  

5.1.4 Informationstavla 

På både KVA och KAVA finns på sjuksköterskeexpeditionen en whiteboardtavla 
innehållande information om de nuvarande inskrivna patienterna. Tavlan har 
patienterna sorterade på vårdlag och den centrala informationen på tavlan är vilket 
namn som ligger på vilket rum samt vilka av patienter som är eller ska på 
undersökning eller operation. Vilken personal som arbetar och vilket ansvar de har 
är även inskrivet.  
 
Tavlan används även för att förmedla tankar om framtiden, speciellt om patienter 
som ännu inte är på avdelning ska komma att placeras. Detta är väldigt viktigt på 
grund av den vanligt förekommande platsbristen. Tavlan visar på behovet av att 
dela information och visa en överblick. Genom att skriva på tavlan säkerställs att 
alla ser samma information. 
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5.1.5 Persondator 

Datorn är en central artefakt för den administrativa personalen. För vårdpersonalen 
används den men har inte alls samma dominerande ställning. På 
sköterskeexpeditionerna står datorer som ofta används ofta av många olika 
användare. Det är exempelvis här som sköterskorna och även läkarna kommer åt 
vårdgivarportalen. Det finns även datorer på läkarnas expeditioner. Användandet 
av persondatorer för vårdpersonalen kännetecknas av korta sessioner där till 
exempel prov beställs och tas emot eller diktat görs. För den administrativa 
personalen är sessionerna längre. 
 
Dubbelinmatning i applikationerna var vanligt vilket upplevdes som irriterande av 
informanterna. Små mängder information såsom namn, personnummer, telefon 
och liknande kan när de behöver skrivas in många gånger vara tidsödande och 
skapa irritation. 

5.2 IT-system 
IT-systemet på kirurgiska kliniken innehåller en rad applikationer som i olika grad 
kommunicerar med varandra. IT-systemet är i ständig förändring och äldre 
applikationer från början av 90-talet blandas med helt nyinförda. Hur 
organisationen sett ut har styrt utformningen av det existerande IT-systemet. Dels i 
fråga om yttre krav från bland annat socialstyrelsen och från landstinget, men det 
är även kopplat till olika klinik- och avdelningsgränser. Systemet var under 
kontinuerlig förändring och hade under studiens genomförande exempelvis 
applikationer under pilottest och nya applikationer på planeringsstadiet.  
 
Utveckling av de nyare applikationerna har drivits ur ett användarcentrerat 
perspektiv, där användare från kliniken involverats i utvecklingen. Då 
utvecklingen till stor del kan betecknas som lokal har beställarna haft stora 
möjligheter att påverka utformningen av programmet. Ett mindre antal användare 
har involverats i varje projekt. Nedan följer en beskrivning av existerande IT-
system med dess ingående applikationer. 

5.2.1 Adapt 

Adapt har använts på sjukhuset sedan mitten av 90-talet. Det var från början ett 
administrativt system för att hantera patientfaktureringar men har under åren 
byggts ut med en rad andra funktioner såsom pappersjournalhantering samt 
patient- och operationsinformation. Informationen i Adapt finns mest i kodform 
för att kunna få ut översiktlig statistik. Varje klinik har sin installation med olika 
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behörigheter och funktioner, varför det finns flera olika versioner av Adapt; till 
exempel mag-tarm-adapt, akut-adapt och endokrin-adapt. Det var vanligt att en 
användare använde flera olika versioner av Adapt. 

5.2.2 Vårdgivarportalen  

I den så kallade vårdgivarportalen ingår en rad olika applikationer. Tanken är att 
alla ska ligga under samma tak med så kallad Single Sign-on (SSO) vilket innebär 
att endast en inloggning ska krävas för att komma åt alla ingående applikationer i 
portalen. Information som namn, personnummer, längd, vikt och allergier ska bara 
skrivas in en gång och sedan delas av alla applikationer i portalen. I portalen 
sparas bara ett index som visar att och var ett vårddokument finns och kan hämtas. 
I vårdgivarportalen som användes i denna studie ingår Patientöversikten och 
LabRos (Laboratorie Svar och Remiss).  
 
I Patientöversikten kan journalinformation om olika patienter hittas. Det visade sig 
att få av informanterna använde översikten i sitt dagliga arbete och många av 
informanterna uppgav att de på, fråga om vem som använde sig av den, trodde att 
någon annan säkert behövde patientöversikten mer än dem. En av informanterna 
uppgav att ”jag behöver inte den, jag bryr mig bara om mina egna patienter”. Den 
situation då översikten användes inom observationsstudien var en informant som 
kollade vilken vårdcentral en patient som skulle planeras in för operation, kom 
ifrån, vilket var viktigt ur fakturasynpunkt.  
  
För vårdgivarportalen står istället LabRos i fokus vilken används av många av 
informanterna. LabRos används för att beställa labbsvar och sedan se om svaren 
har kommit.  
 
Att samla en rad applikationer under samma tak kan alltså ses som ett försök till 
att skapa en helhet. Informanterna upplevde dock inte portalen som en applikation 
som de bara behövde logga in på ett fåtal gånger. Generellt används den ute på 
vårdavdelningarna, i väldigt korta sessioner, för att till exempel beställa prover. I 
LabRos krävde detta många olika inloggningar. I vårdgivarportalen låses portalen 
efter att man varit inaktiv i 30 minuter och efter att ha varit inaktiv i 60 minuter 
blir användaren utkastad. Det är värt att notera att dessa tider höjts från de tider 
som var satta från början. När användaren bara går in någon gång ibland och inte 
alla applikationer ligger i portalen skapar detta också hinder istället för fördelar på 
grund av att många handgrepp krävs för att starta en applikation. Det kan även 
vara så att datorn i sig har ett lås och kräver inloggning och då medför detta 
ytterligare ett steg.  
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5.2.3 Kvalitetsuppföljning 

Applikationerna för kvalitetsuppföljning, operationsplanering och publicering har 
sin början i samma projekt där förutsättningarna för kvalitetsuppföljning och 
operationsplanering på kliniken skulle utredas. Detta resulterade i att 
kvalitetsuppföljningen fortsatte att utvecklas lokalt för kirurgiska kliniken medan 
operationsplanering lyftes upp på landstingsnivå. Publiceringstjänsten kom också 
ur detta projekt och blev även det ett eget projekt på landstingsnivå.  
 
Meningen med kvalitetsuppföljningen var att kunna följa upp verksamheten ur en 
rad olika perspektiv, exempelvis en viss typ av komplikation vid operation 
oberoende av operation. För framtiden fanns även en tanke om att information på 
kortare sikt, exempelvis om inneliggande patienter, skulle kunna följas upp. 
Kvalitetsuppföljningen hade under studien sin pilotverksamhet på KAVA. Arbetet 
sköttes i första hand av expeditionsbiträden och läkarsekreterare på KAVA och 
gick i stort ut på att fylla i patientinformation och information över operationer 
som gjorts. 

5.2.4 Operationsplanering 

Applikationen Operationplanering var tänkt att underlätta för 
operationsplaneringen och fungera över avdelningsgränser på samma sätt som 
kliniken var organiserad. Applikationen användes i första hand av 
operationsplanerarna för att boka operationer på operationsavdelningen. Det är 
viktigt att påpeka att operationsplanering på denna veckonivå det är fråga om 
endast sker på KVA och det är där programmet används.  
 
Från början var det tänkt att kirurgerna själva skulle planera in sina operationer 
direkt i applikationen. Detta sker inte nu utan programmets används i princip 
uteslutande av operationsplanerarna. Programmets namn kan vara lite missvisande 
då den inte används under själva operationsplaneringen utan mer för tidbokning 
när planeringen är klar. Planering är en komplex aktivitet med många aktörer och 
artefakter involverade (Se kapitel 5.3.2). 
 
Operationsplaneringen kommunicerar med den applikation som används på 
operationsavdelningen, men denna kommunicerar i sin tur inte med 
Operationsplaneringen. Applikationen användes inte på alla ingående sjukhus i 
kliniken, även om så varit tanken från början. 
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5.2.5 Publiceringstjänst 

Publiceringtjänsten är tänkt att vara ett stöd för hantering av journal- och 
slutanteckningar och används för att ta fram vårddokument. Applikationen 
användes i första hand av läkarsekreterare som skriver epikriser, 
operationsberättelser, daganteckningar och andra journalhandlingar utifrån läkares 
diktat. Vårddokumenten publiceras i vårdgivarportalen för åtkomst via 
patientöversikten. En utskrift av dokumentet görs också, vilken sätts i 
patientpärmen eller journalen beroende på status. Funktionalitet för att skriva ut 
dokument som arbetskopia, osignerad eller signerad finns, men används inte 
såsom det var tänkt. En arbetskopia skulle vara något man drog ut och sedan 
slängde, ingen journalhandling. De osignerade journalanteckningarna skulle 
skrivas ut, få en läkarunderskrift och sedan ändras till signerade inom programmet 
för att på så sätt få samma status som en pappersjournal med signerade 
journalblad. Så fungerar det dock inte idag där vårdgivarportalen fylls med 
osignerade journaluppgifter. Någon digital signering av dem sker inte utan läkaren 
signerar endast pappersutskriften för lagring i pappersjournal. Denna signering kan 
ta allt från några minuter till flera dagar beroende på hur bråttom det är. 
Journalhandlingar om patient som håller på att få vård just nu går snabbare än för 
redan utskrivna patienter. 

5.3 Brukskvaliteter  
Arbetet på de båda avdelningarna och mottagningen som undersöks beskrivs 
nedan med hjälp av olika brukskvaliteter. Brukskvaliteterna har i detta kapitel en 
mer beskrivande roll och beskriver hur arbetet är för att sedan användas i 
diskussionen med en mer preskriptiv roll; hur arbetet bör vara. Kvaliteterna kan 
ses som grupper av många ingående kvaliteter som, för att kunna användas i 
analysen, formats till större grupper. 

5.3.1 Flöde 

Flöde som brukskvalitet hos digitala artefakter bli mer och mer viktigt i takt med 
att den digitala infrastrukturen breder ut sig. Användningen är inte längre något 
man gör med full uppmärksamhet eller inget alls. Istället uttrycker Löwgren & 
Stolterman (2004) det som en ”lättflytande dans mellan många olika 
representationer”. Växlingar och övergångar mellan informationsströmmarnas 
flöden, både i arbetsmiljön och i vardagslivet, måste vara eleganta för att inte störa 
flödet alltför mycket som ger upphov till ett fragmenterat arbete. 
Csíkszentmihályis flow-begrepp liknar Flöde men bara till viss del. Flöde kan 
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uppnås både individuellt och för en hel praktik. Det går också över flera olika 
aktivitetsnivåer, från operationer till aktiviteter. 
 
Återupptagbarhet kan även kopplas till flöde. Återupptagbarhet syftar på 
möjligheten att när man har blivit avbruten återuppta jobbet. Enligt AFS1998:5 
bör systemet ”tolerera att fel uppstår och att dialogavbrott inträffar utan att 
informationen försvinner”.  Många informanter visade på frustration för att de var 
tvungna att arbeta i så många system. Detta för att de tvingades till dubbelarbete 
och dubbelinmatning men också för att växlande mellan applikationerna med 
inloggningar och uppstarter tar tid. Många aktiviteter blir upphackade på många 
olika delar med många olika personer som utför dem. Detta tar tid och det finns 
risk för att det ska bli fel i kommunikationen.  Ett exempel på detta är alla aktörer, 
som är inblandade i inskrivningsbesöket för en patient på KVA. Se figur 13. 
 
