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Förord 
Det är två personer som jag vill tacka i denna studie, min handledare Tarja Susi och min 

programansvarige Henrik Svensson. Under studien har Tarja agerat en exemplarisk 

handledare och bidragit med mycket hjälp och motivation som har gjort detta arbete möjligt, 

hon förtjänar ett stort tack. Henrik har inte bara under arbetets gång, utan genom hela 

programmet, alltid varit den person som stöttat och motiverat till studierna, vilket har gjort 

studierna mycket mer intresseväckande.  

Jag vill även passa på att tacka företaget Aleris omsorg AB, där den empiriska studien utförts, 

och all personal som deltagit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 
Kognitiva arbetsmiljöproblem är ett begrepp som funnits länge samtidigt som det fortfarande finns 

väldigt lite forskning som beskriver hur och varför människor blir påverkade av de olika 

problemklasserna som existerar. För att undersöka hur kognitiva arbetsmiljöproblem påverkar 

människan på moderna arbetsplatser, har en fallstudie designats utifrån en etnografisk ansats där 

datainsamlingsteknikerna orienterande observation, dokumentgranskning, videoinspelning och 

intervju har använts. Resultatet tyder på att teorierna distribuerad kognition och aktivitetsteori 

fungerar som två perspektiv i analysen och utgår från samma empiriska fältarbete som skett i ett 

kontorslandskap för ett omsorgsföretag. Analysernas resultat har jämförts för att se vad respektive 

teori bidrar med, där skillnader har identifierats i dels hur teorierna beskriver de kognitiva 

arbetsmiljöproblemens natur, men även varför de uppstår och hur förändringsförslag bör utformas. 

Distribuerad kognition identifierade 4 kognitiva arbetsmiljöproblem samtidigt som aktivitetsteori 

identifierade 3. 

Nyckelord: Kognitiva arbetsmiljöproblem, Distribuerad kognition, Aktivitetsteori, Etnografi, 

Arbetsplatsstudie, Arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Kognitiva arbetsmiljöproblem är en underkategori till arbetsmiljöproblem som behandlar ett 

kognitivt fokus i hur arbetsmiljöproblem beskrivs påverka utsatta personer. I denna studie har 

kognitiva arbetsmiljöproblem att undersökts utifrån om de kan tänkas existera i ett öppet 

kontorslandskap. Denna typ av arbetsmiljöproblem kan påverka hur en person utför sina 

arbetsuppgifter genom belastningar på kognitiva förmågor som exempelvis minnet. Det ligger 

argument för att kognitiva arbetsmiljöproblem är mycket påtagliga i arbetslivet. Det är dock 

fortfarande okänt hur många som påverkas av detta eller i vilken grad de blir påverkade. För att 

undersöka om kognitiva arbetsmiljöproblem existerar på den valda arbetsplatsen har två olika 

teorier inom kognitionsvetenskapen använts som olika perspektiv i analysen. Till analysen har 

information och data om arbetsplatsen inhämtats genom att observationer, intervjuer, 

dokumentgranskning och videoinspelning. Båda teorierna som har använts analyserar samma 

insamlade material. Jämförelsen av de olika teoriernas resultat visar på olika kopplingar mellan 

respektive teori och kognitiva arbetsmiljöproblem. Genom detta kartläggs teorierna baserat på 

deras applicerbarhet i studiet av kognitiva arbetsmiljöproblem. Resultaten i studien visar att 

teorierna belyser olika aspekter i studerandet av kognitiva arbetsmiljöproblem, och att de problem 

som identifierats beskrivs ha olika orsaker. Teorierna har i studien identifierat flera olika kognitiva 

arbetsmiljöproblem på den valda arbetsplatsen, kognitivt tunnelseende, belastningar på 

arbetsminnet, avbrott i tankegången och onödig kognitiv belastning. Arbetsmiljöverket visar att 

det läggs mångmiljonbelopp på enbart förebyggandet av arbetsmiljöproblem, och ännu mer vid 

hantering av arbetsmiljöproblem som uppstår. Denna studie har genom identifikationen av 

kognitiva arbetsmiljöproblem utifrån två olika teorier bevisat att det är ett fenomen som existerar 

på en vanlig kontorsarbetsplats, men även bidragit till hur hanteringen av förebyggande åtgärder 

kan designas och utföras.  
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1 Inledning 
Arbetsmiljöproblem är ett begrepp som syftar till att beskriva hinder och störningar som 

uppstår på arbetsplatser kopplat till de ingående element och faktorer som arbetsplatser och 

arbetsuppgifter består av (Wang, Shu & Tu, 2008). Lind, Sandblad och Nygren (1991) 

definierade grunden för kognitiva arbetsmiljöproblem och beskriver dessa som hindrande för 

människan i sitt utnyttjande av kognitiva förmågor i utförandet av effektivt arbete. Kognitiva 

arbetsmiljöproblem kan därför sätta nivåer av belastningar som människans kognitiva 

förmågor inte kan mäta upp till, exempelvis som arbetsminnets förmåga att endast kunna hålla 

4 +/- 1 enheter i minnet (Benyon, 2010). Skulle en uppgifts belastning överstiga dessa nivåer 

kan information utebli och därmed försvåra arbetsuppgifter. 

