
 
 

Institutionen för kommunikation och information 
Examensarbete i kognitionsvetenskap 30hp  
C-nivå 
Vårterminen 2009 

 

 

 

Datorisering av vårdområdet  

– Utveckling av riktlinjer för en lyckad 
datorisering av äldreomsorgen  

 

 

 

Eva Juhlin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

Datorisering av vårdområdet – Utveckling av riktlinjer för en lyckad 
datorisering av äldreomsorgen  

Examensrapport inlämnad av Eva Juhlin till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för kommunikation och information. 
Arbetet har handletts av Jessica Lindblom. 

 

2009-06-05 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 

 

 

 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 

Datorisering av vårdområdet – Utveckling av riktlinjer för en lyckad 
datorisering av äldreomsorgen 

 
Eva Juhlin 

 

 

Sammanfattning 
Äldreomsorgen är en domän som nyligen har börjat datoriseras och det saknas 
riktlinjer för hur datoriseringen ska utföras så att användarna accepterar det nya 
tekniska systemet som ett effektivt och användbart arbetsredskap. Detta 
examensarbete ska genom en kvalitativ ansats att ta fram riktlinjer för datoriseringen 
av äldreomsorgen. Genom att integrera teorier om datorstött samarbete, datorisering, 
användbarhet och acceptans skapas en teoretisk referensram som förklarar hur nya 
riktlinjer för datorisering av äldreomsorgen bör utformas. De nya riktlinjerna tas fram 
genom en syntes av den teoretiska referensramen och en empirisk undersökning av 
äldreomsorgen. De två viktigaste riktlinjerna för en lyckad datorisering är att 
användarna är direkt involverade i hela datoriseringsprocessen och att användarna 
tydligt kan se vilken nytta de kommer att ha av det tekniska system som införs.  

Nyckelord: Datorisering, datorstött samarbete, CSCW, äldreomsorg, användbarhet, 
acceptans, riktlinjer.  
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1 Introduktion 
Den pågående datoriseringen syftar till att effektivisera arbetet och skapa ekonomiska 
vinster (Lennerlöf, 1993). En av huvudorsakerna till att datoriseringsmålen inte alltid 
uppnås är att datoriseringen alltid påverkar befintliga arbetsrutiner (Cooper, Reimann 
& Cronin, 2007). Denna förändring kan ha en negativ påverkan på den primära 
arbetsuppgiften och leda till låg acceptansnivå hos användarna för den nya tekniken 
(Sainfort, Jacko & Booske, 2003).  

Ett av de nya områden där datoriseringen pågår är vårdsektorn, en domän som är ett 
högriskområde jämställt med flyget och kärnkraftsanläggningar, där misstag kan få 
katastrofala konsekvenser (Nemeth, Nunnaly, O’Connor, Klock & Cook, 2004). 
Vårdsektorn har unika egenskaper som gör den extra känslig för 
datoriseringsprocessen, som den komplexa mix av bland annat läkare, sjuksköterskor 
och arbetsterapeuter som samarbetar i arbetslag för att ge vårdtagarna den vård de 
behöver (Koch, 2006 i Scandurra, Hägglund & Koch, 2008). Det arbete som utförs 
varierar ständigt och går inte att detaljplanera (Berg, 2001, Nilsson & Hertzum, 2005). 
Denna dynamiska domän behöver tekniska system som kan stödja komplexa 
arbetsgrupper och presentera information på rätt sätt, vid rätt tid för att samarbetet 
inom arbetsgruppen ska fungera optimalt (Nemeth et al., 2004). De största problemen 
med datoriseringen av vårdsektorn är att utvecklingsföretagen har bristande kunskap 
om domänen, och att ansvariga i vården saknar kunskap om tillgängliga tekniska 
lösningar och hur datoriseringen påverkar organisationen (Berg, 2001).  

Äldreomsorgen är en del av vårdsektorn där arbetet utförs i brukarens 
(vårdmottagarens) hem och där personalen samarbetar för att kunna leverera den vård 
brukaren behöver. Vid datoriseringen av denna domän blir tekniska system för 
samarbete och administration allt vanligare. De riktlinjer som finns för datorisering av 
sjukhusvården kan inte appliceras på äldreomsorgen då varje domän har unika 
egenskaper som måste adresseras för att datoriseringen ska lyckas (Berg, 2001; 
Nemeth et al., 2004). En misslyckad datoriseringsprocess kan bland annat innebära att 
användarnas acceptans av det nya systemet blir låg, vilket kan leda till hälsoproblem 
hos användarna, som känslan av att vara bunden till tekniken, att vara kontrollerad av 
arbetsledningen genom tekniken, samt stress (Schneiderman, 1992, i Faulkner, 1998). 
I en doktorsavhandling skriver Karin Hedström (2006) att datoriseringen av 
äldreomsorgen ännu är i sin linda och att datoriseringens påverkan på domänen är i 
behov av ytterligare undersökningar.  

Detta arbete syftar till att undersöka problemen kring datorisering av en arbetsplats 
inom äldreomsorgen genom att integrera teorier om datorstött samarbete och 
datoriseringen. För att empiriskt undersöka datoriseringens påverkan på samarbetet, 
utförs en fallstudie av en arbetsplats i denna domän. Genom en syntes av teoretisk 
kunskap och resultat från fallstudien kommer nya riktlinjer för datorisering av 
äldreomsorgen att tas fram, i vilka domänens unika egenskaper tas i beaktande. De 
nya riktlinjerna avser att öka användarnas acceptans av det nya systemet så att det ses 
som ett effektivt arbetsredskap för samarbete. 

De tre generella utgångspunkterna för detta arbete är följande: 

1. Hur påverkar datoriseringen av äldreomsorgsdomänen de befintliga 
samarbetsrutinerna på arbetsplatsen? 

2. Vilka egenskaper i datoriseringsprocessen krävs för att denna ska leda till en 
hög acceptansnivå för den nya tekniken hos personal inom äldreomsorgen? 
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3. Vilken betydelse har förankringen av datoriseringsprocessen hos användarna 
inom äldreomsorgen för att de ska acceptera den nya tekniken?  

De tre utgångspunkterna stödjer huvudsyftet med detta arbete, som är att ta fram nya 
riktlinjer för datorisering av äldreomsorgen.  

1.1 Organisationsbeskrivning  

Detta examensarbete kommer att ske i samarbete med äldreomsorgen i en västsvensk 
kommun, i detta arbete kallat Vänerstad. Denna organisation har under två år arbetat 
med att datorisera personalens inrapportering av utförda insatser, och gick i skarpt 
läge med det nya systemet den första januari 2009. Systemet ifråga är ett tekniskt 
inrapporteringssystem1 som förändrar de befintliga rutinerna för inrapportering av 
utförda insatser. En undersökning av denna organisation kan kasta ljus på hur 
datoriseringen av en arbetsplats inom äldreomsorgen påverkar befintliga 
samarbetsrutiner och hur införandeprocessen i sig har påverkat användarnas acceptans 
av den nya tekniken2. 

Det bor ca 24 000 personer i Vänerstad, och av dessa arbetar ungefär 550 personer 
inom äldreomsorgen. Kommunens socialnämnd baserar och utformar äldreomsorgens 
mål utifrån socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 
Äldreomsorgschefen bestämmer sedan hur målen ska uppfyllas och delegerar det 
praktiska ansvaret för de tolv hemtjänstgrupperna till åtta enhetschefer. 
Organisationen kontrolleras av flera myndigheter och är då skyldig att lämna statistisk 
information om verksamheten till Länsstyrelsen och Statistiska Centralbyrån (SCB).  

Som ett led i att kvalitetssäkra äldreomsorgen genom en snabbare och mer tillförlitlig 
insamling av nödvändig information om utförda insatser hos brukarna, togs beslutet 
att datorisera denna process. Efter en omfattande upphandlingsprocess, där delar ur 
personalen gjorde en studieresa till Hedemora som redan hade datoriserat 
äldreomsorgen, föll valet på ett tekniskt inrapporteringssystem som i detta arbete 
fortsättningsvis benämns Call.  

Informationen om utförda insatser lagras i kundspecifika databaser på servrar hos 
leverantören av systemet. Denna information kan sedan läsas i systemets 
rapportverktyg som nås via en vanlig kontorsdator. Vid inloggningen till systemet 
spelas eventuella meddelanden till personalen upp och en treminuters period för att 
hälsa på brukaren, registreras automatiskt. När personalen lämnar brukaren loggar de 
ut sig i Call och rapporterar in utförda insatser utifrån en lathund, bestående av ett 
laminerat kort i plånboksstorlek. Vid detta tillfälle kan personalen vid behov lämna 
två typer av meddelanden via Call, stafettmeddelanden eller händelse av vikt. De 
meddelanden som talas in transkriberas och går sedan att läsa i rapportverktyget efter 
ca 20 minuter. Resor till och från brukaren är en del av den så kallade kringtiden3 och 
registreras inte i Call. In- och utloggning i systemet fungerar som ett kvitto på utförda 

                                                
1 Leverantören ser Call som en tjänst och inget system. Call grundas dock på ett tekniskt system och 
fortsättningsvis används i denna rapport begreppet tekniskt system om Call. 

2 Bakgrundsinformation om äldreomsorgen i Vänerstad hämtades från kommunens hemsida och 
blandades med muntlig information från personal och arbetsledning. Information om Call hämtades 
från leverantörens hemsida och från äldreomsorgens interna dokument om datoriseringsprocessen.  

3 Kringtiden är en fastställd procentsats av den totala arbetstiden och baseras bland annat på hur långa 
avstånd det är mellan brukarna då de kan bo på landsbygden eller i stadsmiljö, kringtiden används även 
för administrativa arbetsuppgifter. 
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insatser och visar mellan vilka klockslag besöket har ägt rum och vilken eller vilka 
vårdare som har utfört insatserna. Exempel på insatser som utförs är att hjälpa 
brukaren upp ur sängen på morgonen, påklädning, hjälp med personlig hygien, 
medicinutdelning, städning eller måltider. Förutom att utföra planerade insatser svarar 
hemtjänstpersonalen även på larm från brukarna och dessa prioriteras före det 
schemalagda arbetet.  

Det är möjligt att efterrapportera utförda insatser via en dator eller en knapptelefon 
och detta ska utföras så snart som möjligt, men det kan i bland dröja flera timmar 
innan personalen har möjlighet att efterrapportera.  

1.2 Problembeskrivning  

Problemområdet för detta examensarbete faller inom ramen för människa-dator 
interaktion, (MDI) som är ett forskningsområde som strävar efter att människors 
interaktion med datorsystem ska optimeras (Benyon, Turner & Turner, 2005).  Målet 
för MDI är att skapa användbara system som accepteras av användarna som effektiva 
arbetsredskap genom att bland annat ta fram designriktlinjer och riktlinjer för en 
lyckad datorisering som leder till att användarna accepterar den nya tekniken 
(Benyon, et al., 2005). I detta examensarbete undersöks teorierna om datorisering, 
acceptans och datorstött samarbete, vilka tillsammans utgör arbetets teoretiska 
referensram.  

Datorisering omfattar enligt Allwood (1991) både utveckling och introduktionen av 
tekniska system på en arbetsplats. I detta arbete undersöks ett system som redan är 
introducerat på en arbetsplats, varvid utvecklingsaspekten lämnas åt sidan. Davis 
(1996) skrev redan för ett decennium sedan att MDI-området saknade riktlinjer för en 
lyckad datoriseringsprocess som leder till att användarna accepterar den nya 
produkten. Arbetet har sedan dess gått framåt och det finns generella riktlinjer för hur 
införandet av ny teknik ska ske på bästa sätt (Nemeth et al., 2004) men dessa är inte 
applicerbara på alla domäner. Äldreomsorgen behöver riktlinjer för datorisering som 
tar hänsyn till domänens speciella behov för att datoriseringen ska lyckas. Ett vanligt 
förkommande problem som ofta förbises är att datoriseringen av en arbetsplats alltid 
ändrar arbetsrutinerna (Scandurra et al., 2008) vilket kan få oanade konsekvenser för 
användarna av det nya tekniska systemet. 

Ett företag vill ha valuta för sina investeringar och inte lägga resurser på teknik som 
inte används och tvingar ibland personalen att arbeta med tekniska system som de inte 
accepterar, vilket kan leda till oro och stress hos de anställda, med sjukskrivningar 
som följd (Davis, 1996). Företag har mycket att tjäna på en ökad kunskap om hur en 
produkt ska introduceras för att personalen ska acceptera den och företaget få valuta 
för sina investeringar. 

Genom datoriseringen sker mer av samarbetet på arbetsplatserna idag genom tekniska 
system. Teorier från datorstött samarbete antyder att en fördel med tekniska system är 
att de kan effektivisera och underlätta samarbete över tid och rum (Reddy, Dourish & 
Pratt, 2006; Schneiderman, 1992, i Faulkner, 1998). Både geografiskt åtskilda grupper 
och grupper som samarbetar över tid kan behöva teknikstöd för ett effektivare 
samarbete (Reddy et al., 2006). I äldreomsorgen är samarbetet utspritt både 
geografiskt och över tid, då en brukare tar emot insatser från olika personal vid skilda 
tidpunkter under dagen.  

Ett system som genom omfattande utvärdering har bedömts vara användbart borde 
accepteras av användarna utan svårigheter, men forskning visar att det inte är möjligt 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 4 

att sätta likhetstecken mellan användbarhet och acceptans, och att det finns produkter 
med hög användbarhet som ändå inte accepteras av användarna (Davis, 1996; 
Gulliksen & Göransson, 2002). Acceptansen av ett tekniskt system är en viktig faktor 
för en lyckad datorisering (Slem, Levi & Young, 1995) och bör inte negligeras. 

1.2.1 Problemprecisering 

Vårddomänen har inte följt med i den datorisering som pågår i samhället (Sainfort, 
Jacko & Booske, 2003; Hedström, 2006). En bidragande orsak till detta är domänens 
komplexa uppbyggnad och ständigt varierande arbetsuppgifter (Sainfort et al., 2003) 
och att domänen saknar kunskap om datoriseringens påverkan på arbetsplatsen 
(Hedström, 2006). En lyckad datoriseringsprocess innebär att användarnas acceptans 
av det nya tekniska systemet är hög och att de ser systemet som ett effektivt 
arbetsredskap (Slem et al., 1995). En misslyckad datorisering orsakas ofta av att de 
befintliga arbetsrutinerna inte är inkorporerade i utnyttjandet av den nya tekniken 
(Smith-Atakan, 2006). Nemeth et al. (2004) menar att varje enskild domän har 
specifika egenskaper som måste adresseras för att införandet av ny teknik ska bli 
framgångsrikt, vilket innebär att äldreomsorgen som är en vårddomän inte kan dra 
nytta av de riktlinjer som finns för datorisering av andra vårdområden.  Detta 
kompliceras av att datoriseringen av äldreomsorgen inte har utvärderats i samma 
utsträckning som datoriseringen av sjukhusvården (Hedström, 2006). 

Arbetet i äldreomsorgen varierar från dag till dag och timma till timma och utförs på 
varierande platser. Personalen måste samarbeta och koordinera sina insatser hos 
brukarna så att nästa medarbetare är medveten om inträffade händelser hos brukaren 
som kan påverka de egna insatserna (Nilsson & Hertzum, 2005). Genom 
datoriseringen sker detta samarbete genom tekniska system och detta påverkar de 
befintliga samarbetsrutinerna.  

Detta arbete integrerar teorier om datorisering och datorstött samarbete för att skapa 
en teoretisk bas för framtagandet av riktlinjer för en datorisering av äldreomsorgen. 
Riktlinjerna förankras i empirin genom en fallstudie av en kommuns datorisering av 
äldreomsorg. Då samarbete är centralt för denna domän (Hedström, 2006) är det av 
särskilt intresse att undersöka hur information mellan personal förmedlas via ett 
tekniskt system.  

Detta examensarbetes syftar till att utveckla riktlinjer för datorisering av 
äldreomsorgen, där domänens egenskaper och befintliga arbetsrutiner tas tillvara, 
vilket uppnås genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

1. Studera teorier om datorisering och datorstött samarbete för att undersöka 
vilka samarbetsproblem datoriseringen av en arbetsplats kan orsaka och hur 
detta påverkar användarnas acceptans av det nya systemet. 

2. Genom en empirisk undersökning utföra en kartläggning av hur införandet av 
ny teknik har påverkat samarbetet inom äldreomsorgen. 

3. Framtagandet av nya riktlinjer för datorisering av en arbetsplats inom 
äldreomsorgen baserade på den teoretiska och empiriska undersökningen. 

Den tredje frågan kan ses som examensarbetets huvudmål och en precisering av 
syftet. De andra punkterna bör ses som nödvändiga delmål för att kunna uppnå målet 
med detta arbete. Ovanstående delmål ringar in arbetets centrala begrepp: datorisering 
av arbetsplatsen, datorstött samarbete, användbarhet och acceptans, vilka diskuteras 
och beskrivs i rapportens teoretiska referensram (se vidare kapitel 2).  
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1.2.2 Avgränsningar 

I de fall den empiriska undersökningen påvisar att eventuella problem med 
datoriseringen har organisatoriska orsaker (Berg, 2001), kommer dessa att lämnas till 
en senare undersökning. Datoriseringsprocessen inbegriper både utvecklingen av 
datorsystem och införandet av dessa på en arbetsplats (Allwood, 1991) men i detta 
arbete undersöks inte utvecklingsprocessen. Den empiriska undersökningen fokuserar 
främst på samarbete mellan personalen inom äldreomsorgen, då samarbete är 
nödvändigt för att kunna ge brukarna adekvat vård (Hedström, 2006). Förutom 
fältpersonalen samarbetar även arbetsledning och i viss mån även anhöriga till 
brukare genom Call, i detta arbete undersöks dock enbart personalens samarbete 
genom systemet. Av de ca 550 personer som arbetar i äldreomsorgen i Vänerstad är 
endast 170 personer aktiva i det nyligen införda inrapporteringssystemet, vilket gör att 
det är endast dessa 170 personer som är aktuella för den empiriska undersökningen i 
detta arbete. Det är av praktiska skäl inte möjligt att utföra en empirisk undersökning 
av hela datoriseringsprocessen, därför undersöks en organisation som nyligen har 
datoriserats.  

1.2.3 Översikt  

Denna rapport är uppdelad i fyra större delar, där den första delen (se kapitel 1) utgörs 
av en introduktion av det aktuella problemområdet samt en motivering till det fortsatta 
arbetet. De teorier som nämns i problempreciseringen (se avsnitt 1.2.1) är viktiga för 
att erhålla en vetenskaplig grund att basera resterande del av undersökningen på. 
Dessa teorier och hur de ibland kan kopplas samman och ibland säger emot varandra 
redovisas i kapitel 2. I rapportens tredje del beskrivs hur arbetet har gått igenom fyra 
faser för att nå slutmålet med att skapa nya riktlinjer för datorisering av 
äldreomsorgen. Denna tredje del utgörs av en beskrivning av arbetsprocessens fyra 
faser (se kapitel 3, avsnitt 3.1) och de metoder och datainsamlingstekniker (se avsnitt 
3.2 - 3.4) som har använts i detta arbete. Här beskrivs även hur arbetet i de fyra 
faserna har genomförts genom varierande datainsamlingstekniker. I den avslutande 
fjärde delen av denna rapport redovisas delresultaten från de fyra faserna i 
arbetsprocessen (se avsnitt 4.1 - 4.4) och arbetets huvudsakliga bidrag, framtagandet 
av de nya riktlinjerna redovisas i kapitel 5. Rapporten avslutas med en diskussion om 
den metodik som har använts i genomförandet av detta arbete och validiteten i de 
framtagna riktlinjerna. 
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2 Teoretisk referensram 
I kapitel 2 redovisas den litteraturstudie som utfördes i syfte att öka den egna 
kunskapen om det problemområde som är föremål för undersökning i detta arbete 
genom framtagandet av den teoretiska referensramen. Teorier om datorisering av 
arbetsplatsen (se avsnitt 2.1), datorstött samarbete (se avsnitt 2.2), användbarhet och 
acceptans (se avsnitt 2.3) är samtliga delar av MDI och hur de påverkar varandra 
beskrivs i detta kapitel. Artiklar av Bardram (2000) och Nemeth et al. (2004) utgjorde 
utgångspunkten för det teoretiska arbetet och ledde fram till nya referenser och 
sökord4 som var relevanta för det fortsatta arbetet.  