 
 
 
 
 
 

Brist på helhet  
IT-Systemets delar är utvecklade för sig där det totala systemets dynamiska gestalt 
har missats i utvecklingen. Det har lett till att det nuvarande systemet inte fungerar 
som en helhet. Detta leder bland annat till mycket dubbelarbete och aktiviteter och 
handlingar mellan applikationerna där processen inte är datoriserad varpå de 
anställda exempelvis får skriva ut saker på papper och då förlora de fördelar 
lagring av digital media har. Det nuvarande systemet utnyttjar inte det datorer är 
bra på till fullo såsom informationslagring, sortering, filtrering och övervakning. 
Resultatet av det splittrade IT-systemet blir ett splittrat arbete där datorstöden 
ibland mer fungerar som hinder för användarna. Ett tydligt exempel på detta är att 
information om operationsplanering faxas ner till operation. Även utskriften av 
dokument ur publiceringstjänsten istället för att använda den digitala 
patientöversikten gör att många av de egenskaper en digital journal har försvinner 
till det icke formbara pappret. Enligt Bødkers (1991) teorier skapas då helt nya 
objekt, vilket kan ställa till problem med till exempel informationsgiltighet och 
dubbelarbete (se figur 14).  
 
 
 

Figur 13 - Roller involverade vid inskrivning av patient på KVA 
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Det finns organisatoriska faktorer bakom detta dubbelarbete, där utveckling av 
systemen exempelvis bara rört sig inom en avdelning. Detta har för avdelningarna 
lett till system som fungerar väldigt bra för en avdelning men inte för andra som 
också påverkas av systemet. Exempel på detta är beställningen av bastest, som inte 
beställs ur LabRos för att det beställs från annan avdelning samt hur 
Operationsplanering endast används på KVA och de problem som uppstår på 
grund av detta. 

5.3.2 Kollaboration 

Kvaliteten Kollaboration rör samarbete och kommunikation.   

Inofficiella roller 
En viktig del av att förstå samarbetet är de inofficiella roller som finns (Beyer & 
Holtzblatt, 1998). Dessa kan till exempel vara roller såsom teknikpådrivande, IT-
expert, spindeln-i-nätet och operationskodsexpert. Dessa roller gränsar till de 
officiella och det går inte att göra en glasklar uppdelning, det är till exempel troligt 
att en IT-resurs kan ta på sig rollen som IT-expert på sköterskeexpeditionen, men i 
ett möte med systemteknikerna har hon troligtvis inte rollen som IT-expert.   
 
Det finns många olika beskrivningar av vem som är spindeln-i-nätet. Många av 
informanterna ville tilldela sig själv eller andra en sådan roll. Att uppleva sitt eget 

Figur 14 - Utskrift av digital media kan skapa helt nya objekt. 
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arbete som i centrum för de andras är även vanligt enligt Hackos och Redish 
(1998). Människor utgår ofta från sig själv när de beskriver sitt jobb.  
 
Observationen visade på en skillnad på vem som egentligen ska göra något och 
vem som verkligen gör det. De officiella rollerna kan se väldefinierade ut vid en 
första anblick men gränserna mellan dem är flytande. Medicinskt ansvar och 
arbetsuppgifter är relativt hårt åtskilda mellan rollerna, men för bitar som rörde 
kommunikation och administration fanns det en osäkerhet och utrymme för 
förhandlingar om arbetsuppgifter. Denna förhandling är både muntlig och genom 
handling. 

Papper som kommunikationsstöd 
Ett exempel på papprets kommunikationsstödjande funktion är mötet som 
vårdlagen inklusive läkare har innan de går rond. Varje patient gås igenom och 
pärmen för aktuell patient är i fokus för diskussionen och signalerar vad man 
pratar om just då genom vilket uppslag som är framme. Det signalerar också när 
de är klara med en patient, och att man då stänger och lägger bort pärmen för att 
gå vidare med att prata om en ny patient. 
 
Styrning av läkare 
Den relativt välkända myten inom vården att det är sjuksköterskorna som styr 
läkarna har i denna studie visat sig vara intressant. En sjuksköterska säger att de 
”ligger lite före ibland, fast de [läkarna] inte vet om det”. Hon fortsätter med att 
beskriva hur de ofta redan på förhand vet vad en speciell läkare kommer att 
ordinera för vård. Detta kan enligt informanterna påverka vilken läkare man väljer 
att prata med.   
 
Operationsplanering 
Operationsplanering sker inom en praktik där många formella och informella 
möten ingår. De större formella mötena eller konferenserna är kopplade till vissa 
veckodagar där patienter som är aktuella för operation diskuteras av kirurger och 
annan involverad personal. Många informella möten sker på operationsplanerarnas 
kontor och består oftast av att en kirurg kommer in och vill prata om ett specifikt 
fall. Även formella möten sker på operationsplanerarnas kontor när det kommer 
till att fastställa en veckoplanering för operationer. Där ingår ett färre antal läkare 
(ca 2 st) samt operationsplanerare. Trycket på operationer är väldigt högt och att 
avgöra vilka som ska opereras först är en väldigt svårt uppgift för personalen.  
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Patientkunskap krävs för att kunna planera och en rad olika faktorer vägs in för att 
kunna prioritera patienter. Nedan följer två utdrag ur fältanteckningarna som visar 
på olika syn på hur operationsplaneringen ska gå till.  
 

[De] sitter i mötesrummet och diskuterar runt pärmar, aktuella journaler och 
papper. Speciellt viktig är den planeringspärm med ett blad för varje datum där 
kommande veckans planering skrivs in. [Operationsplanerare A] skriver in med 
blyerts. De försöker planera in dessa patienter som tagits upp på mötet [större 
formell konferens]. Det kräver att patienter måste flyttas, vilket Person A inte 
egentligen vill. Vissa pat[ienter] har redan flyttats en gång. ”Dom stora tunga 
operationerna ska ligga först [på dagen]” säger [läkare A]. (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 
En annan dag sitter operationsplanerare B och planerar med två andra läkare. 
  

[Läkare B]: ”Börja med små operationer, de stora blir aldrig strykta.” (utdrag ur 
fältanteckning). 

 
Synen på hur operation ska planeras är alltså olika. Det är även de personliga 
konsekvenserna av omplanering. Det är operationsplanerare som får ringa och 
meddela återbud för, ofta besvikna, patienter. Synen på datorer som stöd för 
operation skiljer sig även den åt mellan olika personer. En läkare beskriver att 
datorplanering ”blir så skrivet i sten”, medan en annan menar på fördelar av att 
dela information och att kunna ta ur varandras väntelistor. Detta var speciellt 
aktuellt då vårdgarantin var på väg att införas vid det aktuella 
observationstillfället. 

5.3.3 Återkoppling 

Återkoppling syftar på möjligheten för en användare att få respons på utförda 
handlingar. Återkoppling kan vara på operations-, handlings- och aktivitetsnivå 
varför en uppdelning på direkt och indirekt återkoppling har gjorts.  
 
Den direkta återkopplingen syftar på möjligheten att se den direkta konsekvensen 
av de operationer och handlingar som riktats mot ett objekt, i detta fall oftast en 
datorapplikation. Direkt återkoppling kan realiseras som tät koppling. Den bärande 
iden med tät koppling är att minska avståndet mellan användarens avsikter, 
handlingar och de observerade effekterna av dessa. Detta är kopplat till 
formbarhet. En informationsmängd ter sig formbar för användaren om den känns 
som ett responsivt material (Löwgren, 2004). Hög formbarhet stödjer utforskande 
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där ”användarens kretsande mellan varseblivning, tänkande och handling sker 
snabbt och nästan kroppsligt” (s. 156). Även här finns alltså en koppling till flow- 
begreppet. Till den direkta återkopplingen kopplas också synlighet för viktig 
information.  
 
Den indirekta är mer kopplad till möjligheterna att se de mer långsiktiga 
konsekvenserna av en handling eller aktivitet. Det visade sig till exempel väldigt 
tydligt hur viktigt det var för informanterna att få göra klart saker. Informanterna 
uttryckte sin frustration i ord som ”man kommer ingenstans”, ”Skönt att jag slapp 
springa iväg till endoskopin, för det hade känts väldigt splittrande” och ”det känns 
som jag går två steg fram och två tillbaka”. Att planera in naturliga pauser, på 
ställen när en aktivitet var färdig, var viktigt för informanterna. Många 
informanter beskrev en stress av att ha ”många bollar i luften”, såsom exempelvis 
en informant uttrycker sig i citatet nedan: 
 

”Du ser att det är 18000 bollar i luften här”. [Operationsplanerare A] talar om att 
det är telefontid under planeringen. (Utdrag ur fältanteckningar) 

 
Förutsättningarna för att påverka planeringen av sitt eget arbete växlade mellan de 
olika rollerna. Att kunna påverka själv sågs som viktigt. Att jobba bort arbete, som 
måste göras, på morgonen var ett generellt beteende. Alla informanter beskrev hur 
skönt det var när något man arbetat med var klart. Detta kunde vara en kortare 
handling, som att ge ett papper till en annan person, men också större aktiviteter 
såsom att skriva ut en patient efter flera veckor av vård. Att skriva ut en frisk 
patient beskrevs som ”det bästa med det här jobbet”.   
 
Informationstratten 
Mycket data från applikationerna, speciellt Publiceringstjänsten och Kvalitets-
uppföljningen, matas in i det som en av informanterna vid en intervju beskrev som 
en stor tratt (se figur 15). I tratten kommer väldigt mycket information in men 
väldigt lite eller fel sorts information ut på andra sidan. Bland annat kom inte all 
information ut i det kalkylblad som informationen från Kvalitetsuppföljningen 
presenterades i. Detta minskar drastiskt den kognitiva tillgängligheten. Även om 
all information presenterades var användaren själv tvungen att finna vägar för att 
filtrera ut den information, som hon ville komma åt. När ingen använder 
informationen, som användaren matar in sjunker motivationen att mata in den; 
ingen (indirekt) återkoppling sker. Det hela blir en negativ cirkel.  
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5.3.4 Kognitiv avlastning 

Kognitiv avlastning beskriver de strategier och verktyg personalen använde för att 
motverka den kognitiva belastningen, som kan leda till kognitiv överbelastning. 
 
För att referera till patienten användes ofta sängnummerplats. Exempelvis ”har 
108:an fått dropp?”. Detta är ett bra sätt att tala om patienter utan att andra utanför 
avdelningen ska förstå samt minimerar troligen missförstånd. Det kan exempelvis 
finnas två Andersson men inte två ”108:an”. Det skulle kunna tänkas att det då 
räckte med att lära sig sängnummerplats och inte namnet på patienten, och att det 
därför fungerade avlastande för minnet. Det observerades dock att personalen trots 
den höga patientrotationen hade en väldigt bra bild av både vilka patienter som 
ligger på avdelningen och vilken sängplats de har.  
 
 

Figur 15 - Användning beskrivningen som en tratt där mycket 
information går in, men bara lite ut. 
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Informationsgruppering 
Informationsgruppering sker på en mängd olika sätt. Vanligast var att gruppera 
information med hjälp av post-it-lappar till journaler eller patientpärmar samt 
sortera information till högar. Informationsgruppering till journal är till stor del 
reglerat av officiella regler medan den egna grupperingen med märkning med 
post-it-lappar inte är det. En av informanterna beskrev till och med hur hon 
undvek att skicka iväg papper till en annan avdelning flera dagar innan den skulle 
behövas där för att pappret i så fall ”bara skulle komma bort”.  
 
De officiella kodningsmallarna för hur operationer och diagnoser ska klassificeras 
arbetar främst läkarsekreterare med, där informationen ofta kodas efter 
vårdtillfälle. Påminnelser, såsom gruppering av information, användes både för att 
påminna andra och sig själv. Viktig information gjordes synlig till exempel genom 
att skriva med gul penna för att visa för sina medarbetare att en patient har en 
blodsmitta eller att sätta en färgglad lapp för att visa att det är bråttom att göra 
någonting.  

Patientpärmen som stafettpinne  
Patientpärmen används som en stafettpinne för att ge över ansvaret för en aktivitet 
till någon annan; ”nu har jag gjort mitt” som en informant uttryckte sig. Den kan 
också fungera som en signal på pågående aktiviteter kopplad till en patient, då 
någon har tagit med sig pärmen från hyllan där den normalt står. 
 
Patientpärmen fungerar även som en stafettpinne vid avlämnande och hämtande av 
patient på annan avdelning, till exempel till och från operation. Pärmen följer med 
patienten när denne transporteras runt, det är alltså även fråga om en 
informationsgruppering till patient. När personal från KVA eller KAVA kommer 
ner för att lämna eller hämta patient är pärmen i fokus för 
informationsöverlämningen, och informationen om vad som hänt finns redan ifylld 
i pärmen. 
 