Distribuerad kognition är en av de teorier som kommer användas som perspektiv i denna 

studie och är ett teoretiskt ramverk inom det situerade paradigmet på kognition som fokuserar 

på studiet av kognitiva system, vilket är mer än den enskilda individen och dennes tänkande 

(Dahlbäck, Rambusch & Susi, 2012). Analysenheten för teorin är statisk i bemärkelsen att den 

är ett kognitivt system men systemet i sig är dynamiskt och kan bestå av många olika enheter 

som utvecklas och förändras. Kognitiva system fokuserar på att studera sociala, kulturella och 

kontextuella aspekter i den omgivning de existerar och på så vis omfattar människans 

interaktion med omvärlden (Dahlbäck et al., 2012). Kognitiva processer kan på så vis 

distribueras i det kognitiva systemet där kognitiva förmågor ”läcker ut” ur hjärnan på 

individer i det kognitiva systemet. Aktivitetsteori är den andra teorin som kommer användas 

som perspektiv i denna studie och är ett teoretiskt ramverk med ett långt förflutet som ämnar 

studera och analysera den mänskliga aktiviteten och är bestående av sex beståndsdelar. 

Beståndsdelarna är subjekt (subject), objekt (object), verktyg/instrument (tools/instruments), 

gemenskap (community), arbetsfördelning (division of labour) och regler (rules) (Murphy & 

Rodriguez-Manzanares, 2008). Aktivitetsteori ingår precis som distribuerad kognition i det 

situerade perspektivet på kognition där situerade, sociala och kontextuella aspekter väger in 

för hur aktiviteten beskrivs.  

Kognitiva arbetsmiljöproblem som begrepp är i skapandets syfte ämnat att belysa problem i 

gränssnitt för interaktiva system (Lind et al., 1991). Det finns dock exempel där ämnet 

utvecklats vidare till ämnesområden som innefattar sociala kognitiva arbetsmiljöproblem 

(SKAMP) (Agaeus, 2012). Utvecklingen av sociala kognitiva arbetsmiljöproblem i det fallet 

ledde till att studera socio-tekniska aspekter av arbetsmiljöproblem som ursprungligen inte 

existerade i Linds et al. (1991) problemklasser.  

I den vetenskapliga diskussionen som berör avgränsningen och utvecklingen av distribuerad 

kognition och aktivitetsteori argumenterar Nardi (1996) för att teorierna kommer att 

sammanslås i framtiden. Nardi (1996) ger vetenskapliga argument för att teorierna utvecklas i 

en riktning som i framtiden kommer innebära att de kommer slås ihop och utvecklas till ett 

sammanslaget ramverk. Halverson (2001) ger motargument till detta genom att dissekera 

teorierna ge en tydlig bild av att grundläggande skillnader existerar. Halverssson (2001) 

lägger fram viktiga argument i sin studie och ger exempel på att det existerar skillnader 

mellan teorierna inom ämnesområde CSCW (Computer Supported Cooperative Work) och 
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hur de kan tillämpas. Den vetenskapliga diskussion som pågår kring dessa två teoriers 

avgränsning och utveckling är inte kopplad till kognitiva arbetsmiljöproblem, men kommer i 

denna studie att undersökas för vilken teori som bidrar med vad i analysen av kognitiva 

arbetsmiljöproblem. Denna studie kan således bidra med förståelse för teoriernas 

applicerbarhet i studerandet av kognitiva arbetsmiljöproblem, men även vilka skillnader och 

likheter som existerar. Detta skulle kunna bidra till den vetenskapliga diskussionen i form av 

stöd till någon av parternas argument. Genom att jämföra resultaten av analyserna hoppas 

studien att kunna bidra med intressant fakta till den vetenskapliga diskussionen. En empirisk 

jämförelse mellan distribuerad kognition och aktivitetsteori anses kunna få betydelse i 

diskussionen oavsett vad resultaten mynnar ut i. Denna studie syftar inte att ta parti med 

någon av teorierna, utan endast att införa ny kunskap till diskussionen och således utveckla 

den.  

1.1 Syfte, mål och frågeställning 
Denna studie ämnar belysa en analys av kognitiva arbetsmiljöproblem (KAMP) som kan 

tänkas existera på en arbetsplats med teorierna distribuerad kognition (DK) och aktivitetsteori 

(AT) som perspektiv i analysen. Detta innebär att perspektiven kommer att användas för att 

förklara orsakerna till möjliga identifierade kognitiva arbetsmiljöproblem. Anledningen till 

varför distribuerad kognition och aktivitetsteori väljs till analysen grundar sig bland annat i att 

de är etnografiskt influerade samtidigt som det finns få tidigare jämförelser mellan teorierna, 

även om forskning visar att teorierna är lämpliga för liknande analyser och empiriska 

jämförelser (Decorits, Noirfalise & Saudelli, 2000; Halverson, 2001). Detta blir i praktiken en 

kartläggningsprocess där teorierna inte bara ställs mot varandra utan även att deras lämplighet 

i framtida studier kommer att diskuteras. Detta syfte med studien motiveras genom att 

arbetsmiljöproblem är påtagliga i arbetslivet (Lind et al., 1991; Wang et al., 2008), samtidigt 

som forskning kring kognitiva arbetsmiljöproblem är liten.  