2.1 Datorisering  

I detta avsnitt beskrivs förväntningarna på datoriseringen, vilka problem som kan 
uppstå vid införandet av ny teknik på en arbetsplats och hur dessa problem kan lösas 
eller konsekvenserna av dem mildras.  

De flesta arbeten idag kräver någon form av specialistkompetens (Gerdner, 1980) och 
även någon form av verktygsanvändning för att effektivisera arbetet och få ut bästa 
möjliga resultat med så lite ansträngning som möjligt. Genom datoriseringen har 
datorn blivit ett vanligt förekommande arbetsverktygen (Jordan, 1998), vilket innebär 
att allt fler arbetare har behövt skaffa sig datorkunskaper, oavsett om de vill eller inte. 
”En yrkesarbetare vill göra ett bra jobb, effektivt och med kvalitet, inte lära sig att bli 
en datoroperatör…” (Gulliksen & Göransson, 2002 s. 21).  

När datoriseringen inleddes på 1970-talet var förhoppningarna stora på att den nya 
tekniken skulle generera stora ekonomiska vinster, effektivisera arbetet och förkorta 
arbetstiden (Gerdner, 1980; Berg, 2001). Det visade sig dock att de datasystem som 
skulle ersätta personalen ofta var mer beroende av personalens kompetens än vad 
någon trodde (Lennerlöf, 1993), varvid de förväntade ekonomiska vinsterna uteblev. 
För att optimera effekterna av datoriseringen krävs organisations- och för 
kompetensutveckling, men detta sker sällan då detta krockar med befintliga 
traditioner och tidigare genomförda investeringar (Lennerlöf, 1993).  

Berg, (2001)  menar att konceptet lyckad datorisering är mångfacetterad och anser att 
de flesta andra forskare nöjer sig med att säga att datoriseringen är lyckad om 
användarna accepterar den nya produkten. Berg (2001) visar genom exempel hur 
konceptet ”en lyckad datorisering” kan se ut på olika sätt beroende på vilken 
intressent som yttrar sig, och menar att åsikterna om huruvida datoriseringen har varit 
lyckad kan förändras under själva införandeprocessen. Det första målet med 
införandet av ny teknik på en arbetsplats kan vara att minska personalstyrkan, men när 
detta inte blir fallet kan nya aspekter, som en ökad yrkesstolthet hos personalen, anses 
vara ett mått på en lyckad datorisering.  

Problem kring datoriseringen kan ta sig många skilda uttryck. En misslyckad 
datorisering av en arbetsplats kan orsaka känslor av otillräcklighet och stress hos 
användarna (Lennerlöf, 1993; Schneiderman, 1992, i Faulkner, 1998). Hälsoproblem 
som är orsakade av datoranvändningen ökar lavinartat med stora kostnader för 
samhället (Gulliksen & Göransson, 2002; Lennerlöf, 1993 och Schneiderman, 1992 i 
Faulkner, 1998). Problemen existerar i alla branscher som använder sig av datateknik 

                                                
4 Några av de sökord som användes i sökningen efter relevant litteratur: collaboration, implementing 
guidelines, acceptance, usability. 
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(Gulliksen och Göransson, 2002). Problemen drabbar inte enbart den enskilda 
personen utan även arbetsledningen, då en frånvaro leder till behov av att skaffa 
ersättare för arbetaren vilket genererar extra utgifter. Då en kollega drabbas av 
hälsoproblem på grund av datoriseringen finns risken att övriga medlemmar i 
arbetsgruppen blir mer negativa till systemet (Slem et al., 1995). När personalen 
upplever att det nya tekniska systemet inte fungerar enligt deras behov hittar de ofta 
nya lösningar som ligger utanför systemet (Wears, Cook och Perry, 2006). Eftersom 
dessa lösningar ofta inte kommer till arbetsledningens kännedom lever ledningen i 
villfarelsen att datoriseringen har varit lyckad. Gerdner (1980) menar att 
datoriseringen gör att människorna kan bli främmande för sin egen verksamhet då den 
förändras starkt genom införandet av ny teknik.  

Enligt Gerdner (1980) kan en bidragande orsak till den oro en del personer kan känna 
inför datoriseringen vara att datorn kan lagra mycket mer information än en hel grupp 
människor, och ses då som en överlägsen medarbetare enligt talesättet ”kunskap är 
makt” (Gerdner, 1980; Schneiderman, 1992, i Faulkner, 1998). Problemen kring 
datoriseringen kan bero på att företaget, inte har planerat för ett eventuellt 
misslyckande i datoriseringen (Wears et al., 2006). Detta förbiseende kan enligt 
Wears et al. (2006) bero på att ledningen är ”som förblindad” av de eventuella 
ekonomiska vinsterna att de inte vill inse att datoriseringen kan gå fel, och har då 
svårt att lyssna på motstånd mot datoriseringen hur korrekta de än må vara. I denna 
miljö anses de som motsätter sig datoriseringen vara motsträviga, och anklagas för att 
inte vara lagspelare, vilket leder till att deras åsikter tolkas som överdrivet negativa 
och manipulativa (Wears et al., 2006). En starkt bidragande faktor till personalens 
negativa tankar om datoriseringen, är att införandet av ny teknik alltid förändrar 
befintliga arbetsrutiner (Scandurra et al., 2008). Denna aspekt av datoriseringens 
påverkan på arbetsplatsen har varit känd under en lång tid (Lennerlöf, 1993) och anses 
fortfarande vara ett erkänt problem som behöver adresseras (Berg, 2001). Däremot 
varierar tankarna om hur detta problem löses på bästa sätt. Berg (2001) menar att det 
är bäst att låta datoriseringen löpa på och adressera problemen med förändrade 
arbetsrutiner allteftersom de framträder, då det alltid finns något att lära sig av 
problemen. Andra studier som till exempel den av Wears et al. (2006) anser att 
datoriseringsprocessen måste inledas av en omfattande undersökning av det arbete 
som utförs i den kontext det utförs i. 

Schneiderman, (1992, i Faulkner, 1998) ställer upp nedanstående lista på orsaker till 
problemen vid datoriseringen:  

• System som inte uppför sig på ett konsekvent sätt. 

• Enformiga uppgifter som är kopplade till systemanvändningen.  

• Rädsla för att systemet ska gå sönder eller göra misstag. 

• En känsla av att datorerna vet för mycket och att informationen kan försvinna. 

• En del arbetsgivare som ser systemen som ett sätt att spionera på de anställda.  

• Synen på datorer som ersättare för människan orsakandes arbetslöshet. 

En undersökning som på 1990-talet jämförde skillnaderna mellan den japanska och 
den amerikanska företagskulturen visar att företagskulturen är en starkt bidragande 
faktor till hur väl arbetarna accepterar införandet av ny teknik på en arbetsplats (Slem 
et al., 1995). I den japanska företagskulturen är med livslånga anställningar, en stark 
lojalitet till företaget och en hög grad av medbestämmande för arbetarna (Slem et al., 
1995). Enligt Slem et al. (1995) är det sannolikt att detta resulterar i en personalstyrka 
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som välkomnar tekniska förändringar då de upplever en arbetstrygghet och att de är 
en viktig del i företagets framgångar. Företagskulturen i USA och den övriga 
västvärlden fokuserar i högre grad på individuella insatser och att den enskilda 
personen är ansvarig för sitt eget arbete. Personalen ses här oftare som en utbytbar 
resurs och konkurrensen mellan personalen på ett företag är starkare här än i den 
japanska företagskulturen (Slem et al., 1995).  

Undersökningen av Slem et al. (1995) visar hur det finns ett starkt samband mellan 
företagskulturen och arbetarnas positiva syn på förändringar i arbetet. Positiva åsikter 
om datoriseringen, som att den kommer att underlätta deras arbete, förbättra den egna 
karriären och leda till en större egenkontroll över arbetet, gör det sannolikt att 
personalen kommer att samarbeta vid datoriseringen (Slem et al., 1995). Om 
personalen däremot tror att datoriseringen kommer att försvåra deras arbete, skada 
relationerna med kollegorna, innebära en stressfaktor eller hota det egna arbetet, kan 
dessa farhågor leda till ett motstånd mot den nya tekniken (Slem et al, 1995).  

Denna undersökning av Slem et al. (1995) kan jämföras med hur kommunala 
arbetsplatser har utvecklats under de senaste åren. De har av tradition ansetts som 
säkra arbetsplatser där personalen arbetar fram till pensionen (Hedström, 2006), vilket 
innebär att de då uppvisade vissa likheter med den japanska företagskulturen. Dessa 
verksamheter har dock genomgått en förändring på senare år till att vara mer 
marknadsmässiga med alla de för- och nackdelar det innebär, bland annat är ett arbete 
inom kommunala verksamheter inte längre en anställning på livstid, utan personal kan 
sägas upp vid brist på arbete (Hedström, 2006). Kommunala arbetsplatser börjar då 
uppvisa större likheter med den amerikanska företagskulturen och frågan är om 
personalen har tagit till sig och accepterat denna förändring av arbetsplatsen och hur 
förändringen av anställningstryggheten påverkar deras förmåga att acceptera 
införandet av ny teknik. 

Datoriseringen påverkar den organisation som inför den nya tekniken och även 
arbetsuppgiftens storlek, dess komplexitet och arbetets fysiska egenskaper (Berg, 
2001; Slem et al., 1995). Införandet av ny teknik kan även förändra personalens 
självständighet och hur utförande av arbetsuppgiften kontrolleras. Datoriseringen kan 
även leda till nya kommunikationsvägar mellan arbetare och arbetsledning och 
därigenom förändra arbetsrollerna (Slem et al., 1995). Användarnas uppfattning om 
datoriseringen påverkas enligt Faulkner (1998) starkt av i hur hög grad användarna är 
delaktiga i de beslut som fattas rörande datoriseringen. Denna delaktighet leder till att 
de upplever systemet som ett användbart arbetsredskap som gör deras arbete enklare 
och effektivare. En hög acceptansnivå uppnås inte om användarna känner att systemet 
bestämmer över dem och att deras arbetsinsats har reducerats till att utföra 
knapptryckningar (Faulkner, 1998). 

”Om individen inte kan påverka nöjet i sin situation lär hon sig att hon är 
hjälplös, hon drabbas av inlärd hjälplöshet vilket kan innebära att hon 
passiviseras, att hennes förmåga att lösa problem hämmas och att 
stämningsläget går ner mot depression (Lennerlöf, 1986, 1989 i Lennerlöf 
1993)”. 

Ovanstående citat visar hur viktigt det är att människor får en möjlighet att påverka 
sin situation och att avsaknad av denna möjlighet kan orsaka allvarliga problem för 
användaren (Lennerlöf, 1986, 1989 i Lennerlöf 1993).  

 Arbetsledningens engagemang och personalens kunskaper om datoriseringsprocessen 
är två viktiga faktorer i förändringsarbetet (Berg, 2001). En väl hanterad 
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förändringsprocess kan öka arbetarnas acceptans av den nya tekniken enligt Slem et 
al. (1995). Arbetsledningen har en viktig roll att spela vid alla typer av 
datoriseringsprocesser, och bör kunna ge vägledning, råd och stöd för personalen 
(Slem et al., 1995). 

”Ju mer avancerad teknik som används, desto viktigare blir människorna. 
Nyckelfrågan vid utnyttjande av ny teknik, blir inte bara tekniken utan 
framförallt hur man lyckas organisera arbetet, engagera människorna och 
utveckla en miljö där lärande, idékraft och kvalitet blir vägledande. 
Därmed gäller också hur väl man lyckas få människor att självständigt ta 
den nya tekniken i sin tjänst och utveckla sin egen förmåga att använda 
den.”(En ny arbetsvärld. 1988, s 4. i Lennerlöf, 1993). 

Den tidiga litteraturen om datoriseringsprocessen (Lennerlöf, 1993; Gerdner, 1980) 
beskriver problem med datorisering av arbetsplatsen, och de förväntningar som då 
fanns på en lyckad datorisering. Denna litteratur har en positiv ton och antyder att 
datoriseringsproblemen kommer att försvinna i framtiden när problemen kring 
datoriseringen har undersökts närmare och forskningen har tagit fram riktlinjer för en 
lyckad implementeringsprocess. Nästan tjugo år senare uppstår fortfarande problem 
vid datorisering av arbetsplatser (Scandurra et al., 2008). Det största problemet med 
datoriseringen av en arbetsplats verkar vara att få de som ansvarar för datoriseringen 
att inse att det kan uppstå problem och att det inte räcker med en användbar produkt 
för att datoriseringen ska accepteras av den personal som ska använda produkten. 

Problem med datoriseringen av en arbetsplats kan uppstå på alla typer av 
arbetsområden. Ett område som har egna unika problem att ta hänsyn till vid 
införandet av ny teknik är vårdsektorn. I följande avsnitt (se avsnitt 2.1.2) beskrivs 
datoriseringen av vårdsektorn och vilka speciella problem som kan uppstå vid 
införandet av nya tekniska system i denna domän. 

2.1.1 Datorisering av vårdsektorn 

Hedström (2006) menar att den största direkta vinsten av att datorisera äldreomsorgen 
är att tekniken kan ta över en del av kringsysslorna5, vilket frigör tid för 
vårdpersonalen som de kan spendera på det direkta arbetet hos vårdtagaren. Hon 
menar även att datoriseringen av äldreomsorgen förväntas ge personalen bättre 
tillgång till information i mötet med vårdtagarna, bättre uppföljning av det utförda 
arbetet och en förbättrad samverkan över organisationsgränserna. Det finns dock 
teoretiska skäl till att anta att de ekonomiska vinsterna av att investera i en 
datorisering av en arbetsplats inom vårdsektorn enbart kommer att bli marginella då 
införandet av ny teknik skapar nya problem som måste lösas (Nemeth et al., 2004). 
Berg (2001) anser att problemen med datorisering av vården ökar i takt med storleken 
på organisationen och att det finns fler historier om misslyckade datoriseringsförsök 
än vad det finns exempel på lyckade datoriseringar. 

Vårddomänen har inte följt med i den datorisering som pågår i samhället (Sainfort, et 
al., 2003; Hedström, 2006). Det är ett problem att beställarna av tekniska system till 
denna domän inte är medvetna om vilka behov som finns i organisationen (Wears et 
al., 2006), och saknar kunskap om vilka typer av teknik som finns tillgängliga för dem 
(Sainfort et al., 2003). Den primära arbetsuppgiften i vården, att förse patienterna med 

                                                
5 Med kringsysslor avses här administrativa sysslor som inrapportering av händelser hos vårdtagaren 
och planering av det dagliga arbetet. 
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adekvat vård kräver professionell personal som samarbetar i komplext sammansatta 
arbetsgrupper (Berg, 2001). Arbetsuppgifterna varierar dagligen och det går inte att 
förutsäga hur den ena arbetsdagen kommer att skilja sig åt från den andra (Wears et 
al., 2006), vilket gör att det krävs specialkompetens för att kunna beställa och överse 
datoriseringen av en arbetsplats (Sainfort et al., 2003).  Nemeth et al. (2004) är av 
samma åsikt och menar att domänens komplexitet gör svårt för en utomstående att 
förstå sig på den utan en omfattande empirisk undersökning. De menar vidare att det 
är sällan som vårdpersonalen har något att säga till om vilket system som ska 
upphandlas och användas. Tillverkarna av produkter för vårdsektorn fokuserar oftast 
enbart på den funktion som de har sålt till kunden och frågor om produktens 
användbarhet prioriteras inte (Nemeth et al., 2004). Ett av de svåraste problemen vid 
datoriseringen av vårdsektorn är de existerande ekonomiska begränsningarna. Dålig 
ekonomi gör det sannolikt att ett system som används i ett område kommer att 
användas i ett närliggande område (Nemeth et al., 2004). Enligt Berg (2001) är 
datoriseringen av vårddomänen ett ”dubbeleggat svärd” för vårdpersonalen. Den nya 
tekniken kan underlätta och stödja deras arbete, men gör detta genom att introducera 
nya begränsningar på hur arbetet utförs, som att begränsa hur mycket text som får 
skrivas in i ett rapportsystem (Berg, 2001). En av de negativa aspekterna med 
införandet av ny teknik är att arbetsledningen kan utnyttja systemet för att kontrollera 
sina anställda (Schneiderman, 1992 i Faulkner, 1998). Genom att datorn kan lagra så 
mycket information är det frestande att plocka fram mer information än vad som 
egentligen behövs för arbetet (Gerdner, 1980). Informationen i sig kan då upplevas 
som mer viktig än själva arbetet som leder fram till informationen.  

Vårddomänens komplexitet gör att domänen inte kan använda produkter som är 
utvecklade för andra domäner som till exempel tillverkningsindustrin (Sainfort, et al., 
2003). En annan egenskap som förbises vid datoriseringen av vården, är att denna 
domän inte bör ses som en organisation, utan mer korrekt som en löst 
sammanhängande väv av grupper som ibland samarbetar och ibland motarbetar 
varandra (Wears et al., 2006). Det innebär att samtidigt som en grupp kan dra fördelar 
av datoriseringen, innebär införandet av det nya tekniska systemet att en annan grupp 
får problem (Hedström, 2006). I vårdsektorn är det vanligt att den sekundära 
arbetsprocessen, som administrativa uppgifter, datoriseras med målet att detta ska ha 
en positiv påverkan på den primära arbetsprocessen, att ge vårdtagarna den vård de 
behöver (Berg, 2001). Genom en positiv förändring av den sekundära arbetsprocessen 
sker förhoppningsvis en synergieffekt och den primära arbetsprocessen påverkas även 
den positivt av införandet av ny teknik. Den största utmaningen vid implementering 
av informationssystem i vårdsektorn är enligt Berg (2001) att upptäcka dessa 
synergieffekter och att hantera dem väl och utveckla dem så att den primära 
arbetsuppgiften kan få de största möjliga fördelar av datoriseringen.  

Ursprunget till datoriseringen av vården är enligt Nemeth et al. (2004) ett 
administrativt behov av en effektivare hantering av data, som till exempel löner och 
fakturor, varvid datoriseringen av denna domän har fortsatt att sprida sig till andra 
arbetsgrupper.  Wears et al. (2006) menar istället att datoriseringen av vårdområdet 
inleddes med system som var specialiserade för en specifik klinisk arbetsuppgift, som 
att analysera röntgenbilder. Först därefter har datoriseringen av vården gått vidare till 
system som är avsedda för de administrativa avdelningarna.  Även om åsikterna om 
hur datoriseringen av vården inleddes går isär, är både Nemeth et al. (2004) och 
Wears et al. (2006) ense om att det är först nyligen som administrativa tekniska 
system har börjat påverka den personal som utför de primära arbetsuppgifterna i 
vården. Administrativa system har oftast ingen självklar koppling till den primära 
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arbetsuppgiften, men påverkar den ändå genom att det ofta är den redan ”hårt 
pressade personalen” som utför den primära arbetsuppgiften som matar in uppgifter i 
det administrativa systemet (Wears et al., 2006).  