Informationsfiltrering 
Sjuksköterskorna kan sägas hjälpa läkarna med att filtrera information till dem. 
Dels genom vad sköterskorna skriver ner i sin omvårdnadsjournal, och vad de 
berättar vid ronder, men även med avvägningar om att ge information om något 
direkt eller inte. Viss information ges aktivt till läkare medan annan samlas in om 
läkaren är intresserad av den. Exemplet nedan visar just på en sådan avvägning. 
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[Sjuksköterska A]: ”Får han gå hem?” 
[Läkare A]: ”Jag tror vi får kolla i journalen.” 
[Sjuksköterska A] går tillbaka och kollar mediciner. Lägger mediciner i 
småburkar med rumsnummer på. Hon pekar i pärmen hon har bredvid sig, ”Jag 
har kollat i datorn så jag vet vad de [nytt blodvärde] är”. Hon skriver inte ut 
labsvaret utan går istället iväg med vagnen med småburkar på. (Utdrag ur 
fältanteckningar) 

 
Sjuksköterskan ovan väntar alltså med att både skriva ut ett papper och att sedan 
meddela läkaren om provsvaret eftersom hon såg att provsvaret var bra. Det hade 
hon inte gjort om resultatet varit dåligt. 

Minnesstöd 
En intressant iakttagelse var att alla sjuksköterskor som observerades hade ett 
anteckningssystem där information om patienterna och vad som skulle göras 
antecknades sorterad på sängnummerplats. Minnesanteckningar av 
sjuksköterskorna förs ofta som mellanled för vårddokumentationen. Detta rör ofta 
mätvärden och liknande, samt vad som ska göras för varje patient. Något som ofta 
bestäms på ronden.  
 
För läkarna var antecknandet under konferens och rondande minimalt. Mycket av 
planeringen verkar ske mer på dagnivå i kalendrar. Vad denna skillnad i beteende 
beror på är svårt att svara på. Man kan tänka sig att läkarnas schema och dagar ser 
väldigt olika ut och att deras genomförda aktiviteter under en dag varit styrda 
utifrån, av andra personer, till större del än sjuksköterskorna. Detta har beskrivits i 
studier av Mark m.fl. (2005). Denna skillnad skulle vara intressant för fortsatt 
forskning. Intressant är hur som helst skillnaden i att själv söka information och 
aktiviteter eller att få information och aktiviteter tilldelade till sig. Detta är vad 
Kirsh (2001) menar med påtryckt och egenhämtad information.   
 
Vad som var enkelt respektive svårt att komma ihåg varierar. En läkare som 
dikterade epikris beskrev hur det var relativt enkelt för honom att komma ihåg vad 
man gjort med en patient. Han beskrev det som att man alltid vid en sjukdom utgår 
ifrån någon sorts mall; om symtom a gör b, c och d. Däremot kunde det vara svårt 
att komma ihåg vissa detaljer som vem som till exempel gjort vad och vem som nu 
skulle ha en kopia av den epikris han dikterade. 

Att göra information till sin egen 
Dubbelinmatning kan i vissa fall även vara godo. En av informanterna tog 
information från operationsjournal inskrivet av operationspersonal och förde in i 
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omvårdnadsjournalen. När hon gör det formulerar hon själv och sorterar samtidigt 
ut det som är viktigt, man kan säga att hon då gör informationen till sin egen. 

Yttre orsaker till aktiviteter  
Det var vanligt att informanterna, när de mötte en speciell person eller fick 
telefonsamtal, hade lagrat upp något de ville förmedla till den personen. När 
personen sedan fick ur sig informationen beskrevs detta som tillfredsställande. Att 
inte hitta personen på länge kunde, om informationen var viktig, skapa irritation 
och upplevas som störande för arbetet. Detta är kopplat till indirekt återkoppling 
för handlingar och aktiviteter. 

5.3.5 Flexibilitet 

Flexibilitet är ett vanligt förekommande ord när det gäller utveckling av IT-
system. Att systemet ska vara flexibelt, ofta i meningen anpassningsbart, tas ofta 
som en mindre självklarhet (även Löwgren & Stolterman, 2004). Nedan beskrivs 
olika aspekter av flexibilitet som tillsammans visar på hur begreppet flexibilitet 
kan problematiseras.  
 
Användarkontroll, som i viss mån styr möjligheterna för ett flexibelt användande, 
betonas ofta inom användarorienterad systemutveckling. Användaren ska ha 
kontroll på vad som händer. Cooper (1996, citerad i Holmlid) menar att det går att 
utöka begreppet lite och istället tala om att användaren hela tiden ska veta hur 
mycket eller lite kontroll hon kontinuerligt har under användning. Det är alltså inte 
viktigt att användaren hela tiden har kontroll på vad som händer, utan viktigt att 
hon vet hur mycket kontroll hon har.  
 
Dynamiskt kontra rörigt arbete 
Coiera (2000) menar att IT-system inom sjukvården bör vara flexibla. En risk med 
att formalisera arbetsgången för mycket inom sjukvården är att förlora den 
flexibilitet som finns. Arbetet på ett sjukhus kan beskrivas som både rörigt och 
dynamiskt. Det är ofta en tolkningsfråga ifall en aktivitet ska sägas vara dynamisk 
och komplicerad eller rörig. Det första implicerar att aktiviteten i sig är väldigt 
svårbeskriven och svårförutsedd medan den andra synen gör att man mer kan 
misstänka att något inte fungerar bra i aktiviteten. Beroende på vilket fokus man 
har ter sig verkligheten olika. De bakomliggande arbetsrollerna har ett specifikt 
ansvarsområde men det förekommer ändå, som beskrivits tidigare, mycket 
diskussion och förhandling om vilka arbetsuppgifter som ingår. Att informanterna 
uttryckte sig som ”någon måste ju göra det, så då gör jag det” var vanligt. Arbetet 
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krävde ofta snabb handling och många olika personer var involverade. Detta leder 
till att det blir många olika användare som använder IT-systemet. 

Prioritering av arbete 
En av informanterna arbetade efter en lista på saker som skulle göras klart. Det 
svåraste i hennes arbete som sjuksköterska beskrevs inte vara de olika 
aktiviteterna som var kopplade till patientvård, till exempel att sätta ett dropp. Det 
svåra var att prioritera och planera upp dagen så hon hann med allting på ett 
effektivt sätt.  Hon beskrev hur de viktigaste sakerna gjordes först och att hon ofta 
blev avbruten med saker som behövde göras. Det gällde även att planera in raster 
då det annars var lätt att jobba slut på sig. I detta fall tjänade listan som 
minneshjälp för att komma igång efter avbrottet. Som stöd för planerandet av 
dagen fanns de rutiner som informanten beskrev som att ”vissa saker som borde 
vara fixade till vissa tider”.  
 
Epikriser (slutanteckningar) för utskrivna patienter som samlats på hög hos 
läkarsekreterarna upplevdes som mycket stressande. Att de hamnade på hög beror 
på att de har lägre prioritet än de vårddokument, som tas fram om inneliggande 
patienter, vilka måste sättas in i patientpärmen så fort som möjligt så att personal 
snabbt kan tillgodogöra sig informationen. 

Svårighet att veta vem som behöver informationen 
En viktig aspekt för svårigheten att nå ut med information var att det ibland var 
väldigt svårt för informanterna att veta vem som behövde informationen och att 
informationen hela tiden ändras.  
 
En situation som visar på detta var en patient där operation först skulle bli av, 
sedan inte bli av, sedan bli av och till sist inte bli av. Detta växlande fortplantade 
sig till personalen olika snabbt och osäkerhet om vad som egentligen var bestämt 
spred sig. Detta resulterade i många telefonsamtal och intern diskussion om vad 
som skulle göras. Detta tar tid från det egentliga vårdarbetet och det är rimligt att 
anta att denna osäkerhet även är jobbig för patienten. Att korrekt information finns 
tillgänglig för alla är väldigt viktigt. Information som vilka patienter som är HLR 
noll, enkelt uttryckt de patienter som inte ska återupplivas, är till exempel extra 
viktig att alla har samma information om. Utan att generalisera för mycket kan 
sägas att informanterna föredrog ett färre antal större saker att göra och planera än 
ett högre antal små. 
 
Det är viktigt att göra skillnad på information som är aktuell (och därför sparas i 
patientpärm) och den som är kopplad till sammanfattning av vård i efterhand (och 
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därför sparas i patientjournal). Den första informationen är under ständig 
förändring och ska återspegla det som hänt för att planera den närmsta vården 
medan en epikris sammanfattar det som varit och inte kommer att ändras. Den kan 
tjäna som underlag till fortsatt vård men inte på samma kortsiktiga sätt som 
informationen i pärmen. Dessa förändringar av värden var ofta väldigt viktiga, 
både för hur de förändras från en dag till nästa samt på kortare sikt. 
 
Överblick 
Överblick kan både kopplas till möjligheterna för användarna att bilda sig en 
överblick över en applikation men även över den praktik som applikationen ämnar 
stödja. Detta är kopplat till möjligheten att få en helhetsvy över arbetet, alltså 
bland annat få en bild av andras arbete i förhållande till sitt eget.  
 
För begreppet överblick ser detta ut på olika sätt för olika roller. Den helhetsvy en 
sjuksköterska som jobbar som vårdlagsansvarig skapar över sina patienter skiljer 
sig mot den en läkare som går på avdelningen skapar sig över patienterna 
beroende på rollernas olika fokus. Hur skillnaden ser ut exakt är svår att uttala sig 
om. Dock finns skillnader, såsom att sjuksköterskorna är hos patienterna under 
hela sitt arbetspass och har normalt ansvar för ett visst antal, medan läkarna går 
runt i större utsträckning och är inne hos patienterna kortare tid. De träffar dock ett 
större antal patienter, och har även en större överblick över vad som händer på 
andra avdelningar då de rör sig mer i huset. Olika roller och personer vill alltså ha 
överblick över olika objekt. Den whiteboard-tavla som satt på varje expedition 
skapar en överblick över de patienter som ligger inne och den närmaste framtiden 
för dessa.  

5.3.6 Korrekthet 

Korrekthet är en väldigt viktig del av arbetet. Informationen får inte vara tvetydig 
eller felaktig, detta kan i värsta fall leda till att en patient för felaktig vård och tar 
skada av detta.  
 
Många av sjuksköterskorna beskrev olika problem med läkemedelslistor, som 
kunde vara att det fanns ofullständig eller svårtydd information, exempelvis ”ska 
det vara mikrogram eller milligram här?”. Här ställdes sjuksköterskan inför ett val 
mellan att fråga en läkare om hon har tolkat informationen rätt eller tolka 
informationen själv utifrån vad som verkar rimligt. Det hela är en avvägning 
mellan hur allvarliga konsekvenserna kan bli vid en feltolkning och att inte vilja 
bli avbruten i sitt arbete för att fråga många små frågor till läkare (och då även 
avbryta läkaren). Ett exempel på detta var en informant som fick ordination om 
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nikotinplåster 10 mg. Nikotinplåster fanns inte i just 10 mg utan i 7 och 14 mg. 
Här bedömde sjuksköterskan att hon själv kunde avgöra vilket plåster som skulle 
sättas. Detta hade hon enligt henne själv inte gjort om läkemedlet varit tyngre än 
ett nikotinplåster. Det intressanta med exemplet är inte nikotinplåster som 
vanligtvis inte ger några allvarligare direkta konsekvenser vid över- eller 
underdosering utan tanken om den avvägning sjuksköterskan behöver göra. Var 
går gränsen vad hon väljer att bestämma själv, hur mycket hon kan störa läkaren 
med och hur mycket hon ska ta ansvar för själv? 
 
Information skilde sig ibland mellan exempelvis informationstavla och pärm, eller 
mellan digital information och den inskriven i pappersjournaler. Personalen fick 
då rätta detta så båda medierna hade samma och korrekt information. Vilket 
medium som hade den korrekta informationen skilde sig såklart. Generellt sett 
hade pappersinformationen högre tyngd än den digitalt lagrade. Exemplet nedan 
beskriver hur Person A rättar information från en representation till ett annat, för 
att säkerställa att samma information finns överallt. 
 