Fältarbetet söker att använda en etnografisk ansats med datainsamlingstekniker som 

orienterande observation, dokumentgranskning, videoinspelning och intervjuer, vilket hoppas 

leda till identifikation av möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem. Följande frågeställning är 

definierad:  

Vilka kognitiva arbetsmiljöproblem, om några alls, kan distribuerad kognition och 

aktivitetsteori identifiera på utvald arbetsplats och hur kan resultaten jämföras?  

I förhållande till vad studien resulterar i kommer förändringsförslag att designas och 

presenteras, exempelvis om ett kognitivt arbetsmiljöproblem identifieras på arbetsplatsen 

kommer förändringsförslaget att syfte till förebyggande åtgärder. Meningen är inte att 

generalisera resultat utan att teoriernas egenskaper och appliceringsmöjlighet i studerandet av 

kognitiva arbetsmiljöproblem ska reflekteras i möjliga förändringsförslag.  

1.2 Forskningsansats  
För att kunna analysera kognitiva arbetsmiljöproblem i sin natur utifrån de valda teorierna 

behöver studiens ansatser anpassas efter mål och innehåll. Målet med studien är att kunna 

analysera samma empiriska data utifrån distribuerad kognition och aktivitetsteori för att 
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identifiera möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem i en arbetsplatsstudie. Eftersom kognitiva 

arbetsmiljöproblem inte är ett teoretiskt ramverk existerar det inga fastställda metoder i hur de 

undersöks, utan är begrepp som beskriver fenomen. Den empiriska jämförelsen mellan 

teorierna är grundad i att studera möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem för att identifiera vilka 

egenskaper respektive teori lyfter fram och på så vis kunna förklara arbetsmiljöproblemens 

natur och möjliga skillnader mellan teoriernas resultat. Den valda arbetsplatsen i studien är ett 

kontorslandskap (se figur 4.1) där 14 personer inom ett omsorgsföretag arbetar och fungerar 

som ett huvudkontor för företaget, vilket innebär att personalens arbetsuppgifter är väldigt 

varierande. För att erhålla personalens integritet i rapporten har alla namn bytts ut mot 

påhittade namn som kommer att refereras till. 

1.3 Rapportupplägg  
Kapitel 2 beskriver den teoretiska bakgrunden med ingående teoretiska ramverk för studien 

som ska ge en insikt och förståelse för de perspektiv som ska användas i analysen. 

Kognitionsvetenskapliga teorierna distribuerad kognition (2.3) och aktivitetsteori (2.4) 

kommer beskrivas djupgående för att kunna förstås i samband med analysen av kognitiva 

arbetsmiljöproblem (2.1). Begreppet arbetsmiljö (2.2) kommer att diskuteras för att ge 

förståelse i vilket samband studien kommer att utföras i och vilken roll arbetsmiljö har. En 

sammanfattning (2.5) av kapitlet kommer även att följa som sista avsnitt där den teoretiska 

massan sammanställs för en helhetsbild av bakgrunddelen.  

I kapitel 3 kommer problemformuleringen för studien presenteras där syftet med studien 

kommer att planas ut och motiveras tydligare än i detta kapitel. Här presenteras ledstjärnan 

för arbetet, frågeställningen som är central för arbetet och är anpassad efter studiens specifika 

mål och tillvägagångssätt. Frågeställningen i detta kapitel beskriver djupet för arbetet och 

kommer att ge en förståelse för syftet med varför studien bör utföras. Avsnitt 3.1 visar på 

studiens frågeställning.  

Kapitel 4 presenterar metod, där metodologiska ställningsantaganden (4.1) motiverar studiens 

val av metoder. Val av ansats (4.2) presenteras innan planering av fältarbete (4.3) och 

fältarbete och utförande (4.4) diskuteras. En sammanfattning (4.5) presenteras även där en 

övergripande bild ges inför analys och resultat. 

Kapitel 5 kommer redovisa analys och resultat där analysen ur distribuerad kognition (5.2) 

inleder kapitlet följt av analys ur aktivitetsteori (5.3). Först ut i kapitlet är dock svar på 

frågeställning (5.1) som ger en kortfattad bild av studiens resultat. En sammanfattning (5.4) 

av analysen presenteras innan förändringsförslag (5.5) redovisas. 