En hög servicegrad i vården erhålls enligt Cole (1989 i Timpka, 1993) genom att 
tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vilket kräver att 
personalen känner att de kan lita på den nya tekniken. Genom att datoriseringen alltid 
påverkar befintliga arbetsrutiner (Cooper et al., 2007; Scandurra et al., 2008) är det 
sannolikt att personalen inledningsvis inte litar på tekniken innan de har lärt sig hur 
den fungerar. Frågan om hur lätt ett system är att lära sig är en av de viktigaste 
aspekterna för ett användbart system (Benyon et al., 2005) enligt de egenskaper ett 
användbart system bör uppvisa (se avsnitt 2.3). De förändrade arbetsrutinerna kan 
även leda till nya frågor hos personalen (Berg, 2001), som vem eller vilka som kan få 
tillgång till den inmatade informationen. Dessa frågor går emot Coles (1989 i Timpka, 
1993) påstående om att en hög servicegrad i vården bör bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet. Förändrade arbetsrutiner kan även leda 
till förändrade kontakter mellan patienten och hälso- och vårdpersonalen (Cole, 1989 i 
Timpka, 1993) vilket enligt Hedström (2006) är en av de främsta fördelarna med 
datoriseringen av denna domän. 

De flesta former av servicearbete innebär att personalen själva kontrollerar sitt eget 
arbete vilket innebär att tekniken måste kunna tillgodose olika individers behov av att 
utföra arbetsmoment i den turordning de själva anser vara bäst (Cole, 1989 i Timpka, 
1993). Arbetsuppgifter som enligt Timpka (1993) är särskilt lämpade för datorstöd 
bör vara icke-kritiska, tidskrävande med detaljerade uppgifter, uppgifter som inte är 
vanligt förekommande, eller uppgifter med känd lösningsprocedur. Hedström (2006) 
anser att lämpliga områden för datorisering är insamling och delning av information 
vilket förbättrar kommunikationen mellan patienten och vårdgivaren. Det står i 
motsats till åsikterna hos Nemeth et al. (2004) som menar att hela vårdområdet är en 
kritisk domän, och det följer då att de arbetsuppgifter som utförs i denna domän är av 
en kritisk karaktär. Flera undersökningar (Nemeth et al, 2004; Hedström, 2006) menar 
att vårdområdet är komplicerat med arbetsuppgifter som förändras dagligen. Det är 
över tjugo år sedan Timpka (1993) tog fram sin lista med arbetsuppgifter inom vården 
som han ansåg vara särskilt lämpliga för datorisering, och det är möjligt att tekniska 
framsteg har gjort att dessa åsikter kanske inte längre är lika aktuella. 

Berg, (2001) anser att rätt ledarskapsstil under datoriseringsprocessen är avgörande 
för om införandet av ny teknik i vården ska lyckas eller inte. Vilken ledarstil som är 
den rätta kan inte bestämmas i förväg utan denna upptäcks under införandeprocessen. 
Genom en hög grad av användarmedverkan i datoriseringsprocessen ökar känslan av 
ägarskap för det system som introduceras på arbetsplatsen (Berg, 2001) vilket leder 
till att användarna är mer intresserade av att införandet av den nya tekniken ska lyckas 
(se undersökningen av Slem et al, 1995 i avsnitt 2.1). En hög användarmedverkan är 
dock ingen garanti för att datoriseringen ska lyckas, då användare från vårdområdet är 
alltför fokuserade på sitt eget arbetsområde och saknar en holistisk syn på 
arbetsprocessen (Berg, 2001). Detta bör leda till att de områden som användarna är 
mer hemma i har större sannolikhet att fungera efter införandet av den nya tekniken, 
medan andra områden på arbetsplatsen kanske inte kommer att kunna dra samma 
nytta av tekniken och där personalen istället upplever tekniken som ett störande 
moment i det dagliga arbetet. 

Införandet av tekniska administrativa system innebär att information som tidigare var 
pappersbaserad nu övergår till ett elektroniskt format. Sainfort et al. (2003) och Berg 
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(2001) menar att en fördel med pappersbaserad informationsteknologi är att den är 
enkel och robust. Som kommunikationsmedel i en liten arbetsgrupp är pappersbaserad 
informationsteknologi mycket effektiv. Hedström (2006) antyder att personalen inom 
äldreomsorgen är glada över att slippa skriva ner informationen på papper då den inte 
längre riskerar att försvinna och att elektronisk information är lättare att överblicka då 
den inte är beroende av handstilen på den person som har skrivit informationen.  

Eftersom vården är en kritisk domän där misstag kan få katastrofala följder (Nemeth 
et al., 2004) är det extra viktigt i denna domän att eventuella problem med 
datoriseringen undersöks noga i förväg. Datoriseringen förändrar alltid de befintliga 
arbetsrutinerna (Scandurra et al., 2008) och det är viktigt att se till att arbetsrutinerna 
inte förändras så att den primära arbetsuppgiften inte påverkas negativt. Vårdsektorn 
har fortfarande mycket arbete kvar innan den är datoriserad i den grad som ledningen 
önskar. För att den fortsatta datoriseringen ska bli lyckad behövs riktlinjer för hur 
datoriseringen ska utföras för att nå de uppsatta målen med ökad effektivitet och 
ekonomiska vinster.  

Datoriseringen av en arbetsplats innebär ofta att införandet av ny teknik påverkar 
befintliga rutiner för hur personal samarbetar med varandra. I avsnitt 2.2 nedan 
beskrivs teorier kring datorstött samarbete, med syftet att visa på de problem som 
finns i att använda tekniska system för samarbete.  

2.2 Datorstött samarbete 

Datorstött samarbete är ett forskningsområde inom MDI som handlar om hur 
människor samarbetar genom tekniska produkter (Benyon et al., 2005). 
Datoriseringen medför att denna typ av samarbete ökar oavsett arbetsplats. Avsnittet 
inleds med en generell beskrivning av grupparbete för att ge en översiktsbild av den 
problematik som finns kring detta.  

Gruppsamarbete är komplicerat oavsett om det sker med teknikstöd eller inte. En 
arbetsgrupp som utgörs av personer med skilda bakgrunder är en positiv aspekt om 
målet med arbetet är att hitta en kreativ lösning (Kraut, 2003). I vården har 
gruppmedlemmarna skilda bakgrunder och borde då vara bra på att hitta kreativa 
lösningar på problem. Denna typ av gruppsammansättning är dock inte helt 
problemfri då de inbördes olikheterna kan leda till problem med sammanhållningen 
(Kraut, 2003) och gruppen får svårigheter med att nå det gemensamma målet, vilket 
är en central fråga för ett lyckat samarbete. Framgången hos en grupp bedöms oftast 
av det resultat gruppen producerar (Kraut, 2003). För en arbetsgrupp inom 
vårdområdet är det ofta svårt att definiera vad som är en lyckad produkt eller service 
(Sainfort, et al., 2003). Det innebär att det är svårt för denna grupp att utvärdera sitt 
arbete och bedöma om de har lyckats väl eller inte (Berg, 2001). Utan en tydlig, 
mätbar framgångsfaktor blir det svårt att mäta hur framgångsrikt ett tekniskt 
samarbetssystem är. En tänkbar framgångsfaktor inom vården kan vara att mäta om 
patienterna tillfrisknar eller inte, eller att mäta hur nöjda vårdtagarna är med den vård 
de har erhållit (Sainfort et al., 2003).  

Likväl som att grupparbete blir mer effektivt om arbetarna får inflytande över 
arbetsprocessen och utformandet av den dagliga verksamheten (Cole 1989, i Timpka, 
1993), blir även datoriseringsprocessen mer effektiv om användarna är delaktiga i 
denna process (Faulkner, 1998; Slem et al., 1995). Grupper blir mer effektiva om de 
har kompetenta medlemmar och de skulle enligt Kraut (2003) bli än mer effektiva om 
de hade tillgång till teknik som stödjer deras aktiviteter. 
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En grupp kan samarbeta åtskilda av tid eller rum där samarbete över tid kan vara 
synkront (samma tid) eller asynkront (skilda tidpunkter) (Benyon et al., 2005; Reddy 
et al., 2006). Det finns relativt enkla tekniska lösningar för att stödja samarbete över 
rum som tele- eller videokommunikationssystem, men enligt Reddy et al. (2006) är 
det mer komplicerat att skapa teknikstöd för samarbete över tid. Tiden är konstant och 
utspelas i realtid och kan därför inte pausas eller raderas, antingen arbetar användarna 
samtidigt eller inte (Reddy et al., 2006). Den mesta forskningen har tidigare utförts på 
samarbete över rum men forskning kring samarbete över tid får allt starkare fäste 
inom området datorstött samarbete (Reddy et al., 2006; Nilsson & Hertzum, 2005).  

Följande figur, visar ett vanligt sätt att dela upp samarbete i tid och rum. där de 
gråfärgade rutorna visar vilken del av matrisen detta arbete berör. 

 

 

 Tid 

 Samma tid (synkront) Skilda tider (asynkront) 

Samma plats Möte ansikte mot ansikte 

Verktyg för mötesstöd. 

Post-it meddelanden 

E-mail 

Delade 
informationsutrymmen 

Projektstyrning  

Skilda platser Tele- och videokonferenser. 

 Kollaborativa text- och 
bildediterare 

Instant messaging. 

Vanliga brev 

E-mail 

Delade 
infomationsutrymmen  

Arbetsflöden  

Figur 1. Matris över samarbete över tid och rum (efter Benyon et al., 2005, s. 729). 

Ett tekniskt system för samarbete över tid behöver låta användarna koordinera sina 
arbetsinsatser på ett smidigt sätt (Kraut, 2003; Bardram, 2000). På många 
arbetsplatser arbetar personalen i skift, där ett skift behöver meddela nästa skift om 
viktiga händelser som har inträffat (Nemeth et al., (2004). Inom vården är skiftarbete 
mycket vanligt och starkt tidsberoende då arbetet kräver att insatser från personal på 
olika skift kan synkroniseras för att insatserna ska få optimal effekt och leda till att 
vårdtagarna får adekvat vård (Nemeth et al., 2004). Bardram (2000) påstår att det är 
ett arbete i sig att koordinera samarbete som sträcker sig över tid och att detta arbete 
idag medieras av artefakter. Tekniska framsteg innebär att samarbete idag kan ske 
över alla gränser i tid och rum (Nilsson & Hertzum, 2005). Tid upplevs enligt 
Orlikowski och Yates (2002 i Nilsson & Hertzum, 2005) som organisatoriska 
lösningar och att arbetsuppgifterna är tätt sammankopplade med en strukturering av 
tid genom synkronisering, schemaläggning och allokering av tid till olika aktiviteter. 
Enligt Nilsson & Hertzum (2005) kan tekniska samarbetssystem maskera samarbetet i 
en organisation och få det att se ut som om arbetet utförs individuellt istället för i 
samarbete med en grupp.  

I mer traditionella ansatser om informationsbearbetning ses information som något 
väldefinierat och stabilt, en fråga om tillgång och inhämtning (Reddy et al., 2006). 
Det visar sig dock att information inte är något som hämtas från externa källor utan 
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information skapas genom interaktion mellan individer (Reddy et al., 2006). Ett 
problem är att de informationssystem som finns idag fokuserar på individuella 
aktiviteter för informationssökande och ignorerar de aktiviteter som utförs av en 
grupp för att söka efter information (Reddy et al., 2006). För vårddomänen, där 
arbetet oftast är en gruppansträngning (Scandurra et al., 2008) blir detta särskilt 
tydligt då en möjlig arbetsuppgift, som att utreda hur en vårdtagares behov tillgodoses 
på bästa sätt är beroende av en hel grupps kunnande och erfarenheter. Ett tekniskt 
system för samarbete inom vården behöver kunna användas för att samla information 
från flera yrkesområden och utifrån detta dra slutsatser om ett lämpligt 
tillvägagångssätt att lösa problemet på. Det visar sig enligt Ackerman (2002) att 
människan helst själv vill bestämma över vilken information som överlämnas till 
specifika personer. Det blir då ett problem när samarbetet medieras via ett 
datorsystem då dessa system ofta bygger på att all information ska behandlas på 
samma sätt. En särskild utmaning för samarbete över tid inom äldreomsorgen är att 
samarbete över tid omfattar både planering av vård över en kort tid, som en dag, och 
en vårdplanering som sträcker sig över en lång tid (Nilsson & Hertzum, 2005). 
Förutom detta är arbetet i äldreomsorgen även komplext i och med att arbetet utförs i 
ständigt varierande kontexter, det vill säga vårdtagarens hem och vårdtagarens behov 
kan förändras över natt beroende på om dennes hälsa förbättras eller försämras. Den 
teknik för samarbete som införs i äldreomsorgen måste kunna adressera en 
vårdplanering som sträcker sig över varierande tidsperioder, personalens skiftande 
arbetsplatser och de dynamiska arbetsuppgifterna (Nilsson & Hertzum, 2005). 

En arbetsuppgift som utförs i vårdsektorn påverkar oftast andra, efterföljande 
arbetsuppgifter (Reddy et al., 2006). Det innebär inte att arbetsuppgifterna alltid följer 
en strikt ordning utan det viktigaste är att inse den påverkan en tidigare uppgift har på 
senare uppgifter. Den informationen som förmedlas via det tekniska systemet kan 
behöva visas för olika användare vid skilda tidpunkter, beroende på deras 
arbetsuppgifter och schematider, och får inte försvinna ur systemet utan behöver 
finnas kvar så att nästa personal har möjlighet att ta fram den om de har behov av den 
för att kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt. Teknik kan stödja denna ordning, men 
för att vara ett effektivt samarbetsredskap behöver det tekniska systemet kunna visa 
cyklisk och temporal information, för att kunna visa mönster av föregående aktiviteter 
och förväntningar på kommande aktiviteter. Ett effektivt system för samarbete över 
tid behöver även ta de sociala och kulturella aspekterna om tid i beaktande och 
förutom att fokusera på hur aktiviteter organiserades i tid även ta i beaktande hur 
aktiviteterna upplevs i tid (Reddy et al., 2006).  

I ett samarbete som medieras av ett datorsystem arbetar gruppmedlemmarna mer 
individuellt än tidigare vilket innebär att det finns möjlighet att smita undan arbetet 
när det inte blir lika tydligt vem som gör vad (Benyon et al., 2005; Nilsson & 
Hertzum, 2005). Detta kallas ”social loafing” (ung. översatt social undanglidning) och 
är inom datorstött samarbete ett välkänt fenomen som kan leda till problem i vården 
då det krävs att en grupp samarbetar för att kunna ge vårdtagarna den vård som krävs 
(Scandurra et al., 2008). I ett system som syftar till att registrera samtliga utförda 
insatser blir en möjlig konsekvens att individer som tidigare har utfört ”social loafing” 
nu inte har samma möjlighet att gömma sig i gruppens samlade resultat då det blir 
tydligt vilka uppgifter som utförs av individen. 

 I vården samarbetar personalen med varandra genom skiftande samarbetsformer 
under arbetsdagen från muntlig kommunikation och handskrivna meddelanden, till 
samarbete via tekniska redskap (Bardram & Bossen, 2000). På en arbetsplats där 
arbetsuppgifterna förändras under dagen innebär det ständiga skiftet mellan 
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samarbetsformer att uppmärksamheten på den primära arbetsuppgiften riskerar att 
förminskas (Bardram & Bossen, 2000). Det är sannolikt att det skulle underlätta för 
personalen att minimera antalet samarbetsformer. Ett problem med att datorisera 
samarbetet är att den mänskliga kommunikationen är rikt på nyanser, som visar sig i 
gester, kroppsspråk och skiftningar i talet (Benyon et al., 2005) och det är svårt att 
överföra denna rikedom till tekniska system. Nemeth et al. (2004) menar att ett 
tekniskt system som används för samarbete måste reflektera hur personalen arbetar i 
verkligheten. Enligt Ackerman (2002) är en av de största utmaningarna för området 
datorstött samarbete att den verklighet som finns på arbetsplatsen är baserad på 
sociala normer och företeelser, som behöver kunna överföras till datorbaserade 
produkter. Detta problem kallas för ”the social-technical gap” (ung. översatt socio-
tekniska klyftan) och handlar om att överbrygga skillnaden mellan vad som är 
tekniskt genomförbart och det sociala arbete som måste utföras. Det är möjligt att det 
sociala spel som existerar på en arbetsplats och som inte är direkt synligt för den 
utvecklingsgrupp som tar fram system för samarbete kommer att hamna utanför 
systemet och gör det svårt för personalen att följa sina normala samarbetsrutiner. 

Inom äldreomsorgen behöver arbetsuppgifterna utföras inom en specifik tidsram, på 
en specifik plats och koordineras med vårdtagarens önskemål och speciella behov 
(Nilsson & Hertzum, 2005). Genom att äldreomsorgspersonalen arbetar ute i 
vårdtagarens hem tillbringar de lite tid på kontoret och därmed har de få tillfällen till 
personlig kommunikation med sina medarbetare. 

Människor samarbetar för att lösa problem som är för stora eller komplicerade för en 
enskild individ. I och med datoriseringen av arbetsplatsen sker mycket av samarbetet 
genom olika typer av tekniska system. Samarbetet över geografiska avstånd är enligt 
(Reddy et al., 2006) enklare att lösa rent tekniskt eftersom det finns inneboende 
svårigheter i själva begreppet tid som måste adresseras. En viktig faktor för att det 
datorstödda samarbetet ska fungera är att de tekniska system som används är 
förankrade i det dagliga arbetet. 

Datoriseringen av en arbetsplats påverkar allt som oftast hur personalen på 
arbetsplatsen samarbetar genom ett tekniskt system. De båda områdena är starkt 
kopplade till varandra och båda områdena har ett starkt behov av att användarna 
accepterar produkten som en användbar produkt. 

2.3 Användbarhet och acceptans 

Ett tekniskt system som uppfyller de krav som ställs upp i arbetsmiljölagen 
(Arbetsmiljölagen, 1977:1160) skulle kunna sägas vara ett användbart system. Hur det 
förhåller sig med kopplingen mellan arbetsmiljölagen och det system som är föremål 
för undersökning i detta arbete diskuteras vidare i kapitel 6. En av de vanligast 
förekommande definitionerna av användbarhet är den från International Standards 
Organization (ISO) som definierar användbarhet som "Den grad i vilken en specifik 
användare kan använda en specifik produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett 
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang” (ISO DIS 9241-11).  

Kunskap om användbarhet och hur viktigt det är borde finnas på alla 
utvecklingsföretag, men eftersom det fortsätter komma ut system på marknaden som 
inte är användbara är detta inte alltid fallet. Enligt Smith-Atakan (2006) kan detta bero 
på att det saknas kunskap om att det finns en distinktion mellan ett nyttigt (eng. 
useful) och ett användbart (eng. usable) system. Ett nyttigt system innebär att 
systemet låter användaren utföra sina arbetsuppgifter och stödjer användarens mål. Ett 
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användbart system låter däremot användaren utföra de önskade uppgifterna på ett 
enkelt och trevligt sätt (Smith-Atakan, 2006). Ett system som gör att användaren 
behöver hjälp för att utföra uppgiften må vara nyttigt, men det är inte särskilt trevligt 
och därmed inte användbart. Denna aspekt åsidosätts alltför ofta av designers, som 
anser att om ett system kan användas för att utföra en uppgift så är det ett bra system 
(Smith-Atakan, 2006). Nyttigheten hos en uppgift som ska utföras kan mätas och 
kvantifieras om den är tydlig. Antingen kan uppgiften utföras eller inte. Användbarhet 
är kvalitativt och kan inte mätas objektivt med samma metoder som nyttighet enligt 
Smith-Atakan (2006). Då inköpare av tekniska system ofta saknar kunskap om 
skillnaden mellan nytta och användbarhet är det möjligt att införda system inte passar 
ihop med den arbetsprocess som redan är fastställd på arbetsplatsen vilket gör det 
svårt för användaren att se det som ett bra verktyg.  