[Person A] kollar sin utskrivna lista [från Adapt] mot whiteboardtavlan inne på 
sjuksköterskeexpeditionen. [I datorn har hon redan rättat informationen i 
Kvalitetssäkringen mot Adapt]. Hon ser en patient på sin utskrivna lista från 
Adapt som inte finns på tavlan och ringer hon KVA för att kolla om patienten 
ligger där. Det gör hon. ”Jag blir så glad när allt stämmer, in- och utskrivningar.”  
(Utdrag från fältanteckningar) 
 
 

Olika representationer av samma information gav upphov till problem, och kan ibland 
leda till att det mer blir fråga om att i efterhand säkerställa att samma och korrekt 
information är lagrad på alla ställen. 

5.3.7 Lärbarhet 

Lärbarhet är även det en kvalitet som ofta tas upp som självklar och okomplex i 
systemutveckling (Holmlid, 2002). Den kopplas ofta till att system ska vara enkla 
att lära sig. Men det finns även andra aspekter och lärbarhet kan kopplas till 
användande på sikt och genomskinlighet. Genomskinlighet är en bakomliggande 
kvalitet till lärbarhet. Genomskinlighet är kopplat till användarens möjligheter att 
avtäcka nya lager i takt med att kunskapen om applikationen växer och behoven 
därför förändras (Löwgren & Stolterman, 2004).  
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Holmlids tankar om att låta överraskning och förvirring, som normalt ses som 
negativa kvaliteter, blir föremål för diskussion i fråga om lärbarhet är även 
intressanta att ta upp. Dessa kan kopplas till Bødkers (1991) tidigare beskrivna 
tankar om hur operationalisering av handlingar sker vid inlärning och hur 
inlärning ser ut.   

Okunskap om IT 
Okunskap om hur bland annat IT-systemen fungerar gjorde att informanterna 
gjorde vissa saker för säkerhets skull. Detta kan till exempel vara att faxa ett 
papper till en annan avdelning efter att redan ha fyllt i information i en 
applikation. Många av informanterna visade på brister i kunskapen om sin egen 
IT. Inte i fråga om den instrumentella delen kopplad till inmatning utan mer i fråga 
om varför programmen användes. Kunskapen om hur och vem som använde 
informationen matade in var bristande vilket kan kopplas samman till den, ofta 
negativa, inställning dessa informanter hade till att använda applikationen. Detta 
understryker ännu en gång vikten av att kunna se konsekvenserna av sina 
handlingar.  
 
På datorerna fanns ibland lösenord och inloggningsnamn fasttejpat på skärmen. De 
personliga lösenorden var inte synliga på samma sätt men ibland användes andra 
personers lösenord vid personlig inloggning i applikationen. I fallstudien upplevde 
vissa användare ingen skillnad mot en ”applikation” som ingår i Windows, till 
exempel sök filer och de applikationer som användes. Detta sågs som ett eget 
program på samma sätt som till exempel Adapt eller Kvalitetsuppföljningen. Hur 
användaren uppfattar användandet av datorn och sin användningssituation är, som 
tidigare nämnts, väldigt viktigt  
 
Enligt Hackos och Redish (1998) tenderar användare av IT att undvika att lära sig 
något nytt som är snabbare på sikt men skapar ett långsammare arbete vid 
inlärningsperioden. Detta fenomen kan kopplas till informanternas egna 
beskrivningar av att ha varit negativa till nya IT-stöd men sedan efter ett tag blivit 
mer positiva. Detta kan också kopplas till Bødkers (1991) tankar om motviljan för 
experter att bli nybörjare på något, även om det inte är inom samma område. En 
läkare som i alla år setts som expert inom sitt medicinska område skulle enligt 
Bødker kanske motsätta sig att uppfattas som nybörjare på datorer vid införande 
av ett nytt arbetssätt och därför ha en negativ attityd till det nya IT-stödet.  
 
Det finns ett behov av utbildning inom användande av IT. Både generell kunskap 
om hur man använder datorer och specifik utbildning om nya applikationer. Dessa 
både delar hör ihop, då man enligt (t.ex.) Bødker har enklare att använda ett nytt 
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system om man har den grundläggande kunskapen och har lärt sig använda en 
annan applikation.   

Lärbarhet och användarvänlighet 
Ett system som är bra för nybörjare behöver inte vara bra för en expert och tvärt 
om. Många av de nya applikationerna har utvecklats för att vara användarvänliga i 
bemärkelsen att de har ett grafiskt användargränssnitt av traditionell 
Windowsstandard och möjliggör navigation med mus och tangentbord. 
Användande av den mycket äldre applikationen Adapt, som inte går att navigera 
med mus utan mestadels med tangentkommandon, gick generellt sett mycket 
snabbare att navigera i för informanterna än de nya applikationerna. Dock 
uppfattades inte Adapt som något bra gränssnitt även om användningen under lång 
tid tränats upp, och operationaliserats, med snabb inmatning som följd. Troligen 
beror detta på bristen på överblick och möjlighet att styra användningen, något 
som några av informanterna tog upp. Frågan hur de nyare applikationerna stödde 
användningen på sikt kan inte denna studie svara på då inga expertanvändare, 
enligt Bødkers klassificering, ännu fanns att tillgå. 

5.3.8 Förtroende 

Om användaren inte har förtroende för systemet förlorar den sin mening (Löwgren 
& Stolterman, 2004). Detta rör i detta fall i första hand att inge förtroende till 
patienterna, men också vilket förtroende som både patienterna och personalen har 
för den IKT som används. Dessa två aspekter är sammankopplade och förtroende 
var mycket viktigt för informanterna.  
 
Patienter måste enligt lagen ge sitt samtycke (Landstinget i Östergötland, 2005) för 
att vårdgivare ska få dela journalinformation mellan varandra. Begreppet är 
ganska komplicerat och det finns olika regler om hur man ska göra om patienten 
till exempel är medvetslös. Bakgrunden till begreppet är att personer (även 
sjukvårdspersonal) som inte har vårdansvar för en patient inte heller har tillstånd 
att se dennes journalinformation.  

Patientens förtroende  
Att ge ett professionellt samlat intryck var viktigt. Informanterna gjorde detta även 
om de mellan patienterna arbetade snabbt och visade tecken på stress.  Om det var 
någon skillnad i den upplevda stressen för informanterna mellan patientknutet 
arbete och icke patientknutet arbete kan inte denna studie svara på. Däremot var 
det en skillnad i uppträdande utåt. Kopplat till detta är även vikten av att skilja på 
informationen som ges till patienterna och den som står i journalen eller ges 
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vårdpersonal emellan när patienten inte hör. Anledningen till detta var inte att lura 
patienten utan för att ge patienten den information som patienten förstår och 
behöver. Att patienten får information om vad som händer och kommer att hända 
var mycket viktigt. En informant beskrev hur det var viktigt att tänka på att 
patienten har ”jättestora öron” och lyssnar efter allt som sägs, speciellt då denne 
kommer in akut och ännu inte vet vad som är fel. Att se patienten som en 
människa och inte ett objekt är extremt viktigt och är enligt en av informanterna 
”det underbaraste som hänt” de senaste 20-30 åren - att ”man är här som 
människa”. 

Attityd till IKT 
Det går inte att uttala sig om någon generell attityd till IKT hos informanterna. 
Inte heller om den befintliga IT-miljön eller hur man ser på framtiden. Även om 
IT ses som ett bra verktyg betonas det mänskliga och det finns en viss rädsla för 
att datorer ska ta över mänskligt arbete. Tekniken kan alltså upplevas som lite 
hotande för vissa av informanterna. Tankar om datorer och IT är ofta kopplade till 
datorjournaler som var väldigt aktuella under fallstudien. Även där skiljer sig 
åsikterna åt. En generell tendens är dock tankar om säkerheten och förtroende för 
ett tänkt system för datorjournalen; ”Vad händer om det blir strömavbrott?” och 
vad som händer om personer utifrån tar sig in i systemet?  
 
Vissa av informanterna uttryckte något som kan beskrivas som frustration över att 
behöva jobba med papper och penna. Många av dem hade varit på andra sjukhus 
och sett hur man arbetar där. Några av informanterna tyckte nästan att det var 
pinsamt att de ännu arbetar med papper såsom datoranvändandet ser ut inom andra 
områden och på andra sjukhus och vårdcentraler i Sverige. En känsla fanns av att 
vara trött på förändringar. Det bör dock påpekas att attityder till IT och datorer inte 
uppfattades vara åldersberoende.  
 
Ibland fanns även brister i tilltro på andra personers utförda arbete. Både inom den 
egna avdelningen från andra avdelningar. Exemplet nedan visar på hur olika roller 
har olika fokus, där Person A som jobbar med administration får rätta fel på datum 
som gjorts under helgen av vårdpersonal. 
 

[Person A] kollar de inskrivningspapper som har samlats på hög. ”Jag kan inte lita 
på de här uppgifterna” säger hon [och pekar på datumen]. De kan enligt 
informanten blanda ihop datumen på natten runt 12-slaget. Hon börjar arbeta med 
högen och lägger in in- och utskrivningar i Adapt. (Utdrag från fältantecknignar) 
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Säkerhet 
Felaktig använd IT är en säkerhetsrisk och även små brister eller skador kan få 
stora konsekvenser.  
 
I denna fallstudie förekom det att användare lånade lösenord av varandra och att 
lösenord satt upptejpade på skärmen. Detta visar på att antalet applikationer och 
lösenord kopplade till dessa är för många och många av de anställda hade glömt 
sina lösenord. Lösenordet förlorar, när det lånas ut eller visas, sin funktion och 
upplevs endast som ett hinder att komma åt den informationen användaren vill åt. 
IT-säkerheten är kopplad till hanteringen av systemet och det spelar ingen roll hur 
säkert IT-systemet rent tekniskt är om det inte används som det tänkts. Det går inte 
att trycka på användaren ett beteende som inte fungerar för den brukarsituation de 
befinner sig i. Förutom den uppenbara svårigheten att spåra vem som gjort vad, 
vilket är ett säkerhetskrav, skapade detta även merjobb för den administrativa 
personal som sköter utdelningen av lösenord. 

5.3.9 Tillgänglighet 

Tillgänglighet för information är en viktig del i att beskriva arbetet i sjukvården. 
Detta är kopplat till fysisk tillgänglighet, det vill säga om informationen rent 
fysiskt är möjlig att komma åt samt kognitiv tillgänglighet, som har att göra med i 
vilken mån det är möjligt att inhämta och förstå information. Holmlid (2004) 
betonar vikten av att inte bara se till teknisk fysisk tillgänglighet utan även den 
kognitiva. Är informationen inte kognitivt tillgänglig, och en användare 
exempelvis inte förstår informationen, spelar det ingen roll om den är fysiskt 
tillgänglig.  
 
Fysisk tillgänglighet 
Den fysiska tillgängligheten påverkades av många faktorer. Dels observerades 
problem med datorer som inte fungerade, ovan beskrivna problem med lösenorden 
och stabilitetsproblem för vissa av applikationerna. Dessutom spelade spatiala 
faktorer in och datorer fanns inte i patientsalarna utan i expeditioner och på kontor 
en bit bort. Avstånden kan uppfattas som små men de var stora nog för att 
informanterna inte skulle springa fram och tillbaka utan istället var tvungna att 
vänta på att få (eller ge) information. Vid arbete i patientsalarna spelade istället 
patientpärmarna en central roll, där aktuell information om en patient fanns 
samlad. Ur tillgänglighetssynpunkt hade pärmarna problemet att de bara kunde 
vara på ett ställe i taget, och ofta tog personalen med sig hela hyllan då de skulle 
göra något, vilket skapade problem om två stycken behövde informationen 
samtidigt. ”Nu gick pärmen iväg” som en av informanterna uttryckte sig.  
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Kognitiv tillgänglighet 
Ett dåligt utformat gränssnitt mot användaren kan hindra denne att rikta 
handlingarna mot det egentliga objektet utan istället hamnar själva verktyget i 
fokus (Bødker, 1991; 1996). Ett väldigt tydligt exempel på detta var det kalkylblad 
som information från Kvalitetsuppföljningen presenterades i. Även om detta 
innehöll information som en användare var intresserad av var det inte säkert att 
användaren själv besatt kunskaper och tekniker för att kunna sortera och filtrera ut 
informationen. Informationen var då fysiskt men inte kognitivt tillgänglig.  
 