Kapitel 6 är en diskussion för ämnen som framtida studier, återkoppling, utförande, 

reflektioner och om frågeställningen kan anses vara besvarad. Reflektion (6.1) är det avsnitt 

där det diskuteras för studies metodval, datainsamlingstekniker och tillförlitlighet. Avsnitt 6.2 

presenterar studiens bidrag och vad framtida studier kan behandla för möjliga frågor.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel syftar till att skapa förståelse för och insikt i den teoretiska bakgrund och de 

valda ramverken distribuerad kognition och aktivitetsteori som kommer ligga till grund för 

studiens perspektiv i analysen av kognitiva arbetsmiljöproblem. Kognitiva 

arbetsmiljöproblem är en teoretisk del som även kommer ta plats i detta kapitel för att ge 

förståelse om det studerade fenomenets natur och bakgrund. Genom att i detta kapitel ge 

djupgående kunskaper och en inblick i dessa teoretiska ämnesområden är målet att generera 

en insiktsfull förståelse för deras användning och appliceringsområde, och att studiens syfte 

får färg.  

2.1 Kognitiva arbetsmiljöproblem 
Kognitiva arbetsmiljöproblem kan ses som en underkategori till arbetsmiljöproblem och 

fokuserar på hur kognitiva processer påverkas. Teknikstress är även det en underkategori till 

arbetsmiljöproblem som fokuserar på hur teknik bidrar till att stress utvecklas. Dessa är två av 

möjliga underkategorier som studerar olika områden inom arbetsmiljöproblem.  

”Kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår när egenskaper i arbetssituationen hindrar människan 

från att utnyttja sin kognitiva förmåga för att utföra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt. Hindren 

kan vara av olika art, t ex en "olämplig" arbetsorganisation, ett "felaktigt" systeminnehåll eller ett 

"dåligt gränssnitt. De kognitiva arbetsmiljöproblemen innebär att de som arbetar i verksamheten 

inte kan förstå, skaffa sig information om, överblicka, kontrollera, påverka eller styra det eller de 

skeenden man arbetar med.” (Lind et al., 1991, s. 5).  

Arbetsmiljöproblem är idag ett brett men samtidigt komplext ämnesområde som klassificerar 

vilka brister som existerar på arbetsplatser. Idag är datoranvändning på arbetsplatser så utbrett 

att det uppskattas vara ungefär 70 % av alla yrkesarbetande som använder datorer på sin 

arbetsplats (Toomingas, 2014). Ayyagari (2012) belyser det faktum att teknik och teknisk 

kommunikation har blivit en nödvändighet i människans arbetsliv, där användare tvingas 

anpassa sig efter teknikens utformning. Även om människan är en anpassningsbar varelse är 

det en negativ aspekt att tvingas anpassa sig efter arbetsuppgifter och arbetsverktyg. 

Genom att utföra arbetsplatsanalyser av de ingående arbetselement som existerar kan 

kognitiva arbetsmiljöproblem förebyggas och en bättre atmosfär skapas för arbetets utförande 

vilket leder till ökad produktivitet, hälsa och trivsel (Toomingas, 2014). I relation till detta 

beskriver Lind et al. (1991) att kognitiva arbetsmiljöproblem ofta är mycket påtagliga i 

arbetslivet, speciellt för ny teknik och de mönster som tekniken skapar i användares 

arbetsbeteende. Lind et al. (1991) väljer att rikta sitt arbete mot teknik och gränssnitt, vilket 

avgränsar ämnesområdet till en viss del av arbetsplatsen. Det går dock att applicera de flesta 

problemklasser generellt på arbetsplatser. Sellberg och Susi (2013) argumenterar för att 

beroende på vald teoretisk ansats går det att studera mer än bara människan, då exempelvis 

distribuerad kognition genom socio-tekniska system tillåter oss att inkludera teknik (telefoner, 

datorer och mjukvarusystem) och artefakter. 

Lind et al. (1991, s. 11) listar och påpekar att deras mål är att identifiera viktiga 

problemklasser och definierar följande punkter som typer av kognitiva arbetsmiljöproblem 

vid informationshantering: 
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 Avbrott i tankegången. Användaren ges inte möjlighet att lägga full 

koncentration på arbetsuppgiften då fokus skiftar mellan information där 

det krävs en högre nivå av kognitiva förmågor för att hantera 

arbetsuppgifter. Beroende på arbetsuppgift och hur det ska utföras kan 

olika kringuppgifter skapas och användas. Detta kan vara att en person blir 

avbruten mitt i en svårhanterad uppgift och att det krävda tankemönstret 

avbryts. En person som pratar högt i telefonen brevid en annan person som 

försöker arbeta koncentrerat skulle kunna vara ett exempel på detta.  