Ett problem med teknik är att den ofta kommer i vägen för användare och de 
aktiviteter de vill och behöver utföra (Benyon et al., 2005). De behöver avbryta sina 
pågående arbetsaktiviteter för att trycka på knappar eller dra i spakar enligt Cooper 
(2007) vilket förändrar de befintliga arbetsrutinerna. Undersökningar om datorisering 
av arbetsplatsen menar att införandet av ny teknik på en arbetsplats alltid påverkar de 
befintliga arbetsrutinerna (Cooper, et al., 2007; Scandurra, et al., 2008), vilket inte är 
en tillfredsställande användning av tekniken. Norman (1988) menar att användaren är 
medveten om att det finns en klyfta mellan tekniken och de mål som ska uppnås som 
måste överbryggas på ett smidigt sätt om användaren ska acceptera tekniken och anse 
att den är användbar. Samma åsikter återfinns hos Ackerman (2002) som menar att 
överbryggandet av klyftan mellan vad som är socialt önskvärt och vad som är tekniskt 
genomförbart är en av de stora utmaningarna för området datorstött samarbete. 
Åsikter om användbarheten hos en produkt kan dock snabbt förändras om uppgiften 
som utförs med hjälp av tekniken upprepas ett antal gånger och efter ett tag upplevs 
som mycket enkel att utföra (Jordan, 1998). 

Ett system med hög användbarhet bör ha följande egenskaper (Benyon et al., (2005):  

• Systemet ska vara ändamålsenligt och låta användarna göra de uppgifter de 
behöver göra med en lagom ansträngning. 

• Systemet ska vara kraftfullt och innehålla rätt funktioner och information som 
är organiserad på ett lämpligt sätt. 

• Systemet ska vara lätt att lära och komma ihåg över tid. 

• Systemet ska vara säkert att använda i de kontexter det ska användas i. 

• Systemet ska vara praktiskt användbart och låta användaren utföra de uppgifter 
de vill göra. 

Cooper (2007) menar att det finns flera orsaker till att tekniska produkter ofta är 
dåliga, som intressekonflikter mellan intressenter, att användarna ignoreras i 
utvecklingen och att utvecklare saknar processer för att inkludera användarnas behov. 
Utvecklarna vet ofta vilka de tänkta användarna är, men saknar förståelse för hur de 
kommer att använda systemet (Cooper, 2007). Det är då inte så konstigt att 
marknaden är full med produkter som inte stödjer användarnas behov och 
arbetsrutiner.  

Ett system som genom omfattande utvärdering har bedömts som användbart borde 
accepteras av användarna utan svårigheter. Det visar sig dock att det inte går att sätta 
likhetstecken mellan användbarhet och acceptans och det finns produkter med hög 
användbarhet som ändå inte accepteras av användarna (Davis, 1996; Gulliksen & 
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Göransson, 2002). Nielsen (1993, i Gulliksen & Göransson, 2002) anser att acceptans 
är ett bredare begrepp än användbarhet och att användarnas acceptans av ett system är 
beroende av om systemet uppfyller alla de krav som olika intressenter kan ha på det. 
Acceptans handlar till stor del om att tekniken ska passa in i användarnas liv (Benyon 
et al., 2005) vilket innebär att användbarhet kan utvärderas i ett laboratorium men 
användaracceptansen måste utvärderas på plats i den kontext systemet ska användas i.  

Allwood (1991) menar att användaracceptans innebär att användarna är välvilligt 
inställda till systemet och har en hög motivation att använda det. Om detta saknas 
finns det en risk att användarna inte lär sig att använda systemet eller att de inte 
använder systemet även om de vet hur. Användare som använder systemet trots att de 
inte accepterar det kan använda det på ett slarvigt och oengagerat sätt. Tillsammans 
kan dessa risker leda till onödiga fel i arbetsresultatet och att arbetsuppgifter tar längre 
tid att utföra än de gjorde tidigare (Allwood, 1991). En annan aspekt av acceptans av 
datoriseringen är en eventuell oro hos användarna att de ska komma att bli beroende 
av tekniken och sedan inte ha tillräcklig tillgång till systemet för att kunna använda 
det i den omfattning de behöver (Allwood, 1991). 

Acceptansen av en produkt kan variera enligt Benyon et al. (2005). Tekniken kan 
påverka existerande maktstrukturer och principer på arbetsplatsen. För att en produkt 
ska accepteras behöver dess design passa in utan ansträngning i den kontext 
produkten ska användas i. Produkten ska vara användbar i den kontext den används i. 
Ny teknik kan påverka förhållandet mellan arbete och inkomst och användarna 
behöver känna att priset och tekniken ger tillräckligt värde för pengarna (Benyon et 
al., 2005).  

Vårdsektorn är en domän som är hårt reglerad av lagar och förordningar (Hedström, 
2006). I avsnitt 2.4 presenteras i korthet en av de lagar som är styrande för den del av 
äldreomsorgen som undersöks i detta arbete.  

2.4 Lagar och begränsningar 

Äldreomsorgens arbete är till stora delar baserat på socialtjänstlagen (2001:453) som 
presenteras i detta avsnitt. I detta avsnitt beskrivs enbart de paragrafer som berör 
äldreomsorgen.  

De allmänna målen för socialtjänsten beskrivs i den första paragrafen i det första 
kapitlet.  

1§ Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 

- Ekonomiska och sociala trygghet 

- Jämlikhet i levnadsvillkor 

- Aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. 

Paragraferna 4-6 i socialtjänstlagen adresserar äldres rättigheter i samhället. 
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4§ Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. 

5§ Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge 
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd. 

6§ Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen 
för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens 
verksamhet på detta område. Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I 
planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan 
och organisationer. 

Exakt hur socialnämnden i varje enskild kommun ska arbeta för att uppfylla de regler 
som beskrivs i ovanstående text är upp till socialnämnden att bestämma. 

De insatser som rör medicinska frågor är styrda av hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763). Arbetsmiljölagen (1977:1160) till grund för hur det dagliga arbetet ska 
utformas. Ett system som ska användas inom äldreomsorgen behöver ta hänsyn till de 
lagar som styr det dagliga arbetet så att inte införandet av ny teknik bryter mot dessa.  

Dessutom har varje kommun egna egenskaper som påverkar datoriseringsprocessen. I 
dagens samhälle med en sviktande ekonomi kämpar de flesta kommuner med 
ekonomiskt underskott och har inte extra ekonomiska resurser att lägga på en 
omfattande datorisering av äldreomsorgen. Kommunens infrastruktur påverkar 
äldreomsorgen i det att det i vissa kommuner är korta restider mellan de brukare som 
besöks, medan det i landsbygdskommuner kan krävas långa resor för att nå ut till 
brukarna. 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Tidiga (från 1980-talet) undersökningar visade på problem med datoriseringen av 
arbetsplatser. Dessa undersökningar fokuserade främst på frågor som stress och 
rädsla, både för tekniken i sig och hur införandet av ny teknik skulle påverka det egna 
arbetet. Mer aktuella undersökningar (Nemeth et al., 2004) har tagit steget längre och 
undersöker hur datoriseringsproblemen kan undvikas, eller som i Berg, (2001) hur 
datoriseringsprocessen kan vara ett sätt att omstrukturera hela organisationen som är 
under datorisering och omvandla detta till en positiv företeelse. De tidigare 
undersökningarna gjordes i en tid då datorer inte var en del av vardagen vare sig på 
arbetet eller i hemmet vilket kan vara en orsak till att undersökningar av Gerdner 
(1980) och Lennerlöf (1993) fokuserar mycket på den oro som finns för införandet av 
tekniken. I dagens samhälle är datorerna en del av vardagen och de finns i många 
hem, vilket gör att den teknikoro som var vanlig tidigare inte längre är så markant. 
Det finns ändå problem med datoriseringen som bör adresseras, men de befinner sig 
på ett annat plan. Nu gäller det att ta vara på de fördelar som finns med att datorisera 
områden som vårdsektorn på ett sätt som inte förändrar organisationen på ett negativt 
sätt (Berg, 2001). Framförallt är det viktigt att samarbetsrutinerna inte påverkas 
negativt då vården är beroende av samarbete över tid för att kunna nå målet att 
leverera adekvat vård till vårdtagaren. 

Det finns mer än ett sätt att visa att datoriseringen av en domän har lyckats (Berg, 
2001). En vanlig modell är att bestämma att om användarnas acceptans av det nya 
systemet är hög så har införandet av det nya systemet varit lyckat (Allwood, 1991; 
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Nemeth et al., 2004). Huruvida ett system bedöms vara användbart eller inte beror på 
vilka kriterier som ställs upp för att utvärdera användbarheten. Enligt Smith-Atakan 
(2006) görs det sällan den nödvändiga distinktionen mellan ett nyttigt system som 
låter användarna utföra sina nödvändiga uppgifter och ett användbart system, där 
användarna utför sina arbetsuppgifter på ett för dem tillfredsställande sätt. Det finns 
en tydlig koppling mellan begreppen användbarhet och acceptans där användbarhet är 
en nödvändig faktor för att acceptans ska uppnås (Benyon, et al,. 2005). 

Äldreomsorgen är en arbetsplats som är styrd av flera lagar (se avsnitt 2.4) vilka 
måste adresseras i datoriseringsprocessen. Det är en utmaning för ansvariga för 
datoriseringen och för de som utvecklar tekniska system för denna domän. Dessutom 
har varje kommun egenskaper som kan påverka datoriseringen i form av ekonomiska 
begränsningar och infrastruktur. Framtida forskning behöver undersöka hur 
datoriseringen påverkar befintliga samarbetsrutiner och även hur en undersökning av 
befintliga samarbetsrutiner kan påverka datoriseringsprocessen. Löses denna knut upp 
ökar chanserna att användare i vården som påverkas av datoriseringen får ett 
användbart system som stödjer deras arbete och leder till en hög användaracceptans 
av det nya system som har införts. Genom att koppla samman teorier om 
användbarhet, acceptans, datorstött samarbete och datorisering av arbetsplatsen 
förenklas datoriseringen av arbetsplatsen och den har en större chans att nå de 
uppställda målen med effektivisering av arbetet som i sin tur genererar ekonomiska 
vinster. 

Den framtida forskningen torde kunna ha nytta av att genom empiriska 
undersökningar i denna domän lyfta fram domänens egenskaper i ljuset och därmed 
bringa klarhet i vilka faktorer det är som påverkar datoriseringen och hur domänens 
unika egenskaper ska adresseras i datoriseringsprocessen. 
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3 Arbetsprocess och genomförande 
Arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna som är specifika för datoriseringen av en 
arbetsplats inom äldreomsorgsdomänen har genomgått en arbetsprocess i fyra faser 
(se figur 2). Kapitlet inleds med en beskrivning av hur arbetet planerades (se avsnitt 
3.1), och i avsnitt 3.2 beskrivs hur arbetet genomfördes. 

3.1 Arbetsprocessen 

 

Figur 2. Modell över arbetsprocessens fyra faser. 

Den första fasen i detta arbete kartläggs problematiken kring datoriseringen av 
äldreomsorgen i samarbete med äldreomsorgen i Vänerstad genom en fallstudie, där 
organisationen utgör den analysenhet som används för att beskriva komplexiteten i en 
specifik händelse (Patton, 2002). I denna fas används en etnografisk ansats i syfte 
skapa en holistisk syn på användarnas samarbete (Kujala, 2003) genom Call, för att 
utröna hur datoriseringen kan påverka befintliga arbetsrutiner på en arbetsplats i 
äldreomsorgen och hur väl de accepterar det nya tekniska systemet.  

Kartläggningen av domänen görs genom en enkätundersökning och en deltagande 
observation. För att nå ut till största möjliga antal personal som använder sig av Call 
skickas en enkät (se bilaga 1) och ett medföljande personligt brev (se bilaga 2) ut till 
samtliga tolv arbetsgrupper. Enkäten består av öppna frågor där personalen ges 
utrymme att uttrycka sina åsikter om Call och datoriseringsprocessen. Det avsiktliga 
urval som enkäten skickades till utgörs av personal inom äldreomsorgen i Vänerstad 
som använder sig av Call för att rapportera in utförda insatser. Enkätsvaren kommer 
delvis att ligga till grund för den deltagande observationen. Under den deltagande 
observationen studeras i första hand hur personalgruppen samarbetar med varandra 
under dagen och hur de använder systemet för att meddela varandra om utförda 
insatser. Genom att delta i det dagliga arbetet uppnås en högre grad av förståelse för 
problematiken än om en dold observationsmetod hade använts (Patton, 2002). Under 
observationen utförs informella intervjuer med konverserande frågor när tillfälle ges, 
vid till exempel personalens raster. Dessa intervjuer syftar främst till att undersöka 
personalgruppens acceptans av det införda systemet och personalens åsikter om 
datoriseringsprocessen. Resultaten från kartläggningen stärks genom att de 
trianguleras då två datainsamlingstekniker används i denna fas (Patton, 2002).  

I fas två av arbetsprocessen utförs en uppgiftsanalys (Dumas & Redish, 1999) (se 
avsnitt 4.3) av användarnas interaktion med Call i syfte att studera hur interaktionen 
går till och identifiera vilka eventuella svårigheter som finns i interaktionen. 
Uppgiftsanalysen fokuserar på att undersöka hur lång tid det tar att utföra en 
inrapportering i Call, och hur många knapptryckningar det krävs för att slutföra en 
sådan. Genom att utföra en uppgiftsanalys ges en ytterligare dimension och en 
metodtriangulering till undersökningen då uppgiftsanalys är en icke-empirisk metod 
och utförs utan användarmedverkan (Smith-Atakan, 2006), varvid ingen hänsyn tas 
till användarens personliga åsikter utan analysen är baserad på objektivitet.  
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Den uppföljande djupintervju som utförs i fas tre i detta arbete syftar till att validera 
upptäckter som gjorts i den inledande kartläggningen av den aktuella domänen och 
ytterligare undersöka hur personalen genom Call samarbetar inom den egna 
arbetsgruppen och med andra yrkesroller. En djupintervju är en kvalitativ 
undersökningsteknik som innebär att ett fåtal intensiva intervjuer utförs för att få en 
detaljerad insyn i personernas uppfattning av en specifik uppgift eller händelse 
(Patton, 2002). Informationen från denna djupintervju kan användas för att skapa en 
kontext att koppla resultaten från kartläggningen (se avsnitt 3.2.1) och 
uppgiftsanalysen (se avsnitt 3.2.2) till. Intervjufrågorna baseras på de intervjufrågor 
som används i analysmetoden ”determining information-flow breakdown” (DIB) som 
är framtagen av Galliers, Wilson & Fone, (2007). Samarbete är beroende av ett 
fungerande informationsflöde vilket gör det intressant att undersöka om det finns 
tillfällen där användandet av Call stör de befintliga samarbetsrutinerna genom att det 
blir avbrott i informationsflödet. Intervjuerna kommer att utföras som individuella 
djupintervjuer för att undvika att den personal som intervjuas påverkas av andra 
personer och utförs på användarnas fritid för att störa i arbetet så lite som möjligt. 
Intervjuerna kommer att vara halvstrukturerade och baseras på frågelistan från DIB, 
men det kommer att ges ett stort utrymme för spontana reaktioner på intervjufrågorna 
i syfte att den personal som intervjuas ska känna att deras åsikter om datoriseringen 
får komma till ytan och att de inte är begränsade av de frågor som ställs. För att 
undersöka hur dessa personer har upplevt införandet av Call förs ett öppet samtal som 
är inriktat på vilken typ av information de fick vid införandet och hur de kunde 
påverka datoriseringsprocessen.  

Den sista fasen i arbetsprocessen, fas fyra, utgörs av arbetet med att ta fram de 
riktlinjer (se kapitel 5) som är detta arbetes huvudsakliga bidrag, genom att integrera 
teorier om datorisering av arbetsplatsen, datorstött samarbete och acceptans för att få 
en bas att jämföra resultaten från kartläggningen, uppgiftsanalysen och den 
uppföljande intervjun med. De riktlinjer som är slutmålet med detta arbete är en 
syntes av teoretiska kunskaper och empiriska data. Riktlinjerna kommer då att vara 
anpassade till äldreomsorgsdomänens unika egenskaper och kan användas för att 
förenkla och effektivisera framtida datoriseringar av arbetsplatser inom denna domän 
och leda till en hög acceptansnivå av den nya tekniken.  

3.2 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av de fyra faserna mer detaljerat och är 
uppdelad enligt de faser i vilka metoderna och datainsamlingsteknikerna användes. 
Resultaten från de fyra faserna och hur de har analyserats beskrivs i kapitel 5. 

3.2.1 Fas ett - Kartläggning av problemområdet 

Kartläggningen av problemdomänen utfördes i samarbete med äldreomsorgen i 
Vänerstad. Genom tidigare arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen fanns en 
förkunskap om domänen som underlättade förståelsen för personalens arbetsrutiner 
och gjorde det även enklare att smälta in i gruppen vid observationstillfället. Denna 
tidigare erfarenhet gjorde att personalen kunde lita på att jag förstod tystnadsplikten 
och inte skulle vidarebefordra personlig information om de brukare som besöktes.  

Valet föll på att utföra en fallstudie av Vänerstads äldreomsorg för att genom en 
utförlig empirisk undersökning skapa en holistisk syn på domänen och kunna sätta de 
problem som upptäcks kring datoriseringen av denna domän i en kontext (Patton, 
2002). Organisationen bedömdes uppfylla alla nödvändiga kriterier för att uppnå en 
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holistisk syn på datoriseringens påverkan på befintliga samarbetsrutiner på en 
arbetsplats inom äldreomsorgen. I fallstudien användes tre former av 
datainsamlingstekniker, en enkätundersökning, en deltagande observation och 
uppföljande intervjuer (se vidare avsnitt 3.2.3 och 4.3). Som bakgrundsinformation till 
fallstudien användes de dokument som studerats inför framtagandet av den teoretiska 
referensramen (se kapitel 2) och information som framkom vid samtal med 
äldreomsorgschefen vid uppstarten av detta arbete. En av de kommuner6 som har 
datoriserats genom införandet av Call kontaktades och den information som framkom 
genom denna kontakt har använts för att förstärka de framtagna riktlinjerna. 

Enkätundersökning 

I Vänerstads äldreomsorg är 170 personer uppdelade i tolv hemvårdsgrupper med åtta 
enhetschefer, där några enhetschefer ansvarar för en hemvårdsgrupp och andra för två 
hemvårdsgrupper. Som en del av förberedelserna för enkätundersökningen utfördes en 
rundringning till dessa enhetschefer där de fick veta att enkätundersökningen skulle 
utföras och hur utdelningen och insamlingen av enkäterna skulle gå till.  

Enkätundersökningen bestod av två dokument, ett med enkätfrågorna (se bilaga 1) 
och ett medföljande personligt brev (se bilaga 2). Enkäten innehöll ett fåtal inledande 
frågor om bland annat ålder och antal arbetade år inom äldreomsorgen, frågor som 
syftade till att sortera enkätsvaren vid analysen av enkäten. Resterande del av enkäten 
utgjordes av tre öppna frågor som syftade till att undersöka personalens åsikter om 
datoriseringsprocessen och det införda systemet. Beslutet att använda öppna frågor i 
enkäten togs då öppna frågor antogs ge personalen mer frihet i att uttrycka sina 
åsikter. Vid denna tidpunkt i arbetet rådde fortfarande stor osäkerhet om personalens 
åsikter om Call varvid det upplevdes som användbart för det fortsatta arbetet att 
erhålla så varierande svar som möjligt. Behovet av att veta hur acceptansnivån av Call 
i hemtjänstgrupperna skiljer sig åt gjorde det lämpligt att undersöka detta med en 
enkätundersökning för att nå så många arbetsgrupper som möjligt. 