Den kognitiva tillgängligheten kan även kopplas till Lärbarhet. Låg kunskap om 
IT och dess användning kan förhindra användare från att komma åt informationen. 
För en novis som använder ett verktyg är den kognitiva tillgängligheten lägre än 
för en expert på verktyget. Här spelar verktygs yttre och bakomliggande design in 
i fråga om möjligheten för användaren att lära sig verktyget. 

5.4 Applikationsspecifik analys 
Nedan följer en sammanfattande analys av arbetet med de applikationer som 
studien utgick ifrån. För en mer nyanserad bild – se kapitel 5 Fallbeskrivning.  
 
Förankring hos användarna har hos alla tre av applikationerna Kvalitets-
uppföljning, Publiceringstjänst och Operationsplanering i förstudier beskrivits 
som en viktig del av framgången hos applikationen. Dock har det under studien 
observerats saker som gör att förankringen hos användarna kan betecknas som låg. 
Detta beror troligtvis på många olika faktorer. Synen på användarvänlighet, som 
bara rörande gränssnittet, skapar ett alltför smalt synsätt. Den totala 
verksamhetsnyttan och användningen med programmet har till viss del glömts bort 
och alltför stort fokus har lagt på primäranvändarens interaktion med systemet. 
Dessutom har informanterna inte haft kunskap om vilka förändringar som görs 
eller är planerade att göra på IT-området. En positiv grundinställning till IKT 
riskerar att förminskas på grund av brist på information.    

Kvalitetsuppföljningen 
Införandet av Kvalitetsuppföljningen har inte gått problemfritt. En rad orsaker till 
detta har kommit fram i denna studie. Ett problem var bristen på information som 
kom ut från systemet vilket gjorde att applikationen inte användes. Ett annat 
problem var att informationen presenterades i ett kalkylblad för användaren, vilket 
starkt begränsade den kognitiva tillgängligheten för sjukvårdspersonalen. Under 
studiens genomförande pågick en pilotstudie av applikationen. Detta kan dock inte 
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ses som en förklaring för bristerna i applikationen. Bristerna pekar på problem 
med upplägget av pilotstudien, med bland annat för stor studie, bristande 
förankring hos användare för studien och sättet utvecklingen av applikationen och 
pilotstudien fungerat tillsammans. Detta resulterade bland annat i den 
informationstratt som beskrivs i kapitel 5.3.3. Ett annat problem för applikationen 
var dubbelinmatning av information med Publiceringstjänsten. Detta problem 
bearbetades under studien genom att kunna importera data från 
Publiceringstjänsten. Huruvida den ändringen kommer att minska dubbelarbetet är 
svårt att svara på. Det går dock att konstatera att det krävs handlingar utförda av 
användare för att importera data för alla patienter, något som inte bör belasta 
användaren. Å andra sidan finns regler och en säkerhetspolicy vilket kan sätta 
säkerhetsmässiga hinder för att direkt importera data från en applikation till en 
annan, även om det rent tekniskt är möjligt.   

Publiceringstjänsten 
Publiceringstjänsten har även den haft vissa problem men har ändå använts under 
studien. Problem med stabiliteten har funnits under studien. Applikationen 
fungerar som ett dokumenteringsstöd för läkarsekreterarna och fyller där sin 
funktion. Dock används inte funktionaliteten med signerade och osignerade kopior 
såsom det var tänkt och det är de utskrivna och manuellt signerade 
pappersjournalbladen som publiceringstjänsten i första hand används till. Den 
digitala kopian av journalhandlingen, som skapas i patientöversikten har som 
nämnts tidigare inte använts i någon större utsträckning. Detta beror sannolikt på 
att det endast är ny journalinformation som lagras där. När även den gamla 
informationen, som då måste hämtas från pappersjournalsarkivet, behövs fås även 
den nya. Det finns alltså anledning att tro att patientöversikten kommer att 
användas mer och mer i och med att mängden information där ökar och 
information sträcker sig allt längre bak i tiden.  
 
Dock är det starka behovet av portabel information för vårdpersonalen samt de 
kommunikativa egenskaper patientpärmen och pappersjournalen har två viktiga 
faktorer för att patientöversikten, som Publiceringstjänsten publicerar dokument 
till, inte används i större utsträckning. Användningen av publiceringstjänsten på 
sikt är därför starkt kopplad till att patientöversikten används. Hur andra 
vårdgivare, såsom vårdcentraler, använder patientportalen kan denna studie inte 
svara på.  
 
Vad gäller begreppet samtycke så bör det begreppet undersökas mer. Hur 
verkansfullt är begreppet? Det finns skäl att tro att reglerna för begreppet och hur 



  Fallbeskrivning 

77 

detta begrepp realiseras i vårdgivarportalen inte riktigt passar ihop med hur 
personalen arbetar.  
 

Operationsplaneringen 
För operationsplaneringen var det från början tänkt att läkarna själva skulle skriva 
in sina operationer direkt i applikationen. Varför operationsplanerarna istället 
gjorde det finns det troligtvis många orsaker till. Som tagits upp i analysen är det 
troligt att faktorer som tidsbrist, bristande kunskap om IT generellt samt att 
operationsplanering är en komplex aktivitet spelat in. Det handlar inte bara om att 
hitta en ledig tid och sal för en operation, på motsvarande sätt som att planera 
maskiner vid ett pappersbruk, utan planeringsprocessen innehåller så mycket mer.  
Dessutom kan Bødkers (1991;1996) tankar om ovilja för experter att vara 
nybörjare på något, kopplas till läkarnas expertroll och den nybörjarroll de istället 
skulle få vid inlärning av IT. 
  
Applikationen stödjer alltså operationsbokningen mer än själva planeringen. Den 
används på slutet när planeringen är avklarad för att boka den lediga tiden. 
Schema för lediga tider och aktuella patienter samt annan information som 
används finns i pappersform. Detta kan kopplas till tanken ovan om att utnyttja 
digitala media till det den är bra på. Planering är en aktivitet som ska stödjas men 
inte kan eller bör automatiseras helt.  
 
Ett problem som observerades var att operationsavdelningen användes ett annat 
program för operationsplanering. Ändringar i Operationsplanering påverkade det 
andra programmet, men inte tvärt om. Detta är vanligt när program utvecklas 
lokalt av avdelningar för att passa den avdelningens behov, men kanske inte de 
avdelningar som den samverkar med. Detta leder till att den totala nyttan med 
programmet riskerar att förminskas. 
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6 Diskussion 

Fallbeskrivningen visar att IKT, såsom telefon, sökare och datorapplikationer ger 
upphov till ett fragmenterat arbete. Nedanstående diskussion behandlar hur denna 
fragmentering ser ut, vilka faktorer som ger upphov till detta och hur det går att 
motverka den. Någon strikt uppdelning av vilka faktorer som ligger bakom och 
hur fragmentering kan undvikas har inte gjorts då de båda grupperna går in i 
varandra. Efter detta tas konsekvenserna för utvecklingen av IKT upp. Det 
avsnittet följs sedan av reflektioner om den metod som använts. Kapitlet avslutas 
med det akademiska bidraget studien ämnar göra. Fokus ligger på de teoretiska 
konsekvenserna samt möjligheterna till teoretisk abstraktion och studiens 
överförbarhet.   

6.1 Fragmentering av arbete 
Det är viktigt att från början påpeka att fragmenteringen inte endast beror på hur 
IKT utformats och det är varken möjligt eller troligtvis önskvärt att helt eliminera 
ett fragmenterat arbete. Naturligt arbete kan även till viss del sägas vara 
fragmenterat och fragmentering kan, som beskrivits i teorin, ibland vara 
nödvändigt, exempelvis vid lärande.  
 
Att motverka fragmentering är en dubbelriktad process, det handlar både om att 
försöka motverka samt att anpassa praktiken med ingående IKT efter den 
fragmentariska miljö, med många ingående samtidiga aktiviteter, som 
sjukhusmiljön innebär. De åtgärder som diskuteras nedan är i första hand 
preventiva åtgärder för att motverka fragmentering, men också vad som kan göras 
för att minimera kostnader för fragmenterat arbete om en fragmentering uppstår. 
Fragmenterat arbete har konsekvenser för vårdens totala nytta. Nyttan med vården 
utgår här från klinikens vision som presenteras i kapitel 4.2 där målet för klinikens 
verksamhet var att på ett optimalt sett ta hand om patienter i behov av kirurgisk 
vård samt en god arbetsmiljö för personalen. Dessutom ska kliniken ligga i fronten 
kunskapsmässigt och ha ett intimt samarbete inom och med andra klinker.  
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Ett fragmenterat arbete påverkar således personalens möjligheter att ge effektiv 
vård och därmed ta hand om patienterna på ett optimalt sätt. Fragmenterat arbete 
ökar även den kognitiva belastningen och tar längre tid, vilket gör att personalens 
arbetsmiljö påverkas negativt. Svårigheter med kommunikation som i sin tur 
påverkar samarbetet ger upphov till, och är ett resultat av, fragmenterat arbete. 
 
Nedan används en och en de tidigare beskrivna brukskvaliteterna som grund för 
diskussionen (se figur 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flexibilitet 
Den viktigaste kopplingen från Flexibilitet till fragmentering av arbete är vikten av 
att stödja det faktum att många olika personer arbetar med flera olika 
sammankopplade aktiviteter inom praktiken. Flexibilitet är ingen kvalitet att 

Figur 16 - Brukskvaliteterna påverkar fragmentering och nytta med verksamheten i 
stort. Nytta & mål beskrivs i kapitel 4.2 
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eftersträva rakt av, utan skulle istället rent av kunna ge upphov till fragmentering.  
Flexibilitet handlar istället om att för designlösningar finna en avvägning mellan 
att styra och möjlighet för användare att kunna anpassa designlösningen. De 
rollbaserade sökarna som används visar på hur den flexibilitet som finns utnyttjas i 
en teknisk designlösning.  
 
Det dynamiska arbetet ska stödjas för att inte minska möjligheterna till flöde och 
samarbete i arbetet. Det är viktigt att den dynamiska karaktären hos arbetet som 
istället kan beskrivas som rörig motverkas.  Genom att utnyttja det digitala mediet 
i större utsträckning så kan personalen ägna full uppmärksamhet åt de aktiviteter 
som inte är lämpliga att automatisera. Det handlar om att utnyttja det digitala 
mediet till informationslagring, överföring, sortering, sökning och bearbetning. 
Detta är linje med Kirsh (2000) teorier om att motverka fragmentering genom att 
ge stöd för att planera, påminna, övervaka och klassificera information. 
Operationsplanering är det tydligaste exemplet på vikten av att stödja på rätt sätt, 
att låta människorna göra den komplicerade och dynamiska planeringen med stöd 
av IT. De olika rollernas olika fokus understryker även behovet av flexibilitet.    
 
Stödjande av en aktivitet A behöver inte vara kopplade till A. Utan genom att 
stödja andra aktiviteter (B och C) stöds A indirekt. Ett bra exempel på detta är 
planering av operationer som innehöll en rad störande aktiviteter för 
operationsplanerna såsom telefonsamtal om vårdköer, ofullständiga 
operationsanmälningar och en känsla av att hela tiden behöva göra om sitt arbete. 
Ett IT-stöd som inte bara stödjer själva planerandet utan kan även minskar behov 
för patienter att ringa skapar förutsättningarna för personalen att lägga mer tid på 
sitt riktiga jobb. Att skapa bättre förutsättningar för överblick av informationen 
från många olika intressenter (vårdavdelning, operation och mottagning) kan leda 
till att planeringen inte behövs göras om i lika stor utsträckning. Genom att 
minimera de störande aktiviteterna kan fokus ligga på huvudaktiviteten; att planera 
vård och operationer. Detta kan även kopplas till den grad telefon användes av 
informanterna. Genom att försöka möjliggöra att hitta information genom andra 
informationskanaler, kan onödiga avbrott minskas. Dock är dessa andra 
informationskanaler i behov av att vara både kognitivt och fysiskt tillgängliga för 
personalen under arbetet. Det är även viktigt att få in ett tänkande hos personalen 
om att inte maximera sin egen effektivitet utan praktikens, vilket även Coiera 
(1998) påpekat. Detta betonar ännu en gång det helhetstänkande som krävs.  
 