 Belastningar på arbetsminnet. Arbetsminnet, eller korttidsminnet som 

det heter, är väldigt begränsat och kan endast lagra ett par enheter 

samtidigt. Benyon (2010) argumenterar för att senare forskning har visat 

att arbetsminnets kapacitet är 4 +/- 1. Belastningar på arbetsminnet kan 

även ske då det är väldigt störningskänsligt och för många stimuli sållar 

bort viktig information. Om en individ i en arbetsuppgift vill använda 

information från en del i ett datasystem till en annan del men inte kan ha 

båda visandes samtidigt sätter det stora belastningar på arbetsminnet, och 

användaren behöver växla mellan de olika delarna i systemet och ta en 

informationsbit i taget. Detta bevisar sig självt som både kognitivt 

påfrestande och väldigt ineffektivt i utförande av arbetsuppgifter och dess 

ingående handlingar. Exempelvis så kan detta ske när en person under ett 

samtal försöker minnas en beskrivning av ett tillvägagångssätt i ett system 

men att det blir för många handlingar för personen att minnas väl vid 

utförandet.  

 Inkonsistent informationskodning. Beroende på vilket sätt (färg, stil, 

mängd, form, läge) information kodas så används olika höga kognitiva 

påfrestningar i inhämtningen av den. Kodningen av information bör vara 

utformad och anpassad efter både arbetsuppgiften och människan som ska 

utföra den. Information som kodas på olika sätt i samma typ av 

arbetsuppgifter gör det svårt för användare att automatisera processer, 

vilket är en väldigt viktig del i att inte använda kognitiva förmågor i 

onödan och där igenom att skapa större påfrestning på dess processer. Det 

är även viktigt att poängtera att kodningsbegrepp är konsistenta, vilket 

innebär att människan har svårt med att exempelvis koppla en färg till en 

skala. Det finns dock undantag som inte nämns, där politiska partier ofta är 

baserade på en skala mellan blått och rött eller temperaturen när vi 

duschar. Det är viktigt att informationskodningen gör det enkelt att relatera 

kunskap och erfarenhet till en viss typ av information. Kortfattat ska 

människan genuint förstå informationskodningen och dess innebörd. 

Exempelvis att en textrad som behöver extra uppmärksamhet har blivit 

markerad i någon färg som påkallar en persons intresse.  

 Kognitivt tunnelseende. Detta är ett fenomen som uppstår när en 

beslutsfattare har svårt att fullständig överblick eller helhetsbild när inte all 
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information är tillgänglig. Information eller informationsbärande verktyg 

som inte är lokaliserade på tillgänglig plats är ofta svåra att integrera i 

beslutsfattandeprocessen, vilket gör åtkomlig information mer 

aktningsvärd. Exempelvis att en person sitter i möte men inte har tillgång 

till viktig information som är en del i den diskussion som tar plats vilket 

leder till obalans i övervägandet av vilken information som bör prioriteras.  

 Onödig kognitiv belastning. Information bildar ofta mönster där 

användare försöker tolka den inhämtande informationen i syfte att skapa 

mening med innehållet. Detta gör användare för att skapa sig en förståelse 

för vad som är av vikt i den aktuella situationen samt vad som kan sållas 

bort och fungerar som ett sammanfattningsmoment. Läsning beskrivs av 

Lind et al. (1991) som en långsam process utan möjlighet till 

automatisering då människan medvetet behöver läsa text. Läsning som 

aktivitet kan alltså inte automatiseras även om processer i aktiviteten som 

mönsterigenkänning kan automatiseras. Exempelvis när en person får för 

mycket information och måste använda kognitiva förmågor för att hantera 

den istället för att få den nedskriven.  

 Orienteringsproblem. Denna punkt är mest relaterad till användares 

orientering i interaktiva system men kan även kopplas till dokument- och 

informationshantering i den kontext man befinner sig i. Användare blir 

förvirrade i vart information finns och hur den ska identifieras då det kan 

finnas stora mängder kunskap som måste identifieras och sållas bort. 

Användare kan således gå vilse i informationsrymden, något som är viktigt 

för användaren att kunna identifiera i vilken kontext denne befinner sig i, 

och möjlighet att ta sig vidare i processen. Det ska kunna räcka med att ta 

endast en blick för att se vart i informationsprocessen användaren befinner 

sig för att kunna ses som effektivt. Exempelvis att användare tar fel vägar i 

sökandet av information och att processen för att inhämta information blir 

långdragen och onödig.  

 Problem att identifiera en process status. Individer kan ibland få hoppa 

in i en arbetsprocess utan att ha medverkat från start, eller tagit upp 

tidigare arbetsprocesser som avslutats mitt i processen. Det är viktigt för 

individen att snabbt kunna identifiera processens status för att inte slösa 

dyrbara resurser och skapa förvirring. Att snabbt och effektivt kunna 

identifiera en process-status skapar möjlighet för att göra inträde i rätt 

arbetssammanhang där planering av arbetsuppgifterna möjliggörs och 

skapar potential för att växla mellan arbetsuppgifter på ett effektivt sätt 

utan identifieringsproblem. Exempelvis att en person inte kan se vart i 

arbetsprocessen kollegor befinner sig för att anpassa sig effektivt.  