För att all personal skulle ha möjlighet att uttrycka sina åsikter om Call och dess 
påverkan på arbetet i enkäten deltog även de två grupper som observerades, då all 
personal i dessa två arbetsgrupper inte var i tjänst vid observationstillfället. Även de 
två grupper som observerades deltog i enkätundersökningen då all personal inte var i 
tjänst vid observationstillfället. Kommunens tolv hemtjänstgrupper hade använt sig av 
systemet under olika lång tid vid tillfället för enkätundersökningen, mellan tre och 
arton månader, och det var intressant att undersöka om åsikterna om Call var 
beroende av hur länge personalen har använt systemet. En enkätundersökning är en 
förhållandevis enkel och effektiv metod för att göra jämförelser mellan olika 
grupperna (Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister, 2006) och blev ett naturligt val 
för insamling av personalens åsikter om systemet och datoriseringsprocessen. 

Samtliga enhetschefer kontaktades per telefon för att informera om denna 
undersökning. Vid dessa samtal uttryckte några av dem sina tankar om Call som 
arbetsredskap. Enhetscheferna är dock inte i fokus för denna undersökning och därför 
görs ingen redovisning av dessa samtal, utan samtalen syftade till att hämta in 
bakgrundsinformation om organisationen och Call, samt att berätta om målet med 
denna undersökning. Enkäten levererades sedan till varje arbetsgrupp personligen 
eller genom mellanhänder. Enhetscheferna delade sedan ut enkäten till personalen på 
det sätt som var mest optimalt för den enskilda hemvårdsgruppen. Till varje enkät 

                                                
6 Hedemora kommun 
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medföljde ett tomt kuvert i storlek C5, för att personalen skulle kunna placera de 
ifyllda enkäterna i dessa kuvert innan de samlades in av enhetscheferna. Av praktiska 
skäl fick de olika hemvårdsgrupperna inte samma tid på sig att besvara enkäten, det 
visade sig att denna differens inte gjorde någon skillnad på svarsfrekvensen.  

Vid enkätundersökningen användes ett kriterie-urval (eng. criterion sampling) 
(Patton, 2002) där de personer som ingick i urvalet uppfyllde de kriterier som ansågs 
vara nödvändiga för att enkätsvaren skulle innehålla relevanta uppgifter. De kriterier 
som skulle uppfyllas var att de skulle rapportera in utförda insatser hos brukarna via 
Call och att de var anställda inom kommunens äldreomsorg. Sjuksköterskor bland 
andra rapporterar inte in sina utförda insatser via Call och är därför inte med i 
kriterieurvalet. Sammanlagt skickades 170 enkäter ut till de olika arbetsgrupperna och 
av dessa besvarades 81, vilket ger en svarsfrekvens på 47,6 %. Samtliga enkätsvar 
gjordes av kvinnor, därför är det inte möjligt att göra jämförelser ur ett 
genusperspektiv. 

Resultaten från enkätundersökningen låg till grund för de frågor som ställdes vid den 
deltagande observationen. 

Deltagande observation av äldreomsorgen 

En noggrann etnografisk undersökning av äldreomsorgen och personalens samarbete 
via Call var inte genomförbar i fallstudien på grund av tidsbrist, varvid en mindre 
etnografisk undersökning, en så kallad ”quick and dirty”-undersökning utfördes. 
Denna strategi för en snabbare etnografisk undersökning utvecklades av Hughes et al. 
1995 och är en förkortad undersökning som fokuserar på specifika utvalda områden 
för att skapa en snabb förståelse för en kontext och hur arbetet utförs av personalen 
(Weng, McDonald, Sparks, McCoy & Gennari, 2007). Den deltagande observationen 
utfördes i två av kommunens hemtjänstgrupper där personalen de två grupperna är 
mellan 29 till 62 år och har arbetat i denna organisation mellan 6 och 35 år. Samtlig 
personal hade använt sig av Call i ca 4 månader vid tillfället för den deltagande 
observationen. Majoriteten av den personal som medverkade i fältstudien är kvinnor, 
och de män som yttrade sig om Call var av samma åsikt som kvinnorna, därför görs 
inga jämförelser av åsikter mellan kvinnor och män. 

De två grupper som observerades utgår från varsin grupplokal i ett av kommunens 
serviceboenden. I grupplokalen finns ett större bord där personalen kan samlas för 
diskussioner och arbete. Det finns även en kontorsplats med en kontorsdator och en 
telefon. På väggarna finns planeringstavlor där personalen planerar arbetsdagen 
genom att flytta runt kort med brukarnas namn och använda olika färgkombinationer 
som symboliserar de insatser som ska utföras. Planeringstavlan var inte i fokus för 
denna deltagande observation och undersöktes därför inte i närmare detalj. I 
anslutning till denna lokal finns nycklar till brukarnas hem och andra hjälpmedel som 
används vid insatserna hos brukarna. Exakt hur varje grupplokal är utformad varierar 
beroende på gruppens storlek och behov, men grunderna är desamma. Av praktiska 
skäl observerades endast personal som arbetade inne på serviceboendet under 
observationstillfället då det hade kunnat ställa till problem för personal om de hade 
behövt ta med ännu en person i bilarna vid besök hos brukare utanför serviceboendet. 

I fallstudien utfördes en deltagande observation (Patton, 2002) där personalen 
observerades utförandes sina normala arbetsuppgifter. De flesta brukarna som 
besöktes betraktade observatören som en vårdelev, och observatörens närvaro 
påverkade inte nämnvärt det arbete som utfördes. En deltagande observation ( se 
avsnitt 4.1.2) av de två hemtjänstgrupperna gjorde det möjligt att med egna ögon se 
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hur lång tid de spenderade på inrapportering av utförda insatser. Det var vid ett par 
tillfällen även möjligt att få lyssna på hur det låter vid inrapporteringen, att höra den 
röst användarna möter vid flera tillfällen under dagen och vilka formuleringar som 
används vid inrapporteringen. Under den deltagande observationen utfördes en 
kontextuell utfrågning (eng. contextual inquiry), en intervjuteknik som syftar till att 
intervjua personer samtidigt som de observeras utförande sitt arbete (Beyer & 
Holtzblatt, 1998 i Kujala, 2003).  

Under rasterna var det vanligast förekommande samtalsämnet Call och det är oklart 
om observatörens närvaro påverkade personalen eller om det är ett vanligt 
förekommande samtalsämne. Personalen var mycket tillmötesgående och svarade 
utförligt på de frågor som ställdes om Call och personalens acceptans av systemet. Att 
följa med personal runt i deras dagliga arbete gav praktisk information och kunskap 
om interaktionen med Call, men de informella samtalen under kafferasten gav mer 
information om personalens acceptans av systemet och datoriseringsprocessen.  

3.2.2 Fas två – Uppgiftsanalys 

En uppgiftsanalys syftar till att erhålla kunskap om användarnas aktiviteter och 
framförallt hur de utför uppgifterna (Dumas & Redish, 1999) genom att bryta ner de 
aktiviteter som krävs för att utföra en handling till en serie av steg. Detta gör det 
möjligt att göra förutsägelser om hur lätt eller svår uppgiften är att utföra och hur stor 
ansträngning det krävs för att utföra uppgiften (Smith-Atakan, 2006). Analysen av de 
enklaste uppgifterna ger en lista av fysiska steg som måste utföras för att utföra 
uppgiften. Komplexiteten i en uppgift bestäms av det antal steg som krävs för att 
slutföra uppgiften. Ju färre steg – desto enklare kan uppgiften förutsägas vara (Smith-
Atakan, 2006). När stegen är listade är det möjligt att identifiera möjliga lösningar 
som gör uppgiften enklare att utföra (Jordan, 1998).  

Motiveringen till denna uppgiftsanalys är att balansera personalens subjektiva åsikter 
om svårigheter kring inrapportering till Call och den tid det tar att utföra 
inrapporteringen med en mer objektiv bedömning av svårighet och tidsåtgång. 

Scenariot för denna uppgiftsanalys är baserad på uppgifter från kartläggningen av 
personalens interaktion med Call (se avsnitt 3.2.1 och 4.1) och utgörs av att två 
personal utför tre insatser hos en brukare. Vid insatsrapporteringen ska även 
personalen lämna ett meddelande till nästa medarbetare, en så kallad stafettpinne. För 
att visa hur en insatsrapportering på plats skiljer sig från efterrapportering av samma 
utförda insatser analyseras även en efterrapportering med samma förutsättningar som 
vid inrapporteringen hos brukaren. Efterrapporteringen sker i detta scenario från 
telefonen i grupplokalen. Informationen som behövs har personalen skrivit ner på en 
papperslapp. Koder, telefonnummer, namn och intalade meddelanden till och från 
personalen är påhittade för att skydda identiteten hos såväl personal som brukare. 

3.2.3 Fas tre - Uppföljande intervju 

För att befästa de upptäckter som gjordes i den inledande kartläggningen krävdes 
ytterligare användarmedverkan varvid två individuella djupintervjuer (se bilaga 5) 
utfördes med personal från Vänerstads äldreomsorg. Dessa två intervjuer bedömdes 
vara tillräckligt informationsrika för att det skulle vara möjligt att dra slutsatser utifrån 
den information som framkom vid intervjuerna. Kravet på intervjudeltagarna var att 
de skulle ha arbetat inom äldreomsorgen minst två år innan det tekniska systemet Call 
infördes för att de skulle vara väl bekant med det tidigare systemet för inrapportering 
av utförda insatser. Det fanns inte möjlighet att utföra intervjuerna på arbetsplatsen på 
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grund av tidsbrist för användarna, varvid intervjuerna utfördes på användarnas fritid. 
Intervjudeltagarna som båda uppfyllde de kriterier som fastställts ovan kontaktades 
via telefon och valdes ut genom personliga kontakter. Den första intervjun ledde till 
kontakter med ett annat intervjuobjekt, ett avsiktligt urval, kallat snöbollseffekt 
(Patton, 2002). Intervjuerna utfördes som informella intervjuer (Patton, 2002), där 
intervjun utfördes i formen av ett informellt samtal kring specifika frågor, under vilket 
anteckningar fördes för hand. Detta intervjusätt valdes för att inte utsätta 
intervjuobjekten för onödig nervositet och spänning då användandet av Call är ett 
laddat ämne inom äldreomsorgen i Vänerstad. 

Intervjudeltagarna var båda kvinnor som har arbetat inom denna organisation i över 
15 år och de hade båda använt sig av Call i ca sju månader vid intervjutillfället. De 
faktorer som skiljde dem åt var arbetsplats och ålder. Äldreomsorgen i Vänerstad är 
en relativt liten arbetsplats och risken för igenkännande är hög, därför anges inte mer 
information om skillnaden på arbetsplats eller intervjudeltagarnas ålder av hänsyn till 
den personliga integriteten..  

Frågorna i den uppföljande intervjun är baserade på den frågelista som utgör en av 
huvuddelarna i DIB (Galliers et al., 2007): 

1. Information som inte är där den ska vara enligt rådande rutiner. 

2. Information som kan vara användbar på andra ställen. 

3. Information som inte förmedlas effektivt. 

4. Information som saknas i systemet. 

5. Information i systemet som är felaktig. 

6. Inkonsekvent information i systemet. 

7. Handlingar som har utförts baserat på felaktig eller inkomplett information. 

Valet föll på denna analysmetod då den är framtagen för att analysera både verkliga 
och presumtiva ogynnsamma händelser i vårddomänen, orsakade av avbrott i 
informationsflödet och vilka konsekvenser detta kan få för personal och vårdtagare. 
Intervjufrågorna är modifierade för att fånga den problematik som är föremål för 
denna undersökning och för att bekräfta och förtydliga några av de resultat som 
framkom i kartläggningen och uppgiftsanalysen. 

Intervjuerna inleddes med ett antal frågor om personens namn, ålder, antal arbetade år 
i äldreomsorgen och hur länge de har arbetat med Call. Där efter ställdes frågorna om 
hur Call tar hänsyn till informationsbehovet och befintliga samarbetsrutiner (se bilaga 
5). Därefter fördes ett informellt samtal om hur de intervjuade personerna hade 
upplevt datoriseringen, vilken typ av information de fick om införandet och i vilken 
grad de var delaktiga i processen. De inledande frågorna användes för att kunna 
sortera intervjusvaren under analysen och kommer inte att redovisas i resultaten. 
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4 Analys och resultat 
I detta kapitel redovisas delresultaten av tre av arbetsprocessens fyra faser och hur 
dessa har analyserats. De frågeställningar detta arbete har som mål att besvara ligger 
som grund för analysen. Slutresultatet bestående av de nya riktlinjerna, presenteras i 
kapitel 5 som utgör arbetsprocessens fjärde fas.  

4.1 Analys och delresultat från kartläggningen 

Det andra delmålet (se avsnitt 1.2.1) för detta examensarbete var att: 

Genom en empirisk undersökning utföra en kartläggning av hur införandet av ny 
teknik har påverkat samarbetet inom äldreomsorgen. 

Detta delmål har uppfyllts genom att användarnas åsikter om det införda systemet och 
hur det har påverkat deras arbete kartlades genom en enkätundersökning, en 
deltagande observation och en uppföljande djupintervju.  

De åsikter om systemet som framkom ur enkätundersökningen har analyserats utifrån 
detta delmål och utifrån teorier om datoriseringens påverkan på befintliga 
samarbetsrutiner. De åsikter som framkom om det införda systemet och 
datoriseringsprocessen har använts för att ge svar på frågan om i hur hög grad 
personalen accepterar det nya systemet. Positiva åsikter har tolkats som acceptans av 
systemet och datoriseringen då användaracceptans innebär att användarna är välvilligt 
inställda till systemet (Allwood, 1991; Slem et al., 1995). Negativa åsikter har tolkats 
som avsaknad av acceptans och antas tyda på problem med datoriseringen då ett 
system behöver passa in i den kontext det ska användas i för att det ska bli accepterat 
av de tänkta användarna (Benyon, et al., 2005). Resultaten i detta avsnitt redovisas 
uppdelade efter de två datainsamlingsteknikerna som användes vid den initiala 
kartläggningen, resultaten från den uppföljande intervjun redovisas i avsnitt 4.3.  

4.1.1 Analys och resultat från enkätundersökningen 

Enkätsvaren renskrevs i ett word-dokument för att göra dem mer lättlästa inför den 
fortsatta analysen som gjordes i flera iterationer, utifrån ålder, anställningstid och hur 
länge personalen hade arbetat med Call. Det visade sig att den enda märkbara 
skillnaden i enkätsvaren var att ju längre personalen hade använt Call, ju mer utförliga 
och detaljerade var svaren. De citat som används i rapporten förutom i avsnitten om 
den deltagande observationen, är hämtade ur enskilda enkätsvar.  Enkäten syftade till 
att undersöka hur personalen upplevt datoriseringsprocessen och hur det nya systemet 
har påverkat deras dagliga arbete och samarbetsrutiner. Svaren från enkäten berörde 
framförallt områden som användandet av Call, införandet av systemet och förändrade 
samarbetsrutiner. 

Efter den initiala analysen började några få meningsfulla kategorier av problem att 
utkristallisera sig. Av dessa kategorier redovisas endast de som anses tillföra relevant 
information till arbetet för att antalet kategorier ska bli hanterbart. För en fullständig 
redovisning av samtliga enkätsvar se bilaga 3.  

Resultat från enkätundersökningen 

Resultaten från enkätundersökningen redovisas uppdelade i positiva och negativa 
åsikter.  Enligt 18 % av enkätsvaren finns det inga positiva aspekter med att använda 
Call och samtliga enkätsvar hade någon negativ kommentar om systemet. Den 
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procentsats som anger hur stor del av personalen det är som har uttryckt denna åsikt är 
baserad på antalet inkomna svar (81 av 170) och har avrundats till hela procenttal. 

Positiva resultat från enkätundersökningen 

• Kvalitetssäkring av äldreomsorgen – Genom att alla insatser registreras i 
Call går det nu att visa att brukaren har fått de insatser den är beviljade till, 
vilka insatser som har utförts hos en brukare, av vem och under vilken tid 
enligt 65 % av enkätsvaren.  

• Förbättrat samarbete genom Call – Kontakten med nattpersonalen blir 
bättre när det finns möjlighet att läsa nattrapporten enligt 43 % av enkätsvaren. 
Det går att skicka meddelanden till nästa personal eller ledning utan att behöva 
göra ett separat telefonsamtal eller skriva in det i rapportpärmarna. Det är även 
lättare att läsa rapporterna i datorverktyget än i rapportpärmarna, och i 
datorverktyget är det lätt att lokalisera medarbetare om de är inloggade hos en 
användare. Dessa kommentarer stämmer överens med Hedström (2006) som 
menar att personalen inom äldreomsorgen är glada över att slippa skriva ner 
informationen på papper, då papperslappar riskerar att försvinna och att 
elektronisk information är lättare att överblicka då den inte är beroende av 
handstilen hos den person som har skrivit informationen. 

• Resursfördelning - Informationen i Call kan användas för att visa var 
personalbehovet är som högst, vilket kan leda till att grupper får förstärkning 
om det behövs. Inrapporteringen ger en objektiv bild av hur lång tid en insats 
verkligen tar istället för att insatstiden baseras på en schablon, 12 % av 
enkätsvaren. 

• Efterrapportering – Möjligheten till efterrapportering gör att det går att 
lämna meddelanden efter avslutat besök om det är något som har glömts bort, 
eller att det inte har varit lämpligt att rapportera in vissa meddelanden hos 
brukaren. Det är en positiv aspekt enligt 10 % av de inkomna enkätsvaren. 

Negativa resultat från enkätundersökningen 

• Stressmoment – En klar majoritet av personalen, 83 %, uppger att de känner 
sig stressade av att inrapportera via Call. Risken att glömma att rapportera in 
är en hög stressfaktor. Risken att införandet av ny teknik på en arbetsplats kan 
orsaka känslor av stress och otillräcklighet hos användarna har varit känt i 
över tjugo år (Lennerlöf, 1993), och Gulliksen och Göransson (2002) menar 
att hälsoproblem som orsakas av datoranvändningen ökar lavinartat. Då hela 
83 % av enkätsvaren uppgav att personalen känner stressade av det nya 
systemet tyder detta på att datoriseringen inte har lyckats fullt ut i Vänerstad. 

• Komplicerat system – De många olika koderna är svåra att hålla isär och 
personalen saknar ibland koder för vissa insatser. Personalen ansåg att det blir 
mycket knappande även vid få insatser. ”Från 35 knapptryckningar och 
uppåt/besök”. Några upplever att datorverktyget är svårt att använda och de 
kan inte skriva in meddelanden på datorn. 63 % av enkätsvaren innehöll någon 
kommentar om att de ansåg att Call var ett komplicerat system. En av 
grunderna för att uppnå acceptans för ett system är att det är användbart 
(Benyon, et al., 2005), och då personalen i så stor utsträckning upplever att 
systemet är svårt att använda är det inte förvånande att de har en negativ 
inställning till Call och inte alltid ser det som ett effektivt arbetsredskap. 
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• Kontrollerande system – Call anses av 55 % av personalen vara ett system 
som är infört för att kontrollera personalen, vilket kommer att leda till 
uppsägningar. Personalen upplever även att arbetsledningen inte längre litar på 
dem. Schneiderman, (1992, i Faulkner 1998) håller med om detta och anser att 
arbetsledningen använder sig av systemen för att spionera på de anställda.  

• Kringtid i Call – Den utförda arbetstiden blir missvisande då kringtiden inte 
redovisas i systemet, vilket gör att det ser ut som om de inte har arbetat så 
mycket som de upplever att de har gjort. Denna missvisande information 
kommer enligt 37 % av enkätsvaren troligtvis att användas för att motivera 
personalneddragningar. 

• Negativt för brukarna – I 36 % av enkätsvaren menar personalen att 
brukarna känner att telefonen är viktigare än dem och att deras fokus på 
inrapporteringen gör arbetet opersonligt och förstör arbetsglädjen. De upplever 
det otrevligt att avbryta hälsningen för att logga in till Call och tiden hos 
brukaren blir uppstyckad. 

• Tidsbrist - Det är ofta svårt att hinna med efterrapportering, ibland får detta 
dröja tills senare på dagen enligt 21 % av enkätsvaren. Då behöver de ha 
informationen nedskriven för att inget ska glömmas bort.  