Det är viktigt att stödja att arbete kan ske under både korta och långa sessioner. 
Rent konkret handlar det om att inte kasta ut användare som arbetar under korta 
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sessioner. Det handlar också om att möjliggöra snabb åtkomst till verktyget, alltså 
kopplat till Tillgänglighet. 

Flöde 
Flöde är en mycket viktig kvalitet för att motverka fragmentering. Det handlar dels 
om att sömlöst kunna skifta mellan applikationer utan några fokusskiften som ger 
upphov till fragmentering, men kan även ses ur ett systemperspektiv där växlingar 
och övergångar mellan informationsströmmarnas flöden mellan individer och 
avdelningarna fungerar väl. 
 
I ett IT-system med många ingående applikationer stoppas användarens handlingar 
ofta upp av spatiala, instrumentella eller kommunikativa skäl. Rent konkret 
handlar det därför om att undvika objekts- och applikationsskiften. Om det ändå 
handlar om olika applikationer, ska dessa mot användaren upplevas som en helhet. 
Med helhet menas i detta fall att användaren kan skifta fokus mellan 
applikationerna utan att detta leder till ett upplevt fokusskifte med avbrott. Dagens 
gruppering av information till patienter med hjälp av journal och patientpärm 
skulle kunna vara intressant att ta i beaktning vid design av ett nytt digitalt system. 
Användaren är intresserad av vad hon vill göra, och att behålla fokus på det 
egentliga objektet för aktiviteten, inte bakomliggande teknisk struktur eller vilken 
applikation som utför det man gör. För arbetet och aktiviteterna inom praktiken är 
patienten i fokus, och vårddokumentation och liknande ses som ett nödvändigt ont. 
När något blir fel tar det tid från det egentliga objektet; patienten. Se figur 17. 

Figur 17 – Ett fokusskifte från det önskvärda objektet patienten till 
en datorapplikation. 
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Tät koppling kan användas för att skapa flöde. Ett exempel där tät koppling skulle 
kunna utnyttjas i högre grad är arbetet med medicinlistor och FASS 
(läkemedelsinformation) som digitaliserat skulle kunna vara ihopkopplat så att 
information om läkemedlen gick att nå direkt från läkemedelshanteringen i 
designlösningen. Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om att länka till en 
annan applikation, då i så fall ett fokusskifte sannolikt sker.  
 
Återupptagbarheten spelar stor roll för att minska kostnaderna av ett avbrott. Detta 
kan kopplas till diskussionen om Tillgänglighet.  

Lärbarhet  
Vid inlärning kan fragmentering av arbetet vara nödvändigt. Genom att omedvetet 
och medvetet sätta verktyget i fokus skapas förutsättningar för lärande. Graden av 
genomskinlighet påverkar denna möjlighet. Det blir därför viktigt att tänka på 
genomskinligheten för en designlösning och komma ifrån den enkla synen på 
lärbarhet som enkel att lära sig.  Det är alltså viktigt att skilja på de naturliga 
avbrott som sker vid inlärning och de som kommer utifrån och skulle kunna 
motverkas. 
 
Kirsh (2000) tankar om design för att motverka fragmentering genom att klumpa 
ihop operationer och låta användaren utföra hela aktiviteter kan kopplas till 
lärande. Dels handlar det som Kirsh beskriver som att i applikationen bygga in 
detta, men även skapa förutsättningar för användaren att klumpa ihop operationer 
och kunna utföra hela aktiviteter genom lärande. Applikationens design avgör 
möjligheterna för denna inlärning. För denna förmåga spelar genomskinligheten 
en stor roll. 
 
Förtroende 
Kvaliteten Förtroende kan ses som en bakomliggande kvalitet för att motverka 
fragmentering. Förtroende för systemet, både från personal och från patienter, som 
i sin tur handlar om ett förtroende för vården är en grundläggande kvalitet för hela 
systemet. Detta kan kopplas till den digitala gestalten (Löwgren & Stolterman, 
2004). Även om ett system i sig är effektivt och enkelt att använda kommer det 
tappa hela sitt värde om det inte finns något förtroende för brukssituationen.  
 
Ett exempel är förtroende för det digitala mediet, som är starkt kopplad till 
Korrekthet. Ett exempel på detta är att ett varningssystem, som ska göra 
användaren uppmärksam på att en patient har en blodsmittande sjukdom, 
verkligen måste göra det. Om användarna märker att det inte går att lita på 
varningen förlorar den sitt värde. Ett annat exempel, kopplat till fallet, kan vara 
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digitala journaler som förlorar sitt värde om personalen (primäranvändarna) eller 
patienterna (sekundäranvändarna) inte litar på att någon utomstående inte kan få 
tillgång till dem. Även brist på förtroende för andra personers jobb kan leda till 
dubbelarbete eller en dubbelkoll av uppgifter. Brist på förtroende påverkar många 
andra kvaliteter såsom Korrekthet, Kollaboration och Kognitiv avlastning. 
 
Kognitiv avlastning 
Den kognitiva avlastningen, med de strategier och kognitiva artefakter personalen 
använde, kopplas till stor del till kvaliteten Kollaboration. Om de strategier och 
kognitiva artefakter som personalen använder inte tas tillvara i en designlösning 
kan detta leda till svårigheter med kommunikation. Det hela handlar även här om 
en avvägning att inte förstöra invanda mönster men samtidigt våga designa nya 
arbetssätt. Det är viktigt att tekniska designlösningar utnyttjar arbetsmönster för att 
inte viktiga egenskaper ska gå förlorade, exempelvis pappersjournalens och 
patientpärmens kommunikativa egenskaper.   
 
För en påminnande funktion i den tekniska designlösningen är det viktigare med 
information om vem som gjort något eller vem som ska ha en viss information, än 
vad som har gjorts med en patient. Detta eftersom det senare är lättare att komma 
ihåg och utgår från regler om hur det brukar vara. 
 
Fler funktioner i en applikation ökar på den kognitiva komplexiteten, som Kirsh 
(2000) uttrycker det. Ett system som skapar en hög kognitiv belastning hos 
användaren tvingar då användaren att komma runt dessa problem med 
konsekvensen att handlingar och aktiviteter som inte är riktade mot det egentligen 
önskvärda objektet uppstår. Den egentliga aktiviteten blir alltså avbruten. Det 
gäller för en designlösning att, förutom att motverka ”många bollar i luften” för en 
användare, även hjälpa till att göra det. Genom att minska ansvaret för användaren 
att övervaka en rad informationskanaler kan användaren koncentrera sig på sitt 
önskvärda objekt. Detta kan även kopplas till Kirsh (2000; 2001) tankar om 
påtryckt och egenhämtad information. Felaktigt påtryckt information kan leda till 
att den kognitiva belastningen ökar. Rätt använts kan den minska den. Detta 
bygger dock på Förtroende för systemet. Brister förtroendet kommer användaren 
inte att lita på designlösningens övervakning. 
 
Kognitiv avlastning har en komplex koppling till fragmentering. Genom att 
minska användarens kognitiva belastning skapas förutsättningar att behålla fokus 
på det egentliga objektet och inte behöva ta hand om störande operationer och 
handlingar. Från andra hållet har fragmentering av arbetet, genom avbrott utifrån, 
en påverkan på den kognitiva belastningen och kan ge upphov till kognitiv 
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överbelastning.. Kognitiv överbelastning och fragmentering utövar båda en 
påverkan på varandra, se figur 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollaboration 
Genom att skapa förutsättningar för samarbete skapas förutsättningar för att 
minska fragmentering.  
 
Överblick och helhetssyn är två viktiga delar för att skapa förutsättningar för 
samarbete, vilket bland annat även Coiera (1998). Just nu stödjer applikationerna 
de kommunikativa aspekterna på ett dåligt sätt, vilket kan förklara många av 
problemen som uppstått. Ett system som i framtiden helt ämnar ersätta det 
pappersbaserade systemet måste kunna ersätta alla dess egenskaper, även de 
kommunikativa egenskaper pappret har. 
 
Att i större utsträckning visa vad andra personer i praktiken gör skulle vara bra för 
samarbetet. Nya informationsmedia såsom delade att göra-listor kan användas för 
att skapa sig en bättre bild av andras arbete. Dessutom borde påtryckande av 
information kunna användas i större utsträckning, exempelvis till (handhållna) 
portabla enheter.  
 
Studien visar även på hur kollektiva och personliga aktiviteter är ihopkopplade 
och en skarp gränsdragning mellan vad en individ och en praktik gör är därför inte 
relevant. Kvaliteten kopplas även till Flexibilitet, med avvägningen om ett 
dynamiskt eller rörigt arbete beroende på vilket synsätt som tas. Samarbetet kan 
också se olika ut beroende på perspektiv, exempelvis att personer gör saker ”för 
att ingen annan har gjort det” och liknande. Studien visar därtill på 

Figur 18 - fragmentering och kognitiv belastnings påverkan på 
varandra. 
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pappersjournalens och även andra kognitiva artefakters kommunikativa 
egenskaper, vilket även tidigare studier visat (Bång 2004; Coiera, 1998; Xiao, 
2005). 

Korrekthet 
Rätt vård för varje patient kan ses som en bakomliggande faktor till allt arbete 
inom praktiken. Korrekt information har en stor del i detta och kan alltså starkt 
kopplas till Förtroende.  
 
Det är viktigt att se skillnaderna på information inom praktiken. Dels är det 
kopplat till att synliggöra viktig information, exempelvis förändringar av 
patientens status. Förändringar i vissa av en patients värden över tid har visat sig 
vara intressant. Att visa sådan förändring vore bra och hjälper till att skapa 
överblick. Att skapa vyer över information såsom grafer och liknande är något 
som annars tar tid att göra för hand och mycket väl kan automatiseras.  
 
Tillgänglighet påverkar även Korrekthet. Om information inte är kognitivt 
tillgänglig kan det leda till att ingen eller felaktig information uppfattas.  

Tillgänglighet 
Behovet av, både kognitivt och fysiskt, tillgänglig information är stort. Vad gäller 
den fysiska är behovet stort att ha med sig information runt till olika patienter 
varför en designlösning bör möjliggöra portabel information. Portabilitet kan till 
exempel tekniskt realiseras genom handdatorer eller bärbara datorer. All 
information är dock troligtvis inte relevant att göra portabel. Vilken teknisk 
lösning som är mest lämplig kan denna studie inte uttala sig om, men behovet av 
portabilitet är väldigt tydligt. Bristen på portabilitet för informationen har inte bara 
konsekvensen för Tillgänglighet, utan även Kollaboration, Kognitiv avlastning, 
Flexibilitet och Flöde. Portabilitet är därför en viktig egenskap för att motverka 
fragmentering. 
 
En aktivitet där informationen inte är fysiskt eller kognitivt tillgänglig leder till ett 
fokusskifte där verktyget hamnar i fokus och en fragmentering uppstår.  
Tillgänglighet handlar också om möjlighet till helhetssyn och överblick, som 
skapas genom att informationen finns fysiskt och kognitivt tillgänglig för 
användaren. Att presentera information så att den blir kognitivt tillgänglig för 
användaren är en stor utmatning och Tillgänglighet kan därför även kopplas till 
Kognitiv avlastning.  
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Det måste gå snabbt att komma åt informationen. Om användningen av verktygen 
tar onödigt lång tid minskar tiden hos det egentliga objektet för aktiviteten. Tiden 
påverkas av både tekniska faktorer, såsom svarstider från en databas och många 
inloggningar, men även kognitiva aspekter. Ett för användaren obegripligt 
gränssnitt tar tid att använda och leder till fel. Rutinen för inloggning måste 
anpassas för arbete i korta sessioner. Ett system som fungerar väl i kontorsmiljö 
blir trögt i en sjukhusmiljö med många korta sessioner, med många användare 
inblandade. För att åstadkomma det krävs kanske en teknisk lösning utanför den 
traditionella persondatoranvändningen, exempelvis via någon form av digital 
signatur.  
 