 Problem med tidskoordinering av värden. Tid är en dyrbar resurs i de 

flesta arbetsuppgifter och arbetsutföranden där tidskoordinering kopplat 
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till informationsvärde är viktigt att triangulera för anpassat utförande och 

distribution mellan olika arbetsuppgifter. Det är viktigt att kunna 

tidsrelatera olika informationsmängder till varandra på ett automatiserat 

plan då vanlig läsning och eftertänksamhet inte alltid är nödvändigt utan 

kan istället skapa kognitiva påfrestningar och tidsspill. Exempelvis att 

arbetsuppgifters tidsspann inte efterliknar dess storlek beroende på att 

vissa arbetsmoment i processen är långdragna. Utifrån arbetsuppgifternas 

beskrivning antas de vara lika stora men i praktiken har stora skillnader. 

 Spatial ”virrighet”. Informationens spatiala egenskaper som läge, stil, 

färg och form är något människan gärna relaterar till, och den används för 

att kunna effektivisera sökandet efter information. Skulle all information 

relateras till exakt samma egenskap skulle det vara oerhört svårt, 

tidskrävande och ineffektivt att söka efter en viss informationsbit. Det kan 

liknas med att hitta en droppe vatten i ett hav och skulle ge negativa 

konsekvenser i arbetsutförandet. Skulle den spatiala relationen förändras 

på en arbetsplats på grund av exempelvis ett nytt interaktivt system för 

företaget så skadas eller förstörs möjligheten till användning av spatial 

kodning för den existerande information och de informationsbärande 

objekt och enheter. Exempelvis att spatiala egenskaper kan påverka en 

persons handling genom designen och utformning av arbetsuppgifter och 

arbetselement.  

Lind et al. (1991) tar även upp ett flertal åtgärder som kan appliceras för att minska 

kognitiva arbetsmiljöproblem men argumenterar även för att beroende på situationen så 

måste en individuell bedömning göras för vilka åtgärder som är passande och att de kan 

existera i många olika slag. Lind et al.s (1991) möjliga åtgärder inte att tas upp här då de 

är specifikt anpassade efter interaktiva system mer än kontorslandskap. Det är upp till 

distribuerad kognition och aktivitetsteori att i analysen identifiera vad som orsakar 

möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem där förändringsförslag kommer att ges i avsnitt 

5.5 beroende på vad respektive teori identifierar. 

Kognitiva arbetsmiljöproblem som det hittills har blivit beskrivet är till stor del grundat i 

skaparnas (Lind et al., 1991) syn på ämnet men det finns flera perspektiv. Sellberg och Susi 

(2013) har exempelvis genom användandet av distribuerad kognition som teoretiskt ramverk 

studerat arbetsmiljöproblemet teknikstress och dess uppkomstorsaker. Teknikstress är en typ 

av arbetsmiljöproblem som orsakar användaren en stressad och ohälsosam arbetsmiljö, det 

kan även tänkas att kognitiva arbetsmiljöproblem kan orsaka stress. Appelbaum (2008) 

påvisar att multitasking är ett fenomen som ofta är närvarande och fortfarande ökande på 

arbetsplatser och har en negativ inverkan på individen. Multitasking och teknikstress är två 

fenomen som båda kan relateras till kognitiva arbetsmiljöproblem genom att kognitiva 

processer blir negativt påverkade och faller således under arbetsmiljöns ohälsosamma 

förhållande. Kirsh (2000) argumenterar för att dagens arbetsplats är väldigt komplex där 

informationsflöden existerar genom en mängd olika teknologier, verktyg och grupper med 
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människor. Problemet uppstår när människor börjar ta på sig flera arbetsuppgifter åt gången 

då de ofta korrelerar med varandra och skapar störningar (Kirsh, 2000). 

Problemlösning är en aspekt i arbetsmiljöproblem då personen som upplever problemet måste 

identifiera en lösning på problemet för att kunna klara av uppgiften. Denna lösningsprocess 

kan exempelvis leda till att sitta med hörselkåpor på en arbetsplats, för att undvika störande 

ljud från kollegor. Det kan också vara mer komplicerade processer och handlingar där 

exempelvis en lärare ska rätta en skoluppgift men inte får åtkomst till sin dator. 

Lösningsprocessen skulle kunna vara att läraren måste vänta och låna en medarbetares dator 

en kort stund för att skriva ut uppgiften, eftersom uppgiften ska in samma kväll rättas den 

först för hand för att sedan vid tillfälle göra samma kommentarer i dokumentet på datorn.  

Det finns oändligt med scenarier där arbetsmiljöproblem hindrar människor från att korrekt 

och effektivt utföra sina arbetsuppgifter och att de då måste gå igenom en 

problemlösningsprocess. Arai (2001) argumenterar för att kognitiv aktivitet i grunden är vad 

som kallas problemlösning. Skulle det uppstå problem i en arbetsprocess som är komplicerad 

eller invecklad kan även problemlösning bli ett svårt moment och orsaka tids- och 

energiförluster samt frustration. Dix (2004) beskriver dessa uppgifter som icke funktionella 

och har därför en negativ påverkan för individen. Arai (2001) beskriver att begreppet 

inkubation är en närvarande och underliggande process för problemlösning där individer 

använder en viss del av sin kognitiva aktivitet undermedvetet till att försöka lösa problem 

även om de medvetet tror att de lagt det bakom sig. Det är därför viktigt att arbetsprocesser är 

väl definierade och har utformats efter enkla direktiv så att problem och hinder inte orsakar 

större belastningar än vad de behöver (Lind et al., 1991).  