• Personlig integritet – Det är integritetskränkande för brukaren att personalen 
talar in meddelanden om brukaren medan denne hör på, och det är heller inte 
säkert att denna information inte hamnar i orätta händer enligt 11 % av 
enkätsvaren.  

• Ingen kvalitetssäkring – 8 % av personalen menar att Call inte kan användas 
för att kvalitetssäkra äldreomsorgen eftersom det går att fuska vid 
inrapportering av tider och insatser eftersom det går att ändra informationen 
vid efterrapportering.  

• Sämre samarbete – Ibland behöver personalen diskutera fram lösningar för 
insatser hos brukarna och vill då göra detta ansikte mot ansikte, istället för att 
behöva rapportera in informationen till Call enligt 4 % av enkätsvaren. Det är 
ett erkänt problem att tekniska system för samarbete inte fullt ut kan härma 
nyanserna i mänsklig direktkommunikation (Benyon et al., 2005). 

Sammantaget gavs fler negativa kommentarer än positiva i enkätsvaren och det går 
inte att hitta ett mönster i vilka personer som är mest negativa till datoriseringen. Det 
finns inga tydliga kopplingar mellan grupptillhörighet och acceptans av systemet, 
acceptansen verkar inte heller vara beroende av personalens ålder eller vana vid Call. 
Enkätundersökningen visar att Call kan vara ett system för kvalitetssäkring då det går 
att göra uppföljningar av utförda insatser hos brukarna och att samarbetet mellan 
personalen i en arbetsgrupp har förbättrats genom datoriseringen. Den visar även att 
majoriteten av personalen upplever stress vid användandet av Call och att systemet är 
komplicerat att använda. Personalen upplever även att arbetsledningen har infört 
systemet för att kontrollera dem i sitt dagliga arbete och använda informationen i Call 
för att motivera personalminskningar.  

4.1.2 Analys och resultat från den deltagande observationen 

Data från den deltagande observationen analyserades genom att all information som 
framkom under observationen skrevs in i ett word-dokument innan den analyserades 
utifrån detta arbetes andra frågeställning och de teorier som ingår i detta arbetes 
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teoretiska referensram. Informationen utgjordes dels av transkriberingar från de 
kontextuella intervjuer som utfördes vid den deltagande observationen och dels av de 
egna reflektioner och iakttagelser som gjordes vid detta observationstillfälle.  

Vid denna observation studerades i första hand samarbetet i personalgruppen och hur 
de använder systemet för att meddela varandra om utförda insatser. De kontextuella 
intervjuer som utfördes syftade främst till att undersöka personalgruppens acceptans 
av det system som har införts och vilka faktorer som har påverkat acceptansen. Det 
framkom även information om hur personalen har uppfattat själva 
datoriseringsprocessen när de sinsemellan diskuterade hur de ansåg att de hade 
informerats före, under och efter införandet av Call. Denna information delades upp i 
positiva och negativa åsikter om datoriseringsprocessen och själva användandet av 
Call.  

Positiva resultat 

Den deltagande observationen visade att de enskilda inrapporteringarna till Call går 
relativt snabbt och att instruktionerna som ges i telefonen är tydliga och lätta att förstå 
även om personalen upplever att inrapporteringen ibland är komplicerad. Vid 
observationen nämnde flera personer att de inser att arbetsledningen har stor nytta av 
att ha all information om utförda insatser i Call, men att de själva svårt att se vilken 
nytta de har av att rapportera in utförda insatser i systemet. Slem et al. (1995) menar 
att personal som ser vilken nytta de själva har av införandet av ny teknik är mer 
positivt inställda till datoriseringen. Innan datoriseringen av inrapporteringen av 
utförda insatser behövde personalen skriva ner nödvändiga uppgifter i de 
rapportpärmar som är placerade i grupplokalen. I och med att insatserna rapporteras in 
redan vid besöket hos brukaren är detta inte längre nödvändigt och personalen anser 
sig vara klara med besöket när de lämnar brukaren. De kan lämna nödvändiga 
meddelanden under den tid de är hos brukaren och behöver inte leta reda på annan 
personal för att meddela dem om eventuella oväntade händelser hos brukaren. De 
slipper även alla påminnelselappar som tidigare cirkulerat i grupplokalen då denna 
information alltid finns tillgänglig i datorverktyget. Detta är en av de främsta 
fördelarna med datoriseringen enligt Hedström (2006). Då all data om insatser hos 
brukarna numera finns på en plats är det lätt för personalen att ta fram önskad 
information utan att bläddra i rapportpärmarna. Skulle personalen glömma att 
rapportera in insatser, eller behöva komplettera dem är det relativt enkelt att utföra en 
efterrapportering på den dator som finns i grupplokalen. 

Negativa resultat 

En övervägande majoritet av personalen anger att Call är ett stressmoment i arbetet 
och att personalens och ledningens fokus har skiftat från brukarens behov till att 
rapportera in i Call på ett korrekt sätt. En orsak till denna uppfattning kan bero på att 
det finns en risk att då datorsystemet kan lagra så mycket information blir det 
frestande att plocka fram mer information än vad som egentligen behövs för arbetet 
och informationen i sig kan då upplevas som mer viktig än själva arbetet (Gerdner, 
1980). Personalen upplever att arbetsledningen använder sig av Call för att kontrollera 
personalen, vilket har förändrat samarbetet mellan personal och ledning. Personalen 
upplever att det blir en stämning av ”storebror ser dig” eftersom hela deras arbetsdag 
går att dra ut i en rapport. Detta är ett problem som adresseras av Schneiderman 
(1992, i Faulkner, 1998), som menar att det finns arbetsgivare som ser systemen som 
ett sätt att spionera på de anställda. Kringtiden rapporteras inte in i Call vilket kan 
leda till att det ibland ser ut som om personalen inte har arbetat under dagen. 
Personalen tror att detta kommer att användas som en motivering till omfattande 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 30 

personalneddragningar. ”Vi arbetar hela dagen, men när jag kollar i burken ser det ut 
som om jag inte har gjort något på hela dagen!”  

Personalen tycker inte om att tala in meddelanden via Call och höra sin egen röst när 
meddelandet spelas upp, vilket gör att samarbetet kan bli lidande då personalen i en 
del fall undviker att tala in meddelanden om det är möjligt. Ibland uppstår 
felaktigheter vid transkriberingen av intalade meddelanden som när ”tolv-medicin” 
tolkades som ”torr-medicin”. Denna typ av misstag i transkriberingen gör att 
personalen inte litar på att det meddelande de talar in i Call kommer att skrivas in som 
de har tänkt sig eller att de blir synliga i datorn inom en rimlig tid. Schneiderman 
(1992, i Faulkner, 1998) menar att oron för att information kan försvinna eller 
förvanskas, är en stor orsak till problem vid datorisering (se avsnitt 2.1). Därför 
avslutar många i personalen arbetsdagen med att kontrollera sina intalade 
meddelanden via datorverktyget och därmed har datoriseringen lett till en ny 
arbetsuppgift.  

Det är möjligt att snabba upp inrapporteringen till Call genom att inte lyssna färdigt 
på instruktionerna från systemet och istället knappa in den kod användarna ”vet” ska 
komma. Går de förbi alltför snabbt kan inrapporteringen misslyckas och då får 
användarna upprepa proceduren. ”Man har blivit van och lyssnar inte på Tant Metall 
längre. Skulle de säga något annat än det vanliga märker man det inte.” Risken finns 
att i en stressad situation missar personalen att lyssna på intalade meddelanden. Stress 
kan även leda till att de inte hinner tala in nödvändiga meddelanden utan väntar med 
dessa tills de får tid och därmed blir det avbrott i informationskedjan (Galliers et al., 
2007).  

Svårigheterna kring inrapportering uppstår främst vid komplicerade situationer när 
personalen är osäker på vilka koder som ska användas och de efterlyser mallar för 
dessa tillfällen. Personalen uttryckte även en oro över säkerheten i de intalade 
meddelandena och menade på att om informationen hamnar i felaktiga händer kan det 
vara kränkande för brukaren. Denna oro kan på sikt leda till en ovilja att tala in 
meddelanden via Call och det skadar samarbetet mellan personalen då nästa 
medarbetare riskerar att bli utan nödvändig information.  

En oväntad negativ aspekt som framkom vid den deltagande observationen är att 
hälsan hos personalen kan påverkas negativt av Call. Användarnas telefoner är 
placerade så att brukaren kan nå dem på ett enkelt sätt, men telefonens placering kan 
orsaka att personalen behöver böja sig på ett icke-ergonomiskt sätt för att använda 
den. Personalen skulle då i många fall kunna dra fram en stol och sätta sig ner för att 
få en mer ergonomisk ställning, men de undviker att göra detta då det tar tid som de 
inte anser sig ha. Ett annat problem med att använda brukarnas telefoner är att i en del 
hem är det smutsigt även om brukaren har städinsatser. Telefonen kan därför vara en 
smittohärd som kan leda till sjukdomar hos personalen. ”Ibland är det rentav äckligt 
att använda telefonen hos X.” 

Kontakten mellan brukare och personal påverkas negativt av införandet av Call då 
personalen får en extra arbetsuppgift som ska utföras i brukarens hem och som 
brukaren inte har någon kontroll över. Hedström (2006) menar att en fördel med 
datoriseringen är att den ökar mängden tillgänglig information vid kontakt mellan 
personal och brukare. De brukare som yttrade sig om Call var till den största delen 
negativa och ville inte låna ut sin telefon till personalen.  

Vid den deltagande observationen blev det tydligt att den största fördelen med 
införandet av Call är att de nu inte behöver avrapportera utförda insatser när de 
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kommer tillbaka till grupplokalen utan kan avsluta besöket hos brukaren genom att 
rapportera in insatser och avvikande händelser vid besöket hos brukaren. De anser 
även att det är lättare att söka information via rapportsystemet än att som tidigare söka 
nödvändig information i olika pärmar i grupplokalen. Det blev även tydligt att 
personalen anser att det är stressande att använda Call, särskilt genom att de behöver 
avbryta sin hälsning på brukaren för att logga in sig i systemet. De visade även en oro 
för hur detta system ska påverka dem i framtiden och en oro för hur datoriseringen 
påverkar brukarna då de inte förstår varför personalen ringer på deras telefoner hela 
tiden. Personalen var även orolig för att det är integritetskränkande att behöva tala in 
meddelanden om brukande när denne är närvarande och att denna information kan 
komma att hamna i orätta händer. 

4.2 Analys och resultat från uppgiftsanalysen 

Den uppgiftsanalys som utfördes (se bilaga 4 för den fullständiga analysen) har ingen 
direkt koppling till de delmål som ställdes upp för detta arbete, men undersökningen 
bedömdes ändå vara meningsfull att utföra då den kunde användas för att visa på 
eventuella svårigheter kring användandet av Call. Ett system som är svårt att använda 
är inte ett användbart system enligt Benyon et al. (2005) och brist på användbarhet 
leder till låg acceptans, vilket i sin tur är ett tecken på att datoriseringen inte har 
lyckats fullt ut. Därför anses uppgiftsanalysen tillföra värdefull information till 
arbetet. 

Under kartläggningen av äldreomsorgen i Vänerstad framkom uppgifter om att 
personalen ansåg att det var ett problem att inloggningen och inrapporteringen till Call 
tog så lång tid och att det var ”alldeles för många knapptryckningar”. Vid 
observationen gjordes dock bedömningen att inrapporteringen inte tar så lång tid som 
personalen vill göra gällande. 63 % av enkätsvaren innehöll någon kommentar om att 
de ansåg att det var komplicerat att rapportera in utförda insatser i Call. Dessa två 
negativa aspekter har sannolikt en stor påverkan på personalens acceptans av Call. 
Genom att utföra en uppgiftsanalys där dessa två frågor undersöktes var det möjligt 
att jämföra personalens subjektiva åsikter med en mer objektiv bedömning av 
svårigheter i inrapporteringen och hur lång tid det tar att utföra den. Denna 
uppgiftsanalys har inte utförts i det verkliga systemet, därför uppskattas tiden utifrån 
de inrapporteringar som observerades vid kartläggningen. 

I uppgiftsanalysen undersöktes inrapporteringen av tre olika tillfällen där 
uppgiftsanalysen fokuserade på att undersöka hur många knapptryckningstillfällen 
och unika knapptryck som krävdes för en lyckad inrapportering till Call. De scenarion 
som undersöks här är kompilerade utifrån personalens synpunkter som framkom i 
kartläggningen (se avsnitt 4.1 - 4.1.3) i fas ett. Begreppet en van användare avser här 
en person som har använt Call i minst tre månader. 

Första scenariot - Inloggning vid ankomst till brukaren med två personal. 

 Här utförs 6 knapptryckningstillfällen och 21 unika knapptryck. 

För personal som har använt sig av Call under en tid borde detta scenario inte 
innebära några större svårigheter då personalen använder sig av sin personliga 
information. Det telefonnummer personalen ringer till borde de lära sig efter en kort 
tids användning av systemet. Det krävs att personalen gör tre val med två 
valmöjligheter per val för att utföra inloggningen av två personal. 

Andra scenariot - Inrapportering till Call av tre utförda insatser av två personal 
och ett lämnat meddelande. 
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Här utförs 15 knapptryckningstillfällen, 33 unika knapptryck och ett intalat 
meddelande.  

I detta scenario kräver Call mer information av användaren. På grund av de många 
olika kodalternativen som finns i lathunden är det sannolikt att även en van användare 
behöver konsultera lathunden för att vara säker på vilka insatskoder som är de rätta, 
dock bör detta behov förminskas ju längre tid systemet används. En ovan användare 
behöver sannolikt konsultera lathunden vid fem tillfällen för att välja korrekt 
insatskod och för att få klarhet i vilken typ av meddelande som ska användas då den 
inte har lärt sig dessa utantill. Efter varje inknappad insatskod hörs rösten i Call 
berätta vilken insats koden gäller. Detta upprepas i detta scenario vid tre tillfällen. 
Efter att ha talat in meddelandet till Call via telefonen spelas meddelandet upp igen 
och användaren får här möjlighet att godkänna meddelandet eller att tala in 
meddelandet på nytt. 

Tredje scenariot - Inrapportering till Call av tre utförda insatser av två personal 
och ett lämnat meddelande via efterrapportering.  
Här utförs 31 knapptryckningstillfällen, 78 unika knapptryck och ett intalat 
meddelande. 

Genom att denna inrapportering utförs som en efterrapportering uppstår nya 
handhavande-problem för användaren. Delvis på grund av att det är ett annat 
telefonnummer, som en van användare borde kunna utantill. Lathunden konsulteras 
vid fem tillfällen som i det andra scenariot. Call uppger vilka insatser användaren har 
knappat in vid tre tillfällen och spelar upp det intalade meddelandet en gång. De 
aktiviteter som tillkommer är att vid efterrapportering behöver användaren rapportera 
in sin brukares kod som utgörs av dennes telefonnummer inklusive riktnummer. Vid 
en efterrapportering behöver användaren ha detta telefonnummer nedskrivet och även 
en lista på de insatser som har utförts hos brukaren. För att den tid insatserna har tagit 
ska bli inrapporterade i systemet tillkommer en inknappning för att tala om att 
insatserna har utförts samma dag som inrapporteringen samt fyra 
knapptryckningstillfällen per utförd insats för att redovisa vilken tid varje insats 
påbörjades samt den tid insatsen avslutades.  

4.2.1 Sammanfattning av uppgiftsanalysen 

Uppgiftsanalysen bekräftar resultatet från den deltagande observationen, att en 
inloggning och inrapportering till Call inte tar så lång tid som personalen upplever. 
Däremot tar efterrapporteringen av samma utförda insatser uppskattningsvis dubbelt 
så lång tid och kräver mer av användaren. Dessa slutsatser dras då antalet 
knapptryckningstillfällen mer än fördubblas. Förutom detta utför användaren fler 
aktiviteter vid efterrapporteringen då denne vid detta tillfälle behöver konsultera sina 
anteckningar om utförda insatser hos brukaren och dennes telefonnummer. 

För en ovan användare bedöms inrapporteringen till Call ta flera minuter längre då en 
ovan användare behöver konsultera lathunden för att få klarhet i vilka koder som ska 
användas vid olika tillfällen samt för en helt ny användare även de telefonnummer 
som används. 

4.3 Analys och delresultat från den uppföljande intervjun 

Informationen som framkom vid de uppföljande intervjuerna renskrevs in i ett word-
dokument för att dessa skulle bli lättare att läsa och att sortera under resterande 
analys. Inledningsvis sorterades svaren från de båda intervjuerna enligt de ställda 
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frågorna (se bilaga 5) och jämfördes med varandra för att undersöka vilka eventuella 
skillnader de båda intervjuobjekten uppvisade i sina svar. Dessa skillnader 
markerades noga och ligger till grund för flera av de senare framtagna riktlinjerna. 
Den uppföljande intervjun undersökte främst hur samarbetsrutinerna hade förändrats 
genom införandet av Call och hur datoriseringsprocessen hade gått till enligt dessa två 
personer. Informationen från den uppföljande intervjun ställdes mot de frågor som 
kvarstod från kartläggningen och arbetet med framtagandet av den teoretiska 
referensramen. De fullständiga intervjusvaren kommer inte att redovisas i denna 
rapport av hänsyn till den personliga integriteten hos intervjuobjekten. 

Resultat från den uppföljande intervjun 

Personalen använder Call som ett medel att samarbeta med andra undersköterskor, 
vårdbiträden och enhetschefer. Det rådde viss osäkerhet om ifall biståndsbedömaren7 
var inlagd i Call eller inte, men båda kvinnorna sa att de hade hört att 
distriktssköterskan skulle ”vara på väg in i systemet”. Båda uppgav att de använde sig 
av meddelandefunktionen i Call för att lämna och ta emot meddelanden från 
medarbetare, men att det var stora skillnader i hur deras enhetschefer använde 
systemet. Båda kvinnorna ansåg att rapportfunktionen i Call var ett bra verktyg för 
samarbete som gav en ökad kontakt med nattpersonalen. Däremot rådde olikheter i 
bedömningen av hur lättläst ”nattrapporten” är. Det påpekades att denna rapport tar 
tid att läsa, tid som inte ryms inom arbetstiden, och efter en längre frånvaro, behöver 
personalen komma till arbetet utanför arbetstid för att hinna läsa igenom denna 
rapport för att hinna tillgodogöra sig nödvändig information. Samarbetet mellan 
personalen skedde tidigare genom att informationen skrevs in i rapportpärmarna i 
lokalen. Idag finns det gott om tillfällen där personalen skriver lösa lappar för att 
meddela andra medarbetare om inträffade händelser hos brukarna, då de inte vet hur 
de ska lämna denna information via Call. Som en följd av detta har mängden lösa 
lappar på planeringstavlan ökat efter införandet av systemet. Båda kvinnorna 
påpekade att det är svårt att skilja mellan SoL-insatser8 och HSL-insatser9 i Call och 
att det ofta uppstår misstag vid inrapporteringen av dessa, framförallt HSL-insatser. 

Det finns gott om yrkesroller personalen behöver samarbeta med under en arbetsdag, 
sjuksköterskor, hjälpmedelscentralen arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
dagverksamheten, ”Fixar-Anders10, personal på korttidsboendet, demensteamet och 
frivilligpersonal från Röda Korset. Dessa yrkesroller har inte tillgång till Call och har 
inte samma information om brukarna. De skulle behöva ha möjlighet läsa delar av den 
bakgrundsinformation som finns om brukarna. Idag sker kommunikationen med dessa 
yrkesroller genom telefon, fax, mail, lösa lappar eller muntlig kommunikation. 