Tillgänglighet är ingen kvalitet att eftersträva rakt av. Det är viktigt att betona att 
även om telefonen skapar direkt åtkomst till information kan (över)användning ha 
negativa konsekvenser för de som avbryts av telefonsamtalen.  
 
Återkoppling 
Återkoppling påverkar fragmentering på olika sätt. Den direkta återkopplingen, 
ofta på operationsnivå, kan om den brister leda till fokusskiften, där fokus flyttas 
från den pågående handlingen till verktyget. Den pågående handlingen blir då 
fragmenterad.  Den indirekta återkopplingen ger upphov till fragmentering på en 
högre aktivitetsnivå, att saker som inte blir klara ligger i bakgrunden och retar. 
Inget avslut av aktiviteten sker och arbetet blir således fragmenterat. Detta avslut 
kan vara rent konkret, ofta kopplad till Kollaboration och att det exempelvis krävs 
en annan persons handlingar för att en (delad) aktivitet ska kunna göras klart. Men 
även mer vag, där det mer handlar om att kunna se nyttan med sina handlingar, 
vilket är viktigt för att motverka upplevelse av fragmentering. Grunden för detta är 
att mängden information som matas in i ett system ska motsvara den mängd som 
kommer ut. Och att denna information sedan är både är kognitivt och fysiskt 
tillgänglig.  

6.2 Konsekvenser för utveckling av IKT  
Denna studie visar på vikten av att inte alla problem kan lösas med ny teknik. Ny 
teknik måste stödja arbetet och det är kritiskt för användaren av tekniken att detta 
verkligen sker. Det är viktigt att utgå från behov där arbetet med det nya IT-stödet 
skapar ett effektivare arbete för användaren, inte mer arbete. Merjobb leder till att 
tekniken inte uppfattas som ett önskvärt tillskott. Det kan låta som en mindre 
självklarhet, men problem med dubbelinmatning och att ingen använder 
informationen som matas in i systemet skapar ickestödjande system.  
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En utvecklingsprocess där endast ett fåtal primäranvändare inkluderas och deras 
åsikter har väldigt stor betydelse kan leda till problem med helheten för den IKT 
som utvecklas. I förstudien till Publiceringstjänsten figurerar exempelvis endast 
primäranvändare, till exempel en sekreterare som matar in information. Denna 
inmatning är dock, som beskrivits ovan, meningslös utan en användare som sedan 
använder informationen. Studien visar även på vikten för att utgå från vad 
användarna verkligen behöver och inte bara säger att de vill ha, samt förankring 
hos användarna. 

Vidare perspektiv krävs 
Ett vidare perspektiv med ett helhetstänkande är nödvändigt för att komma åt 
problem med fragmentering. Från att endast se till primäranvändare till att 
involvera hela praktiken. Vid utveckling av de applikationer som studien utgår 
ifrån, har alltför stor vikt lagts på primäranvändaren. Denna naiva 
användarcentrering ger upphov till att helheten och de personer som påverkas av 
systemet förbises (se figur 19). Vilket sin tur ger upphov till fragmentering. Det 
användningsorienterade synsättet som antagits i denna studie fungerar väl med den 
helhetssyn för design som motverkande av fragmentering kräver. Ett tänkande 
över avdelningsgränser och inte låsa sig vid organisatoriska uppdelningar är även 
viktigt. Detta kan kopplas till Kirsh (2000) studier som betonar ett holistiskt 
perspektiv vid utveckling av IT, samt att ge möjlighet för användare att hantera 
hela aktiviteter i en applikation för att på så sätt minska antalet avbrott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fragmentering kan även kopplas till den uppdelning (fragmentering) av uppgifter 
som är användbar för konstruktion av applikationer. Detta är som beskrivits i 
teorin inte ett tillräckligt synsätt. ”Nedbrytningen av användningsfall i 

Figur 19 – Att endast fokusera på primäranvändare vid utveckling av IKT är 
inte tillräckligt.  
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utvecklingen skulle alltså kunna bidra till en splittrad upplevelse av programmen 
som används” som Gulliksen och Göransson (2003) uttrycker det. 

Problematisering av användare 
Patienten är, enligt Hackos och Redish (1998) definition, en sekundäranvändare av 
den IKT som används. Detta är en intressant tanke att koppla till de tendenser som 
finns på ökat patientinflytande inom vården. När journalhantering och 
kvalitetsuppföljning av vård kommer närmare patienten ställer detta ökade krav på 
de system som används. Svårigheten med frågan om vem som egentligen kan 
sägas göra någonting var väldigt tydlig i denna studie. Vem skriver ut en patient? 
Läkaren eller läkarsekreteraren som skriver en journalanteckning? Vem är det som 
bokar en operation? Den som skriver in bokningen i applikationen eller läkaren 
som bestämt att det ska bli operation? Svaret på dessa frågor är att det inte finns 
något enkelt svar på dem, men att det är flera personer inblandande. Att se på 
arbetet som en del av en praktik är därför givande.  

Organisationens påverkan 
Varför är egentligen de olika enheterna, vårdinstanserna och avdelningarna så 
åtskilda? Troligtvis är det en kombination av historiska, kulturella, organisatoriska 
och ekonomiska faktorer. En intressant fråga kan vara om detta kommer ändras 
vid införande av ett framtida samlat system för landstinget, eller om det krävs att 
strukturen på förhand ändras och plattas ut för att utnyttja det nya systemet och 
skapa ett sammantaget välfungerande system. För ett IT-stöd följer ett visst 
arbetssätt och det är viktigt att på förhand vara medveten om detta och designa och 
välja system utifrån detta. Utformning av IT-system går inte att skilja från andra 
delar av verksamheten som vårdkvalitet, ekonomi och arbetssätt. 
 
En fördel med en liten lokal utveckling kan vara möjligheten att påverka och 
anpassa efter sin egen verksamhet i större utsträckning. De negativa aspekterna är 
risken att utveckla en rad små system som inte tekniskt eller arbetsmässigt 
fungerar tillsammans. Alla intressenter (avdelningar) har olika perspektiv för vad 
som är viktigt, vilket är viktigt att tänka på vid design av IKT. Det är viktigt att 
skapa förståelse för och kunskap om varandras arbete. Detta faktum understryker 
också vikten av att inte bara arbeta med en liten grupp användare i utvecklingen.  
 
Att administrativt arbete skjuts från läkare till läkarsekreterare och i viss mån även 
till sjuksköterskor kan man ha olika åsikter om. Från olika fokus och roller 
upplevs detta helt olika, Från att ”läkare hinner vara läkare” till att ansvar för 
tidskrävande och enformiga uppgifter förskjuts. Hur man än ser på förskjutningen 
av uppgifter tar en uppdelad aktivitet längre tid och skapar därför förutsättningar 
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för ett fragmenterat arbete. Detta är intressant att koppla till vilka som driver och 
är involverade i IT-projekten. Coieras studie (2000) där läkare sände mer än 
dubbelt så mycket information än de tog emot är ett exempel på sådant som kan 
skapa helt olika syn på hur verksamheten fungerar.  

6.3 Metodreflektioner 
För kvalitativa studier finns det alltid en tolkning med i bakgrunden och det är 
författarens uppgift att göra det möjligt för läsaren att avgöra om tolkningen är 
trovärdig.  

6.3.1 Kvalitativ metod och validitet 

Validiteten för studien är som beskrivits i kapitel 3 ett svårdefinierat begrepp. 
Viktigt är dock att inte bedöma en studies validitet utifrån den rationalistiska 
kvantitativa måttstocken. Silverman (2001) och Winter (2000) menar båda att den 
inre validiteten, om studien mäter det den ämnar mäta, kan vara relevant att 
diskutera för kvalitativa studier. Generaliserbarhet kommer denna diskussion inte 
gå in på då det inte är relevant för kvalitativa studier (Silverman, 2001; Winter, 
2000). Istället kommer diskussion att behandla möjligheter till överförbarhet till 
andra fall och domäner samt teoretiskt abstraktion. 
 
Ett möjligt problem för studien är risken med att observera avbrott. Det finns en 
risk att man i och med observerandet själv är upphov till flera av avbrotten i 
arbetet. Hur denna påverkan ser ut är svår att svara på, och problemet har försökt 
minimeras genom att synliggöra det och reflektera över det under studiens gång.  
Risken med att påverka informanten finns alltid, men är inget hot mot validiteten 
inom kvalitativ forskning på samma sätt som i kvantitativ. I en etnografisk studie 
är forskare forskningsinstrument, och det är alltså inte någon risk att med att 
kontaminera sina data eller att man själv lär sig domänen man studerar och ändrar 
sitt beteende eftersom. Detta är en naturlig del av forskningen (Ely m.fl., 1993). 
Det handlar inte om att göra statistik på insamlad data, eller försöka göra några 
”medelinformanter”. 
 
Det är viktigt att tänka på att det sker en selektion av det material som nedtecknas 
vid observationen, allt som händer och sker kan av naturliga skäl inte skrivas ner. 
Ifyllnadskriterier (Vem? Vad? Var? etc.) användes för att styra nedtecknandet och 
behålla fokus på det som var viktigt. Det är dock viktigt att tänka på att allt 
antecknande, i viss mån är en tolkning av verkligheten. Ingen video- eller 
ljudupptagning gjordes inom studien, detta hade såklart kunna ha varit bra som 
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bakgrund till anteckningarna men bedöms inte ha någon kritisk inverkan på 
studien. Video- och ljudupptagning inom fältstudien hade varit intressant om 
studien till exempel varit inriktad på vilka termer som medicinsk personal 
använder. Detta kan kopplas till Winters (2000) diskussion om noggrannhet på 
instrument. Denna studie vill mena att noggrannheten på instrumentet (forskare 
med hjälp av fältanteckningar) har varit tillräcklig. 
 
Det är lätt att tolka in för mycket i observationsstudier (t.ex. Beyer & Holtzblatt, 
1998). Även om forskaren skiljer på anteckningar och tolkningar, går det inte att 
helt utesluta den tendens att vilja konfirmera sina resultat mer än ifrågasätta dem 
som kan finnas inom kvalitativa observationsstudier (Beyer & Holtzblatt, 1998; 
Ely m.fl., 1993). Detta har försökt att undvikas genom att synliggöra detta 
fenomen och hela tiden ifrågasätta och omvärdera resultaten. 
 
Den observations- och intervjumodell som använts utgår från någon form av 
välvillighetsprincip, där forskaren utgått från att informanterna försökt ge en så 
sann bild av sitt arbete som möjligt för att hjälpa forskaren att förstå arbetet. En 
intressant fråga att ställa sig kan vara om informanterna gett en sanningsenlig bild 
av sitt arbete? Det skulle kunna finnas en risk för att visa på vikten av sitt eget 
arbete, exempelvis på grund av en rädsla för att IKT skulle ta över ens jobb. Detta 
är något som i så fall är väldigt svårt att kontrollera och är ett potentiellt hot mot 
studiens validitet.  

6.3.2 Övriga reflektioner 

Då studien är etnografisk, med forskaren som forskningsinstrument, bedömdes det 
vara viktigt att visa på det designperspektiv och tänkande som ligger bakom 
uppsatsen. Ett etnografiskt perspektiv bedöms även vara väl förenligt med att 
försöka närma sig IT-systemets helhetliga digitala gestalt (Löwgren & Stolterman, 
2004) med de emergenta kvaliteter som det gradvis presenterar i användandet. Den 
kognitionsvetenskapliga bakgrund som författaren till denna rapport har upplevts 
som ett väldigt stort tillskott för det helhetsperspektiv som studien fordrade. 
 