2.2 Arbetsmiljö 
Kognitiva arbetsmiljöproblem och arbetsmiljö är båda resultat av människans utvecklade 

förmåga att utföra arbete, men kan vara på gott och ont. En tillfredställande arbetsmiljö 

möjliggör för människans effektiva arbete där arbetsmiljöproblem i alla dess former 

förebyggts. Oavsett hur en arbetsmiljö ser ut kan det existera arbetsmiljöproblem i olika 

former som hindrar utförandet av arbetsuppgifter eller användning av existerande 

arbetsplatsverktyg. Effektivitet, produktivitet och trivsel blir faktorer som får lida av att 

arbetsmiljöproblem tillåts infinna sig på arbetsplatsen, och är inte gynnsamt för något företag 

eller organisation. 

Arbetsmiljö är ett begrepp som är relativt odefinierat men det existerar flera arbetsmiljölagar 

som ska upprätthållas för människans trivsel på sin arbetsplats (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Beroende på vilket typ av yrke och arbetsplats man befinner sig på så kan arbetsmiljön variera 

stort. Vissa har det tyst på ett kontor med pappersarbete samtidigt som andra inom samma 

organisation har en bullrig industrimiljö. Toomingas (2014) belyser faktumet att ungefär 70 % 

av alla yrkesarbetande idag använder dator, vilket ger anspråk på att arbetsmiljön är i ständig 

utveckling då siffrorna säger något helt annat ett par år tillbaka. Mellan år 1991 och 2005 har 

det skett en explosiv ökning i användandet av datorer i arbetslivet där kvinnors 

datoranvändning nästan fördubblats från 35,7 % till 69,6 %. Männens datoranvändning har 

under samma år ökat från 41,2 % till 68,1 % (Arbetsmiljöverket, 2005). Tekniska produkter 
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och system som datorer, telefoner och informationssystem växer och erövrar hela tiden ny 

mark inom arbetslivet och har således en självklar betydelse i studiet av kognitiva 

arbetsmiljöproblem.  

Heath, Knoblauch och Luff (2000) pekar på att den entusiasm som tidigare existerat i 

uppkomsten av ny teknologi har bytts ut mot en skeptisk syn på vilka fördelar och nackdelar 

den medför. Många verktyg och teknologier som utvecklats misslyckas i att effektivisera 

arbetsplatsen och arbetsuppgifter där organisatoriska och finansiella fördelar med den 

teknologi och de verktyg som applicerats har överdrivits och stämmer inte överrens med 

verkligheten (Heath et al., 2000). Hultberg et al. (2010) beskriver hälsa som en resurs som 

kan användas för att klara krav och påfrestningar som människor ställs inför i arbetslivet och 

sin vardag. Det är vanligt att människor får anpassa sig efter sina arbetsuppgifter och 

arbetsverktyg vilket kan leda till stora påfrestningar både fysiskt och mentalt. Införandet av ny 

teknik i arbetslivet har genererat stora möjligheter för utvecklad och förbättrad arbetsmiljö 

(Gulliksen & Göransson, 2002). Cooper, Reimann och Cronin (2007) argumenterar dock för 

att användbarheten är en aspekt som ibland förbisetts i utformningen av teknik och tekniska 

system och kan genom detta skapa mer problem än vad det ger lösningar. Wang et al. (2008) 

söker att visa att på grund av vårt förändrade samhälle så har introduktionen av nya tekniska 

möjligheter genererat negativa resultat som teknikstress och arbetsmiljöproblem.  

Heath et al. (2000) ger ett tydligt exempel på när ett antagande om människans försök till 

anpassning av teknik och arbetssystem skapar kaos. Nyutvecklad och sofistikerad teknik 

applicerades i South West Thame’s London Ambulance Service, där datorbaserad utsändning 

av ambulanser förhindrade och förvirrade arbetsprocesser endast på grund av ett antagande 

om att arbetsmetoder naturligt och oproblematiskt anpassas efter ny teknologi. Objektivitet 

och anpassade metoder är viktigt i utformandet och designen av arbetsrelaterade processer, då 

antaganden kan vara grunden till en felaktig inriktning och design. Cohen, Blatter, Almeida, 

Shortliffe och Patel (2006) beskriver att misslyckandet i en planerad sekvens, mental eller 

fysisk handling, leder till ogynnsamma moment som hindrar en person från att uppnå ett visst 

mål. 

Tarafdar, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan och Tu (2005) argumenterar för att grunderna till 

teknikstress som teknikkomplexitet (techno-complexity), teknikosäkerhet (tech-uncertainty) 

och teknikbelastning (techno-overload) signifikant skapar negativa drag som leder till 

påverkad produktivitet. Tarafdar et al. (2005) visar även på att framtida studier är nödvändiga 

för att identifiera variabel som ligger till grund för teknikstress. Tarafdar et al. (2005, s. 