Båda kvinnorna var överens om att för det mesta fungerar samarbetet via Call bra. 
Den samlade informationen gör det enklare att hitta mönster i brukarens insatsbehov 
och uppskatta om brukaren kanske behöver en ökad mängd insatser. Detta är bland 
annat bra att ha tillgång till vid kontakt med brukarens anhöriga. Däremot fungerar 
kontakten mellan personalen och sjuksköterskorna dåligt, följande utdrag ur en av 
intervjuerna får illustrera problemet:  

                                                
7 Biståndsbedömaren, är den person som utreder brukarens behov och vilka insatser den har rätt till.  

8 SoL-insatser är insatser med socialt innehåll, som mat, påklädning, städ med mera 

9 HSL-insatser är insatser som rör hälso- och sjukvårdsinsatser. 

10 ”Fixar-Anders” är en tjänst som utför insatser av typen larminstallation och gardinuppsättningar. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 34 

”Det fungerar dåligt med kontakten mellan oss och sjuksköterskorna. Det var 
lättare att rapportera förut. Om jag är hos en brukare och tar ett prov på p-
glukos (test av blodsockret) och det är 3,8 så måste jag rapportera in det som 
två olika händelser. Först lämnar jag ett meddelande som händelse av vikt att 
jag har tagit ett p-glukos prov. Sedan måste jag lämna ett meddelande till som 
meddelande till nästa medarbetare (stafettpinne) där jag talar om att brukare X 
har ett p-glukos värde som är 3,8. Det är likadant med feber och temp. Att han 
har feber är en händelse av vikt och att han har 39,3 är en stafettpinne.” 

I vissa fall fungerar inte samarbetet med nattpersonalen via Call. Nattpersonalen kan 
få svårt att hinna rapportera in alla händelser innan de avslutar sitt arbetspass eller kan 
vara osäkra på om innebörden i meddelandet framgått korrekt, varvid de kontaktar 
berörd personal via telefon. Eftersom det kan dröja innan intalade meddelanden blir 
synliga i Call sätter personalen ibland lappar på planeringstavlan för att 
uppmärksamma andra på förändringar i brukarens behov. Det är även ett problem att 
all personal inte läser de utskrifter som görs eller går in i datorn och läser rapporten 
där. Det är ett problem med att meddelande av typen stafettpinne ibland rapporteras in 
som händelse av vikt, ingen kan säga om felet ligger i systemet eller att personalen 
knappat fel vid inrapporteringen. Ett annat problem är att transkriberingen ibland går 
fel så att bland annat ”ramlat” blir ”larmat”, vilket kan orsaka förvirring bland 
personalen om hur de ska tolka meddelandet. Det finns även ett problem med att 
personal ibland glömmer att datummärka sina meddelanden, då kan de ligga kvar i 
systemet i veckor. Det skulle vara bra om detta skedde med automatik. 

Vid båda intervjuerna uttrycktes en önskan om att så många yrkesgrupper som möjligt 
skulle använda sig av Call för att förbättra samarbetet mellan personalgrupperna. 
Särskilt viktigt för kvinnorna i intervjun var det att sjuksköterskorna skulle vara en del 
av systemet. En av kvinnorna menade att det i vissa fall även skulle vara bra om 
brukarens anhöriga kunde läsa och skicka meddelanden via Call. Information hamnar 
ibland mellan stolarna då det inte alltid görs utskrifter av informationen i Call. En av 
kvinnorna uttryckte också en önskan om att detta skulle ske på vissa bestämda 
klockslag så att personalen alltid hade tillgång till informationen om det skulle bli 
problem med systemet så att de inte har tillgång till rapporten i datorn. 

De båda kvinnorna hade olika uppfattningar om den information de hade fått om 
införandet av Call. Den största skillnaden mellan de två visade sig vara de två 
enhetschefernas inställning till datoriseringen och hur de hanterade 
införandeprocessen. I det ena fallet antyddes att enhetschefen tydligt hade arbetat med 
att skapa en positiv attityd hos personalen inför datoriseringen av inrapportering av 
utförda insatser genom att påpeka vilka fördelar datoriseringen skulle kunna medföra. 
I det andra fallet verkade den ansvariga chefen mer ha sett förändringen som ett 
problem som skulle lösas genom att tvinga personalen att använda systemet till punkt 
och pricka utifrån direktiv från högre ort. I efterhand går det att konstatera att den 
positiva attityd med vilken datoriseringen bemöttes ledde till önskat resultat då 
personalen i den ena gruppen insåg fördelarna med införandet av det nya systemet. 

Sammantaget kan Call enligt den uppföljande intervjun ses som ett bra verktyg för 
samarbete inom en personalgrupp i äldreomsorgen, men det finns mycket arbete kvar 
för att samarbetet ska bli optimalt. Den största enskilda förändringen skulle enligt 
dessa intervjuer vara att sjuksköterskorna blev införlivade i systemet. I den 
uppföljande intervjun framkom stora skillnader i personalens uppfattning om 
datoriseringsprocessen och det framstod med tydlighet att personalens acceptans av 
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det nya tekniska systemet är beroende av arbetsledningens inställning till 
datoriseringen och hur de har hanterat denna förändringsprocess. 

4.4 Sammanfattning av den empiriska kartläggningen 

Resultaten från den empiriska kartläggningen uppfyllde det andra delmålet (se avsnitt 
1.2.1) då de ledde till en kartläggning av hur datoriseringen har påverkat samarbetet 
inom äldreomsorgen. Den uppföljande intervjun syftade till att klargöra en del frågor 
som uppstod vid kartläggningen och även för att undersöka närmare hur personalen 
har upplevt datoriseringsprocessen.  

Genom en empirisk undersökning utföra en kartläggning av hur införandet av ny 
teknik har påverkat samarbetet inom äldreomsorgen. 

De starkast framträdande åsikterna om Call vid kartläggningen var att personalen 
upplever att användandet av systemet är stressande, bland annat på grund av osäkerhet 
om vilka koder som ska användas och jagandet av tid att rapportera in i systemet. 
Personalen anser att systemet kan vara användbart för att visa vilka insatser som har 
utförts, av vem och när, men att det ändå inte är ett system för kvalitetssäkring då det 
går att knappa in vilka uppgifter som helst. De upplever snarare Call som ett 
övervakningssystem för att kontrollera personalen och visa vart det går att dra in 
personal. 

Åsikterna om huruvida Call har förbättrat samarbetet går isär då det finns de som 
menar att systemet starkt har förbättrat samarbetet och framförallt kontakten med 
nattpersonalen, medan andra tycker att det ”var bättre förr”. En positiv aspekt om 
samarbetet är att alla meddelanden finns samlade på en plats, istället för att vara 
utspridda i olika rapportpärmar vilket gör informationen lättare att läsa. En negativ 
aspekt med Call som ett verktyg för samarbete är att många i personalen upplever 
obehag över att tala in meddelanden i telefonen och särskilt att behöva höra sin egen 
röst när meddelandet spelas upp igen. Samarbetet via Call kan förbättras genom att 
fler personalgrupper blir införlivade i systemet. Den visade även att arbetsledningens 
inställning till datoriseringsprocessen har en stor betydelse för personalens acceptans 
av det nya systemet. Detta är helt i enlighet med Slem et al. (1995) och Berg (2001) 
som anser att ledningens engagemang är central för att införandet av ny teknik i 
vården ska lyckas. 

Den undersökning som utfördes i Vänerstad visar att missnöjet med systemet kommer 
sig av att personalen inte ser vilken nytta de kan ha av systemet. Personalen inser att 
både brukare och arbetsledning har nytta av data som rapporteras in i systemet, men 
för dem själva är inrapporteringen ett störningsmoment.  

Inga av de personer som har vidtalats i denna undersökning har uppgett att de har 
varit delaktiga i datoriseringen och att deras röst har blivit hörda, tvärtom upplevde de 
att det plötsligt var klart med upphandlingen och att datoriseringen nu skulle inledas. 
Detta motsägs av arbetsledningen och information som framkom vid den uppföljande 
intervjun och som visar att personalen var delaktig vid upphandlingen och fick bland 
annat medfölja på studiebesök till en kommun som redan hade infört Call i 
äldreomsorgen. 
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5 Slutresultat 
I den avslutande fjärde fasen i arbetsprocessen (se kapitel 3), sammanfattades de olika 
delresultaten och den teoretiska referensramen för att genom en syntes ta fram 
riktlinjer för hur en datorisering av äldreomsorgen ska optimeras, vilket är detta 
arbetes huvudbidrag. 

5.1 Riktlinjer för datorisering av äldreomsorgen 

Varje riktlinje förklaras genom en redovisning av de teoretiska och empiriska data 
som ligger till grund för framtagandet av riktlinjen i korthet. 

Detta examensarbete baserades på tre delmål där huvudmålet var att ta fram nya 
riktlinjer som presenteras i detta avsnitt, genom att studera teorier och kartlägga den 
aktuella domänen genom en empirisk undersökning. 

1. Studera teorier om datorisering och datorstött samarbete för att undersöka 
vilka samarbetsproblem datoriseringen av en arbetsplats kan orsaka och hur 
detta påverkar användarnas acceptans av det nya systemet. 

2. Genom en empirisk undersökning utföra en kartläggning av hur införandet av 
ny teknik har påverkat samarbetet inom äldreomsorgen. 

3. Ta fram riktlinjer för datorisering av en arbetsplats inom äldreomsorgen 
baserade på den teoretiska och empiriska undersökningen. 

Det är möjligt att det finns riktlinjer för datorisering av äldreomsorgen men då varken 
detta arbete eller Hedström (2006) har kunnat identifiera några sådana görs ett 
antagande om att det inte existerar uttalade riktlinjer för datorisering av denna domän.  

De fakta som framkom ur den empiriska undersökningen har legat till stor grund för 
framtagandet av de nya riktlinjerna för datoriseringen av äldreomsorgen. 

• Datoriseringsprocessen måste förankras hos den personal som påverkas av 
införandet av ny teknik så att de tydligt ser vilken nytta de har av 
datoriseringen. 
Denna förankring sker genom att involvera användarna i hela 
datoriseringsprocessen ända från de inledande diskussionerna om en eventuell 
datorisering och fram till att systemet är infört på arbetsplatsen och har 
utvärderats av all berörd personal. Genom att personalen medverkar vid denna 
förändringsprocess upplever de en ägandekänsla för systemet och utvecklar en 
önskan om att införandet ska bli lyckat (Berg, 2001). Den deltagande 
observation som utfördes (se avsnitt 4.1.2) visade tydligt att även om 
användarna ser vilken nytta arbetsledningen har av datoriseringen så har de 
svårt att inse vilken nytta de själva har av det införda systemet.  

• Eventuella effekter av en datoriseringsprocess bör kartläggas genom en 
omfattande empirisk undersökning av domänen. 
Denna kartläggning ska utföras tidigt i datoriseringsprocessen, för att det 
system som väljs ska passa in i domänen och dess behov av teknikstöd. Hur 
denna empiriska undersökning utförs och vilka metoder som används måste 
anpassas för att passa in i den domän som ska datoriseras (Berg, 2001). Dock 
behöver en empirisk ansats användas för att samla information om den 
aktuella domänen och sätta eventuella problem i en kontext (Patton, 2002). 
System som ska stödja personalen i vårdsektorn måste ta hänsyn till och 
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reflektera hur användarna utför sina dagliga arbetsuppgifter (Nemeth, et al., 
2004).  Ett system som inte tar hänsyn till detta kommer sannolikt att påverka 
de befintliga arbetsrutinerna på ett negativt sätt. 

• Vårddomänens speciella behov av samarbete måste vara styrande i 
datoriseringsprocessen. 
En av de mest centrala egenskaperna i äldreomsorgsdomänen är att den 
primära arbetsuppgiften, att ge vårdtagarna adekvat vård är beroende av 
samarbete mellan olika yrkesroller (Hedström, 2006; Berg, 2001). Då 
samarbetet är av avgörande betydelse för en god vård måste behovet 
samarbete styra datoriseringsprocessen. Detta undersöks lämpligast genom att 
involvera användarna i en kartläggning av samarbetets struktur på 
arbetsplatsen. I de fall personalen inte känner att de kan lita på det nya 
systemet finns en risk att de skapar nya samarbetsformer utanför systemet och 
därmed blir inte systemet ett verktyg för samarbete. Detta framkom vid den 
uppföljande intervjun då en person berättade att de i sin arbetsgrupp hade gjort 
ett specialavtal med en annan yrkesgrupp om hur informationen mellan de två 
grupperna skulle förmedlas – vid sidan om Call. 

• Förundersökningen måste undersöka vilka synergieffekter som finns inom 
domänen. 
Vilka arbetsgrupper påverkas direkt av datoriseringen och vilka påverkas 
indirekt av den? Den vanligast förekommande typen av datorisering inom 
äldreomsorgen är att administrativa uppgifter matas in i ett system av 
fältpersonalen (Berg, 2001; Hedström, 2006). Dessa påverkas negativt av 
datoriseringen då de tvingas utföra en extra arbetsuppgift (Berg, 2001), en 
negativ synergieffekt. Empirin visar att personalen upplever att de matar in 
uppgifter i ett system utan egen vinning och att det är den administrativa 
personalen som har nytta av denna information. 

• Ansvariga för datoriseringsprocessen behöver vara öppna för oväntade 
problem och inta en ledande ställning vid datoriseringen. 
Genom att vara öppen för oväntade effekter av datoriseringen kan eventuella 
problem omvandlas till positiva effekter av datoriseringen (Berg, 2001). Det 
kan visa sig att det mål som initialt var styrande för datoriseringen inte uppnås, 
men genom att vara lyhörd för personalens åsikter om datoriseringen kan nya 
mål med datoriseringen skapas och därigenom uppnå en hög acceptansnivå 
hos personalen för det nya systemet.  

• Uppföljning av datoriseringen av domänen. 
För att acceptansen av det nya systemet vara fortsatt hög genom hela dess 
livslängd, krävs att denna process följs upp och utvärderas under en längre tid. 
Datoriseringen är inte avslutad när systemet är implementerat på arbetsplatsen 
och en initial utvärderingen av införandeprocessen har bedömt systemet som 
användbart. De ständiga omorganisationer som är vanliga inom äldreomsorgen 
(Hedström, 2006) innebär att arbetsrutiner förändras kontinuerligt och det är 
viktigt att dessa förändringar återspeglas i det tekniska system som används på 
arbetsplatsen (Nemeth, et al., 2004).  I denna undersökning framkom att 
ledningen har lyssnat på personalens förbättringsförslag och bland annat 
modifierat den lathund som används vid inrapporteringen, vilket kan anses 
vara en form av uppföljning.  
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Sammantaget visar denna undersökning att det finns ett behov av riktlinjer för 
datorisering av äldreomsorgen, där riktlinjerna tar hänsyn till denna dynamiska 
domäns speciella behov och egenskaper. De framtagna riktlinjerna är en syntes av 
empiriska undersökningar och teorier om datorisering, datorstött samarbete, 
användbarhet och acceptans. Riktlinjerna är utformade för att kunna generaliseras till 
flera arbetsplatser inom äldreomsorgen och inte enbart för den organisation som har 
undersökts i detta arbete.  

De tre viktigaste punkterna i riktlinjerna är att användarna måste vara involverade i 
hela datoriseringsprocessen, ju högre grad av användarmedverkan, ju högre 
acceptansgrad kommer användarna att uppvisa. Utan en kartläggning av den domän 
som ska datoriseras kommer datoriseringen att misslyckas då det saknas kunskap om 
hur befintliga arbetsrutiner påverkas av datoriseringen. Arbetsledningen måste inta en 
styrande position vid datoriseringen och ha en öppen attityd för eventuella problem 
som uppstår. Detta visas med tydlighet både i den teoretiska undersökningen och i den 
empiriska kartläggningen av äldreomsorgsdomänen. 
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6 Diskussion 
Arbetet är baserat på en önskan att undersöka hur datorisering av en arbetsplats har 
påverkat befintliga samarbetsrutiner. Detta krävde en noggrann undersökning av 
teorier om datoriseringens påverkan på en arbetsplats och hur samarbete kan medieras 
via tekniska verktyg. En fältstudie av äldreomsorgen i Vänerstad utfördes genom 
fältstudier och en enkätundersökning. Detta ledde till kunskaper om organisationens 
struktur och personalens åsikter om det nya tekniska systemet och datoriseringen.  

Den viktigaste delen i undersökningen visade sig vara kartläggningen av det 
samarbete som personalen utför via Call och hur väl de har accepterat det nya 
systemet. Personalens åsikter om datoriseringens påverkan på deras befintliga 
arbetsrutiner framkom genom deras egna berättelser men även genom den observation 
som utfördes. Utan denna kartläggning hade framtagandet av den teoretiska 
referensramen endast blivit en skrivbordsprodukt. De empiriska resultaten befäster de 
teoretiska antaganden som har gjorts i arbetet. Genom att den deltagande intervjun 
och åtföljande kontextuella intervjuer gjordes på informella grunder var personalen 
öppen och svarade på frågor om Call och datoriseringsprocessen. 

Personalen i de olika arbetsgrupperna hade fått varierande instruktioner från 
enhetscheferna om hur enkäten skulle fyllas i och vad den skulle användas till. För att 
skydda den personliga integriteten hos uppgiftslämnarna är det omöjligt att förklara 
detta närmare. Konsekvenserna av detta blev dock att några av enkätsvaren hade ett 
helt annat fokus än övriga. För att säkerställa att informationen till de olika 
arbetsgrupperna var densamma hade det varit värdefullt att personligen vara 
närvarande då enkäterna besvarades. Av praktiska skäl var inte detta möjligt då det 
inte går att samla all personal i en arbetsgrupp vid samma tid och plats. 
Svarsfrekvensen på 47,6 % i enkätundersökningen är enligt (Patton, 2002) och 
resultaten från denna undersökning kan därför sägas vara en god uppskattning på 
personalens åsikter om datoriseringen av denna domän. 

En fältstudie där domänen hade undersökts under en längre tid, hade lett till en än 
djupare förståelse för personalens problem med Call och datoriseringens påverkan på 
befintliga arbetsrutiner. Bedömningen av personalens acceptans av det införda 
systemet hade då haft en starkare empirisk grund. Den fältstudie som genomfördes 
gav dock tillräckligt goda resultat för att användas som grund för framtagandet av de 
nya riktlinjerna. 

En viktig del i kvalitativa studier är att kunna komma nära de personer som är föremål 
för undersökning, vilket går emot den tanken inom kvantitativa studier, att 
observation bör utföras genom att hålla en viss distans (Patton, 2002). Då detta arbete 
utförs genom en kvalitativ ansats kan det faktum att jag tidigare har arbetat inom 
denna domän medfört en större förståelse för domänen och för de problem som 
datoriseringen har medfört än om den tidigare domänkunskapen hade saknats. 
Nackdelen med min tidigare erfarenhet kan dock ha lett till att jag i för hög grad har 
identifierat mig med personalen och deras problem och då haft svårt för att hålla en 
nödvändig grad av objektivitet. Patton (2002) anser att utan den närhet som 
kvalitativa studier kräver är det inte möjligt att erhålla den information som har varit 
nödvändig för vissa nyckelupptäckter och framhåller Piagets närhet till sina barn som 
en avgörande faktor för de resultat han fick fram i sin forskning. Med bakgrund till 
detta anser jag att min domänkunskap har gett mer fördelar till den kvalitativa 
undersökningen än vad den har gett nackdelar. Som Scriven (1998 i Patton, 2002) 
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säger är förmågan att hålla avstånd inte en garanti för att datainsamlingen sker 
objektivt, avstånd garanterar bara avstånd. 

En av de största svårigheterna i detta arbete var att få tillgång till personal vid den 
empiriska undersökningen på grund av personalens arbetsscheman. Den empiriska 
undersökningen fick då anpassas efter de rådande omständigheterna som när och hur 
personalen fanns tillgänglig.  