Arbetssättet med att observera och ha en pågående intervju samtidigt har fungerat 
bra. Det är alltid en avvägning om hur mycket forskaren vill störa informanten. 
Vissa menar att ren observation är det bästa sättet att få så rena opåverkade data 
som möjligt, men å andra sidan finns risken stor för att man förstår fel och inom 
kvalitativ forskning betonas förståelse över opåverkade data (Ely m.fl., 1993).  
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Inom sjukvården är det vanligt med praktik och att elever följer med personalen. 
Denna vana gjorde troligen att min närvaro störde och påverkade i mindre grad 
och som en av informanterna uttryckte sig: ”vi är vana att ha elever här och det är 
lite av elevens ansvar att hänga med.”  

6.4 Akademiskt bidrag 
Nedan beskrivs det akademiska bidraget i termer av överförbarhet och teoretiska 
abstraktionsmöjligheter. 

6.4.1 Överförbarhet 

Utifrån beskrivningen av fallet sker arbetet på kliniken i en miljö med stora krav 
på korrekthet och förtroende utifrån. Miljön är dessutom föränderlig, innehållande 
många fysiska och mentala artefakter, har ett starkt behov av samarbete och är 
kommunikationskrävande. Det är i kvalitativ forskning inte forskarens uppgift att 
tala om för läsaren till exakt vilka situationer resultaten är överförbara (Ely, 1993) 
utan att presentera underlag för denna överföring.  
 
Andra miljöer med många liknande egenskaper kan såklart vara andra kliniker och 
vårdinrättningar. Andra komplexa miljöer såsom kraftverk och större fabriker kan 
troligtvis också ha många liknande drag med den klinik som beskrivits i denna 
rapport, exempelvis vad gäller krav på korrekt information, förtroende utifrån, 
kollabortivt arbete och innehållande många fysiska och mentala artefakter. Det 
finns alltså anledning att tro att de resultat som presenteras i denna studie ska 
kunna ha relevans även för dessa områden.  

6.4.2 Teoretiskt bidrag 

Det bidrag, denna studie har för avsikt att göra, gås igenom nedan. 

Användningscentrerad design och interaktionsdesign 
Vad gäller användningscentrerad design har denna visat sig väldigt användbar för 
den helhetssyn som design mot fragmentering krävt. I en sådan helhetssyn får de 
organisatoriska aspekterna en mer framträdande roll, det vore därför önskvärt att 
dessa bitar får en tydligare roll i beskrivningen av de olika aspekterna av 
användning. Slutligen kan konstateras att interaktionsdesign som designområde 
har mycket att erbjuda systemutvecklingsområdet. Många av de frågor som 
exempelvis väckts inom litteraturen om varför det blivit fel inom IKT inom 
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sjukvården skulle troligen tjäna på att ses ur de olika perspektiv (se avsnitt 3.4.1) 
som spänner över interaktion, verksamhet och organisation.   

Brukskvaliteter 
Brukskvaliteter har använts genom hela studien. Detta har möjliggjort att fokus 
kunnat hållas på helheten och inte tekniska lösningar, vilket även Howards (2002) 
studie visat på. Brukskvaliteternas reflekterande nytta under arbetet beror till stor 
del på att de inte presenterats i en lista på slutet av arbetet, utan använts i både 
deskriptivt och preskriptivt syfte. Förhoppningen är att användningen i denna 
rapport ska väcka tankar om hur brukskvaliteter kan användas i framtida studier, i 
både arbetsbeskrivande som mer målbeskrivande syfte. 
 
Vad gäller diskussionen om brukskvaliteter som deskriptiva och preskriptiva 
menar denna studie att det inte finns någon helt klar gräns däremellan. Såsom det 
används i denna studie och utifrån de källor som använts (Silverman, 2001; 
Winter, 2000; Ely m.fl., 1993) är skillnaden mellan beskrivning och tolkning inte 
relevant vilket gör att det är svårt att vara rent deskriptiv och objektiv. Det finns 
alltid en förutfattad mening om situationen.  
 
Den dynamiska gestalten, som enligt Löwgren inte går att se innan produkten är i 
användningen, kan tjäna på att ställas i relation till fokusskiften med att till 
exempel växla mellan att vara verktyg eller medium. Dessa skiftningar kan vara en 
del av att den svåra uppgiften att beskriva den dynamiska gestalten, vilket är vad 
Arvola (2005) gör. 

Aktivitetsteori 
Det är viktigt att påpeka att den aktivtetsteori som använts i denna studie är den 
del av aktivtetsteorin som anpassats för MDI-området, med Bødker som 
huvudsaklig informationskälla. Aktivitetsteorins grundläggande syn på 
användning fungerar mycket väl med den användningscentrerade designen. Den 
syn på avbrott, som presenteras inom teorin med olika fokusskiften, skapar en 
djupare bild av fragmenterat arbete än det mer vanliga tid och frekvens- 
perspektivet.  

Distribuerad kognition 
De delar som plockats ur det distribuerade perspektivet har fungerat bra 
tillsammans med aktivitetsteorin. Som även nämnts i teorin finns alla möjligheter 
att de två perspektiven närmar sig varandra ännu mer då den största skillnaden 
ligger i terminologin.  
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Fragmentering av arbete 
Utifrån hur fragmenteringsbegreppet kopplades till kvaliteterna i diskussionen 
ovan skapades en bild av fragmenteringen som kopplad till operationer, handlingar 
och aktiviteter. Detta breda fokus visar på det breda begrepp som fragmentering 
är. En början på en definition av fragmenterat arbete skulle utifrån denna studies 
resultat vara: 
 

Ett omedvetet eller medvetet, individuellt eller kollektivt, avbrutet arbete på 
aktivitets-, handlings- eller operationsnivå.  

 
Studien förespråkar en definition på fragmenterat arbete som bryter med det 
vanliga tid och frekvens - perspektivet. Att se på antal och jämföra statistiskt är 
därför inte ett önskvärt perspektiv. Fragmenteringsbegreppet är mer komplext än 
antalet avbrott och tiden de tar. En av studiens slutsatser är att avbrott och 
fokusskiften i vissa fall är nödvändigt. Det är därför viktigt att fokusera på den 
icke-naturliga fragmenteringen, som ofta beror på brister i organisation eller 
teknik. Dessutom menar denna studie att undersökning av avbrott för endast en 
person inte är relevant om de inte sätts i perspektiv till hur de påverkar andra. För 
utveckling av IKT för att motverka fragmenteringen skulle ett sådant perspektiv 
kunna leda till att avbrott för primäranvändaren undveks medan 
sekundäranvändarna blev störda och avbrutna i större utsträckning än innan. 
 
Det går att problematisera begreppet om gränser för uppgifter samt gränser för ett 
avbrott. Detsamma gäller för avbrott på grund av inre (ofta medvetna) faktorer 
eller yttre faktorer. Vad är egentligen att avbryta sig själv? När det gäller den 
frågan har denna studie tagit ett mer praktiskt perspektiv med att istället se på 
konsekvenserna av avbrott istället för att se på vad som sker rent kognitivt. 
Synsättet med aktiviteter inom en delad praktik är därför väldigt användbart för att 
förstå fragmentering, då uppdelningen i olika uppgifter och medvetna och 
omedvetna handlingar inte görs utan endast fokus på användningen, som beskrivs 
på olika nivåer. Att aktivitetsteorin har mycket att erbjuda synen på avbrott i 
arbetet står klart. 
 
Vad som är ett avbrott går att problematisera i oändlighet. I denna studie har 
fokusskiften använts för att visa på hur avbrott inte bara har en negativ innebörd. 
Det är viktigt att påpeka att ett arbete utan avbrott inte behöver vara effektivt. Det 
kan till exempel vara en person som utför något med många olika ingående 
handlingar och verktyg. Personen som utför aktiviteten byter sömlöst mellan dem 
och det därför inte är fråga om någon fragmentering. Däremot är det inte säkert att 
arbetet är tids- och kostnadsmässigt effektivt. Applikationen kan till exempel vara 
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väldigt rolig och inspirerande att jobba i, och användaren upplever något som kan 
upplevas som flow (Csíkszentmihály, 1996, 2004), men vara väldigt långsamt 
interaktionsmässigt.
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7 Sammanfattande slutsatser 

Nedan presenteras de sammanfattande slutsatserna kopplade till den frågeställning 
som presenteras i kapitel 1.2. 

Fråga 1: I vilken mån fragmenterar IKT personalens arbete och hur ser denna 
fragmentering ut? 
IKT, såsom datorapplikationer och telefoner, ger ofta upphov till fragmentering av 
personalens arbete där arbetet blir upphackat eller helt avbrutet. Fragmenteringen 
sker på operations, handlings- och aktivitetsnivå. Avbrotten är ofta orsakade av 
andra personers handlingar och aktiviteter men uppkommer även i det egna 
arbetet. Dessa avbrott tar fokus från det egentliga objektet och tvingar användaren 
till operationer, handlingar eller aktiviteter som inte är riktade mot det önskvärda 
objektet, som i denna studie är patienten. Detta kan kopplas till de tankar som 
presenterades i inledningen där ”den virtuella världen stjäl tid från det mänskliga 
mötet”. Detta kan till exempel bero på information som inte är korrekt, kognitivt 
eller fysiskt tillgänglig samt brister i förtroendet för informationen. 
 
En av studiens viktigaste poänger är att alla avbrott inte är av ondo. Fragmentering 
i fråga om avbrott på kognitiv nivå är till exempel en del av lärande, vilket har 
fåtts fram genom att koppla Bødkers teorier om fokusskifte till teori om avbrott 
och fragmenterat arbete. Denna syn på lärande betonar att förutsättningar för 
lärande till stor del är beroende av graden av genomskinlighet för applikationen.  
 
De negativa konsekvenserna av fragmentering är både kopplade till praktik och 
individ. Det handlar i första hand om minskad effektivitet och ökad kognitiv 
belastning. En ökad kognitiv belastning ger i sin tur upphov till fragmentering i 
den onda cirkel som beskrivits i kapitel 6. Det upphackade arbetet försvårar även 
kommunikation, med risk för fel som följd.  

Fråga 2: Hur kan IKT designas så att den inte fragmenterar arbetet? 
Att motverka fragmentering är en dubbelriktad process. Dels handlar det om att 
designa IKT för att motverka fragmentering och dels handlar det om att anpassa 
IKT efter miljön och minska kostnaderna av ett fragmenterat arbete.  
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En viktig del av att motverka fragmentering är att stödja sammankopplade 
aktiviteter med flera inblandade personer. En användningscentrerat syn är 
användbar för det breda perspektiv som krävs. För utveckling av IKT betonas att 
en alltför stor fokusering på primäranvändaren kan ge upphov till fragmentering 
för andra grupper. Detta leder till att studier om avbrott kopplade till en person 
eller en applikation inte är någon bra utgångspunkt, om bakgrunden är att sedan 
motverka dem. Vidare konstaterades att det knappast är möjligt eller önskvärt att 
åstadkomma ett arbete helt fritt från avbrott. Detta är intressant att koppla till 
tidigare forskning då den positiva sidan av avbrott oftast inte tas upp. 
 
Designobjekt för att försöka motverka fragmentering blir då den del av avbrott 
som beror på brister i organisation och teknik. I denna studie har dessa brister 
tagits fram genom att använda brukskvaliteter för att beskriva arbetet. 
Ovanstående beskrivning av att fragmentering sker på olika nivåer ger alltså att 
designobjektet för att motverka fragmentering dels handlar om rena 
interaktionsfrågor, ofta på operationsnivå, men även mer organisatoriska frågor 
som hur telefonen används och hur applikationer utvecklas. Möjligheterna för att 
skapa ett helhetsperspektiv, ofta kopplat till tillgänglig, delad och portabel 
information har även visat sig viktiga. Genom att utnyttja det digitala mediet i 
större utsträckning och minimera byte mellan applikationer kan användaren 
avlastas och får större möjlighet att koncentrera sig på det önskvärda objektet för 
sitt arbete.  

7.1 Framtida forskning 
För framtida forskning skulle fragmenteringsbegreppet och synen på avbrott 
kunna utvecklas mer och djupare. Dessutom vore det intressant att ytterligare 
undersöka de positiva aspekterna av avbrott vid lärande och den svåra avvägning 
mellan naturliga avbrott och avbrott som beror på brister som är en viktig del i att 
designa för att motverka fragmentering.  
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