Då datoriseringen redan var genomförd i Vänerstad har personalens åsikter om 
införandet och det nya systemet fått vara mått på hur väl datoriseringen har 
genomförts. För att kunna validera de framtagna riktlinjerna skulle de behöva 
appliceras vid en ny datorisering som följs från start till mål. Denna validering skulle 
då kunna sägas vara den femte fas i arbetsprocessen, och som inte var möjlig att 
utföra i detta arbete. Den kontakt som i slutfasen av detta arbete gjordes med 
Hedemora kommun visade att det finns stora skillnader mellan hur kommunerna i 
Hedemora och Vänerstad har arbetat med datoriseringen. Det hade varit intressant att 
göra en jämförande undersökning mellan dessa två kommuner men detta kunde inte 
passas in i den tid som fanns tillgänglig för detta examensarbete. Detta skulle dock 
vara intressant att undersöka vid ett framtida tillfälle. 

Den största styrkan i detta examensarbete är att de teorier som framträder som 
centrala för en lyckad datoriseringsprocess av äldreomsorgen har kunnat förankras i 
empirin. Dessutom har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts vilket leder 
till en ytterligare triangulering och en starkare förankring av resultaten och de 
framtagna riktlinjerna. 

6.1 Fortsatt arbete 

En framtida undersökning av datoriseringens påverkan på samarbetsrutiner bör 
fokusera på att jämföra samarbetsrutiner före och efter införandet av ny teknik på 
arbetsplatsen. Det mest optimala tillvägagångssättet skulle vara att följa en 
datoriseringsprocess från start till mål, för att med egna ögon se och dokumentera hur 
införandet av tekniken har påverkat de gamla samarbetsrutinerna istället för att förlita 
sig på användarnas minnen av det tidigare arbetssättet.  

Äldreomsorgen utgörs av grupper som samarbetar över tid och rum för att ge 
brukarna den vård som behövs. Vid sammanställningen av detta arbete upptäcktes av 
en slump en artikel som var baserad på samarbete över tid i äldreomsorgen, (Nilsson 
& Hertzum, 2005). Då samarbete över tid är en så central del av arbetet inom 
äldreomsorgen skickar detta examensarbete en uppmaning till framtida forskare inom 
datorstött samarbete att tidsaspekten inom datorstött samarbete behöver undersökas 
närmare, då det finns ett stort behov av ny kunskap inom detta område. 

Detta examensarbete avslutas med en förhoppning om att de framtagna riktlinjerna 
ska leda till att den fortsatta datoriseringen av äldreomsorgen leder till ett effektivare 
arbete för personalen och att införandet av ny teknik i denna domän blir kostnads 
effektivt för organisationen. För hur det är så kommer de allra flesta av oss att någon 
gång i framtiden behöva ta emot hjälp från personal inom äldreomsorgen, och då vilja 
att personalen är så effektiv som möjligt i sitt arbete, och att vi inte behöver betala 
hutlösa priser för den vård vi får. 
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Bilaga 1 

 i 

Enkätfrågor 

 

Ålder ____________ 

Kön _____________ 

Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen i Vänerstad? _____________ 

Är du fastanställd/går på vikariat/enhetschef? ________________ 

Hur länge har du använt Call? Ange ungefärligt antal månader. _____________ 

 

Beskriv de positiva sidorna av att använda Call i ditt arbete. 

 

Beskriv de negativa sidorna av att använda Call i ditt arbete. 

 

 

Har du idéer om hur Call och sättet du arbetar med det kan förbättras? 

 

 

Tack för din hjälp! 

Eva Juhlin 

kvph06@gmail.com  
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 ii 

Personligt brev 

Hej! 

 

Jag heter Eva Juhlin och går det Kognitionsvetenskapliga programmet på Högskolan i 
Skövde. Under mitt tredje och sista år skriver jag ett examensarbete. Jag har valt att 
studera tjänsten Call för detta arbete och är intresserad av att veta hur ni upplever 
tjänsten i ert dagliga arbete. Detta är ingen reaktion utifrån de insändare som 
förkommit i lokaltidningen under de senaste veckorna utan arbetet påbörjades långt 
tidigare i samarbete med äldreomsorgschefen. 

 

Examensarbetet går ut på att undersöka hur användarna upplever Call. Som ett led i 
detta arbete behöver jag er hjälp. Enkäten som följer är för att jag ska ha en 
utgångspunkt för mitt vidare arbete. Jag kommer med all sannolikhet att återkomma 
till flera av er för att få mer information. 

 

Det är viktigt att nämna är att allt ni skriver är konfidentiellt och kommer inte att läsas 
av någon annan än mig. Era svar kommer att slängas när mitt arbete är avslutat. Era 
chefer kommer att få ta del av mitt resultat i form av en rapport där det inte går att se 
vem som har sagt vad.  

 

Om det är någon som vill kan ni även skicka era åsikter via e-mail till mig. Det är 
ingen annan än jag som kommer att läsa detta och jag raderar alla mail när jag läst 
dem. 

 

Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med detta! 

Tack på förhand. 

 

Eva Juhlin 

kvph06@gmail.com 
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 iii 

Enkätresultat 

Personalen som besvarade enkäten var samtliga kvinnor i åldrarna mellan 19 till 63 
och har arbetat med Call mellan 3-18 månader.  Sammanlagt besvarades 47,6 % av de 
utdelade enkäterna. Svarsfrekvensen skiljde sig åt mellan grupperna.  

Eftersom frågorna i enkäten var öppna för att ge personalen möjlighet att fritt uttrycka 
sina åsikter blev det en stor spridning på hur svaren formulerades. För att kunna göra 
en uppställning av svaren har svar med olika formuleringar som uttrycker åsikter om 
samma område samlats under en och samma punkt. De tal som visas i punktlistan 
anger hur många enskilda personer det är som har uttryckt denna åsikt.  

Användarnas positiva åsikter om Call 

• I 30 av enkätsvaren fanns inga positiva kommentarer om Call. 

• Call kan användas för att kvalitetssäkra äldreomsorgen genom att det nu går att 
bevisa vilka insatser som har utförts hos en brukare, av vem och under vilken 
tid. 53 unika svar.  

• Tidigare skrevs information om insatser hos brukaren in i rapportpärmar. Detta 
behövs inte längre göras och det går snabbare att läsa rapporter i datorn än att 
läsa i rapportpärmarna. Nattpersonalen rapporterar in nattens händelser i 
systemet och det går snabbt att läsa deras rapport via datorverktyget i Call. 15 
unika svar. 

• Genom att allt rapporteras in i Call är det enkelt att se vart behovet är som 
störst och personal kan omfördelas till de områden där behovet är som störst. 
Inrapporteringen kan visa att det tar mer tid än beräknat hos vissa brukare. Det 
går att få en översikt över hur arbetsdagen ser ut och se att vissa dagar har 
personalen haft mycket kringtid och lite tid hos brukaren. 10 unika svar. 

• Inrapporteringen i Call kan vara värdefull när det uppstår tvister mellan 
brukarens anhöriga och personalen om utförda insatser. Det finns tillfällen när 
brukare säger till anhöriga att de inte har fått den hjälp de är beviljade eller att 
brukarna är dementa och har glömt att hemtjänsten nyss har varit hos dem. 6 
unika svar. 

• Det är lätt att lämna meddelanden om brukaren till annan personal vid 
inrapportering till Call och personalen behöver inte ta reda på vem som ska till 
brukaren nästa gång och hitta denne via telefon. Ledningen kan utnyttja 
systemet för att skicka meddelanden om viktiga händelser till personalen. 6 
unika svar. 

• Det går att se vart kollegorna är genom att titta i datorverktyget, vilket kan 
vara bra om de behöver träffas för att de senare ska besöka en brukare 
tillsammans. 4 unika svar. 

• Genom införandet av Call får nu insatserna ta den tid de tar istället för att tiden 
ska beräknas efter en schablon, det leder till att personalen är längre hos 
brukaren än tidigare och inte blir lika stressad över att ”tiden är slut”. 3 unika 
svar. 

• Det är lättare att samarbeta ansikte mot ansikte med annan personal. 3 unika 
svar. 
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• Personal och enhetschefer behöver inte lägga lika mycket tid på administrativa 
uppgifter som att de nu lätt kan se vilka insatser en brukare ofta avböjer och då 
inte har behov av just den insatsen för tillfället. 2 unika svar. 

• För vikarier kan det vara värdefullt att studera informationen i Call för att få en 
objektiv bild av hur lång tid det vanligtvis tar att utföra en insats hos en 
brukare. 1 unikt svar. 

Användarnas negativa åsikter om Call 

Det var inga inlämnade enkätsvar som hade blankt, eller inga negativa kommentarer. 

• Personalen anser att systemet är stressande. 67 unika svar. 

• Kringtiden kan inte redovisas i systemet, vilket blir missvisande och gör att det 
ser ut som om personalen arbetar mindre än de gör. Därför jagar personalen tid 
att rapportera in i Call. 30 unika svar. 

• Det tar tid att knappa in alla koder i systemet. Det är för många koder och de 
är svåra att hålla isär. 45 unika svar. 

• Personalen känner sig kontrollerad av arbetsledningen och att de inte längre 
litar på dem. Det går rykten om att systemet är till för att ta bort personal. 
Arbetsledningens fokus har flyttat från brukarnas vård till inrapporteringen i 
Call. 45 unika svar. 

• Det är otrevligt att tala in meddelanden i telefonen och lätt att missa vad som 
ska talas in. Rösten i Call är irriterande och upprepar sig hela tiden. 8 unika 
svar. 

• Det är lätt att glömma bort att logga in och ut. 7 unika svar. 

• Inloggningen stör hälsningen på brukaren, personalen känner sig otrevliga när 
de behöver avbryta hälsningen för att logga in i Call. Dessutom blir tiden hos 
brukaren uppstyckad av detta avbrott. 18 unika svar. 

• Det går inte att lita på att sekretessen fungerar vid de intalade meddelandena. 
Det är kränkande att tala in meddelanden om brukaren när denne är 
närvarande. 9 unika svar. 

• Efterrapporteringen tar tid och är krånglig. Det finns inte tillräckligt med 
datorer i grupplokalerna. 17 unika svar. 

• Datorverktyget är svårt att använda och det går inte att skriva in meddelanden 
via verktyget. Det var för kort lärotid. 6 unika svar. 

• Call kan inte användas för kvalitetssäkring, för det går att fuska med alla typer 
av inrapportering. Pengarna för systemet bör läggas på brukarna istället. 13 
unika svar. 

• Brukarna är negativa till systemet och vill inte låna ut telefonen, alla brukare 
förstår inte varför personalen ringer hela tiden från deras telefon. 11 unika 
svar. 

• Fokus på inrapporteringen gör arbetet opersonlig och Call har förstört 
arbetsglädjen. 10 unika svar. 

Användarnas förbättringsförslag 
• Bara ha in- och utloggning. Inga koder. 34 
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• Inga/blankt. 31 

• Ta bort det och lägg pengar och tid på brukarna. 9 

• Logga kringtiden. 7 

• Slippa tala in meddelanden på telefonen och gör så att det går att skriva in dem 

via datorn. 4 

• Det borde räcka med den personliga koden (4 siffror) vid inloggning och inget 

annat tryckande. 3 

• All personal behöver ha en mobil för att kunna efterrapportera. 2 

• Skaffa mickar så att det går att tala in rapporter vid datorn. 2 

• OM Intraphone ska användas ska alla använda systemet, även chefer, över 

hela kommunen så vi kan se vilka som jobbar. 2 

• Minska antalet koder. 2 

• Intraphone klarar inte inrapporteringen när man går till ett gift par, det måste 

man kunna programmera om. 2 

• Inne på kommunens serviceboenden borde det finnas en telefon utanför varje 

brukares dörr. 

• Ta bort stafettmeddelanden och ha kvar händelse av vikt. 

• Använd bara Call hos de brukare som säger att de inte får den tid och de 

insatser de har rätt till. 

• Förläng (dubbla) tiden för hälsning. 

• Vi behöver en kod för de som ”går bredvid” eftersom när de är med går arbetet 

fortare, så de tar min tid som jag ska rapportera in i systemet. 

• Vi har inga riktiga riktlinjer för hur Call ska användas. 

• Sära på kringtiden och den administrativa tiden. 

• Det ska gå att lägga in en medarbetare vid efterrapportering via datorn. 

• Att ha en kod för att komma och gå och en kod för meddelande. 

• Inrapporteringen i Call borde inte vara knutet till ekonomiska resurser. 
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Uppgiftsanalys 

Inloggning vid ankomst till brukaren med två personal: 

Telefonnummer till Call: 0200-22 33 44 

Call: ”Välkommen till Call, knappa in din personliga kod”. 

Personlig kod: 1234 

Call: ”Eva Juhlin, stationsgruppen. Är namnet korrekt tryck 1, om inte tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Har du en medarbetare med dig tryck 1, om inte tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Låt din medarbetare knappa in sin personliga kod. 

Personlig kod: 5678 

Call: Medarbetaren är Kalle Karlsson. Är namnet korrekt tryck 1, om inte tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Nu är ni inloggade, hej så länge. 

Antal knapptryckningstillfällen: 6 

Antal unika knapptryck: 21 

Inrapportering till Call av tre utförda insatser av två personal och ett lämnat 
meddelande: 

Telefonnummer till Call: 0200-22 33 44 

Call: ”Välkommen till Call, knappa in din personliga kod”. 

Personlig kod: 1234 

Call: ”Hej igen Eva Juhlin. Är det korrekt tryck 1, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Vill du logga ut alla inblandade? Tryck 1 för ja, annars tryck 2.  

Knapptryckning: 1 

Call: För insatsrapport tryck 1. Kom du fel, tryck stjärna. 

Insats 1: 111 (städning) 

Call: Städning. Är det korrekt, tryck 1, om inte, tryck stjärna.  

Knapptryckning: 1 

Call: För fler insatsrapporteringar tryck 1. Är du klar tryck 2.  

Insats 2: 222 (en kombination av insatser) 

Call: Toabesök, personlig omvårdnad, bäddning, mat, hushållsgöromål. Är det 
korrekt tryck 1, om inte tryck stjärna.  

Knapptryckning: 1 

Call: För fler insatsrapporteringar tryck 1. Är du klar tryck 2.  

Insats 3: 333 (husdjursomsorg) 
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Call: Husdjursomsorg, Är det korrekt, tryck 1, om inte, tryck stjärna. 

Knapptryckning: 1. 

Call: För fler insatsrapporteringar tryck 1. Är du klar tryck 2. 

Knapptryckning: 2 

Call: Vill du lämna meddelande tryck 1. Annars? 

Knapptryckning: 1 

Call: För att lämna meddelande om händelse av vikt, tryck 1. För att lämna 
meddelande till ledning, tryck 2. För att lämna meddelande till nästa medarbetare, 
tryck 3. 

Knapptryckning: 3 

Call: Berätta vad som har hänt, avsluta med fyrkant. 

Intalat meddelande: ”Det finns tvätt i tvättmaskinen”. #  

Call: Det finns tvätt i tvättmaskinen. Är det korrekt tryck 1, annars tryck 2.  

Knapptryckning: 1 

Call: Vill du lämna fler meddelanden tryck 1. Är du klar tryck 2. 

Knapptryckning: 2 

Call: Tack för din rapport. Hej så länge. 

Antal knapptryckningstillfällen: 15 

Antal unika knapptryck: 33 

Samma situation, fast via efterrapportering.  
Efterrapporteringen sker på grund av att denne brukare inte vill låna ut sin telefon till 
personalen för att de ska göra sin inrapportering. Efterrapporteringen sker i detta fall 
från telefonen i grupplokalen. 

Telefonnummer till Call: 0200-22 33 55 (inte samma nummer som vid vanlig 
inrapportering) 

Call: ”Välkommen till Call, knappa in din personliga kod”. 

Personlig kod: 1234 

Call: ”Eva Juhlin, stationsgruppen. Är det korrekt tryck 1, är det fel 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: ”Knappa in din brukares kod. 

Knapptryckning: 1111-222 33 (brukarens telefonnummer, inkl riktnummer) 

Call: Anna Andersson, är det korrekt brukare, tryck 1, är det fel tryck 2. 

Knapptryckning; 1 

Call: Har du en medarbetare med dig tryck 1, om inte tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Låt din medarbetare knappa in sin personliga kod. 

Personlig kod: 5678 
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Call: Medarbetaren är Kalle Karlsson, är det korrekt tryck 1, är det fel tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Började insatsen idag, tryck 1, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Knappa in den tid då insatsen började. 

Knapptryckning: 0900 

Call: 0900, blev det rätt? Tryck 1 för ja, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Knappa in tiden då insatsen slutade 

Knapptryckning: 0915 

Call: 0915, blev det rätt? Tryck 1 för ja, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Knappa in insatskoden. 

Knapptryckning: 111 

Call: Städning. Är det korrekt, tryck 1, om inte, tryck stjärna.  

Knapptryckning: 1 

Call: För fler insatsrapporteringar tryck 1. Är du klar tryck 2.  

Knapptryckning: 1 

Call: Knappa in den tid då insatsen började. 

Knapptryckning: 0915 

Call: 0915, blev det rätt? Tryck 1 för ja, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Call: Knappa in tiden då insatsen slutade 

Knapptryckning: 0930 

Call: 0930, blev det rätt? Tryck 1 för ja, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Insats 2: 222 (en kombination av insatser) 

Call: Toabesök, personlig omvårdnad, bäddning, mat, hushållsgöromål. Är det 
korrekt tryck 1, om inte tryck stjärna.  

Knapptryckning: 1 

Call: För fler insatsrapporteringar tryck 1. Är du klar tryck 2.  

Knapptryckning: 1 

Call: Knappa in den tid då insatsen började. 

Knapptryckning: 0930 

Call: 0930, blev det rätt? Tryck 1 för ja, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 
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Call: Knappa in tiden då insatsen slutade 

Knapptryckning: 0945 

Call: 0945, blev det rätt? Tryck 1 för ja, annars tryck 2. 

Knapptryckning: 1 

Insats 3: 333 (husdjursomsorg) 

Call: Husdjursomsorg, Är det korrekt, tryck 1, om inte, tryck stjärna. 

Knapptryckning: 1. 

Call: För fler insatsrapporteringar tryck 1. Är du klar tryck 2. 

Knapptryckning: 2 

Call: Vill du lämna meddelande tryck 1. Annars? 

Knapptryckning: 1 

Call: För att lämna meddelande om händelse av vikt, tryck 1. För att lämna 
meddelande till ledning, tryck 2. För att lämna meddelande till nästa medarbetare, 
tryck 3. 

Knapptryckning: 3 

Call: Berätta vad som har hänt, avsluta med fyrkant. 

Intalat meddelande: ”Det finns tvätt i tvättmaskinen”. #  

Call: Det finns tvätt i tvättmaskinen. Är det korrekt tryck 1, annars tryck 2.  

Knapptryckning: 1 

Call: Vill du lämna fler meddelanden tryck 1. Är du klar tryck 2. 

Knapptryckning: 2 

Call: Tack för din rapport. Hej så länge. 

Antal knapptryckningstillfällen: 31 

Antal unika knapptryck: 78 
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Intervjufrågor 

Namn: 

Ålder: 

Antal arbetade år i äldreomsorgen: 

Antal arbetade månader med Call: 

 

Vilka personer/yrkesroller samarbetar du med via Call? 

Hur samarbetar du med dessa personer/yrkesroller via Call? 

Hur samarbetade ni innan införandet av Call? 

 

Vilka personer/yrkesroller samarbetar du med utanför Call? 

Hur samarbetar du med dessa personer/yrkesroller idag? 

Hur samarbetade ni innan införandet av Call? 

 

Vid vilka tillfällen fungerar samarbetet via Call? 

Vid vilka tillfällen fungerar inte samarbetet via Call? 

 

Har du några förbättringsförslag om hur samarbetet via Call kan löpa smidigare? 

 

Samtal om införandet av Call. 

Vilken information fick du om införandet av Call? 

Fick du vara med och tycka till om införandet? 
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