13775) beskriver ”More empirical studies are clearly needed to further investigate the nature 

and impact of the technostress phenomenon, so that appropriate technostress coping strategies 

can be developed and employees can fully enjoy the benefits offered by modern 

technologies.”.  

Sellberg och Susi (2013) visar på att distribuerad kognition som ramverk har identifierat nya 

orsaker till teknikstress och ger argument för att med hjälp av teorin upptäcka tidigare okända 

faktorer som bidrar till teknikstress. Detta visar bland annat att distribuerad kognition som 

teori är kompatibel med arbetsmiljöstudier. Aktivitetsteori är dock en teori som är relativt 



 

10 

 

oprövad i samband med arbetsmiljöstudier. Kognitiva arbetsmiljöproblem kan möjligtvis 

tänkas orsaka teknikstress då dessa problem medför påfrestningar för interna processer. 

Fenomenet teknikstress kan då möjligtvis påträffas i samband med kognitiva 

arbetsmiljöproblem som individer upplever. Dessa två typer av arbetsmiljöproblem bör dock 

inte användas synonymt även om de fungerar som underrubriker till arbetsmiljöproblem. I 

helhet har de fokus på olika fenomen. Uttrycket ”fight or flight” grundar sig i att ett stimuli 

får en organism att reagera på ett sätt så att den antingen slåss eller flyr och där igenom ökar 

stressnivån. Hultberg, Hadžibajramović, Pettersson, Skagert och Ahlborg (2010) pekar dock 

på att stressfysiologiska system i grunden är utvecklade för en kortvarig aktivering och kan ge 

negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering. Wang et al. (2008) argumenterar för att inom 

organisationer skapas en stor del av den existerande stressen i samband med personal konstant 

måste lära sig och lära om kunskap från olika tekniska system och produkter.  

2.3 Distribuerad kognition 
Distribuerad kognition är en teoretisk ansats inom kognitionsvetenskapen som studerar mer 

än bara människans inre tänkande, där faktorer som omgivning, kontext, kultur, sociala 

egenskaper och kroppens roll har en inverkan och betydelse. Det finns tre centrala egenskaper 

som utmärker teorin; informationsflödet, analysenheten och representationer. Dessa kan ses 

som hörn i en triangel och bestämmer vad som blir studieobjektet. Dahlbäck et al. (2012) 

beskriver att distribuerad kognition skiljer sig på många sätt från det traditionella synsättet 

inom kognitionsvetenskap, kognitivism, som endast fokuserar på de inre mentala processerna 

hos den enskilda individen. Där förbises flera aspekter som bland annat det sociala och 

fysiska, vilket är två oerhört viktiga delar att förstå i studier som söker att förstå kognitiva 

system (Hutchins, 1995a). Kognition är därför inte ett fenomen som är låst hos människan, 

utan är distribuerat socialt, kulturellt och fysiskt mellan individer, artefakter och omgivningen 

(Sellberg, 2010).  

Distribuerad kognition kan ses som en förgrening inom kognitionsvetenskapen med rötter i 

situerad kognition, vilket är ett paradigm och ett helhetsperspektiv som behandlar aspekter 

som distribuerad kognition. Det finns två praxis som gör det möjligt att identifiera och 

särskilja teorierna åt. Dessa två praxis som utmärker och skiljer distribuerad kognition mot 

andra perspektiv och teorier som exempelvis det situerade perspektivet är analysenhetens 

gräns och i vilket omfång mekanismer kan antas vara en del i kognitiva processer (Dahlbäck 

et al., 2012). Robbins och Aydede (2009) beskriver situerad kognition som ett släkte där 

distribuerad kognition ingår i släktet som en typ av art. Dahlbäck et al. (2012, s. 487) 

beskriver ”Med andra ord betraktas kognition, av distribuerad kognition, som ett fenomen 

med föränderliga gränser, där kognitionen är distribuerad mellan individer och artefakter.”  

Hollan, Hutchins och Kirsh (2000, s. 176) listar tre typer av distribuerade processer som kan 

uppstå i en naturlig miljö som studeras när distribuerade principer tillämpats: 

 Kognitiva processer kan distribueras socialt över individerna i en grupp. Detta innebär 

att en grupps kognitiva egenskaper skiljer sig från individens egenskaper, exempelvis 

så kan minnet förhöjas genom att två individer hjälps åt i en minneskrävande uppgift.  
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 Kognitiva processer kan omfatta en koordination mellan interna och externa 

(materiella eller kontextuella) strukturer. 

 Processer kan distribueras genom tid och på ett sådant sätt att utkomsten från tidigare 

resultat påverkar senare eller framtida händelser.  

Rogers (2004) belyser det ömsesidiga förhållandet mellan människor, artefakter och 

arbetsaktiviteter som den synnerligen mest betydelsefulla aspekten för distribuerad kognition. 

Detta brukar även refereras till som socio-tekniska system där interaktionen mellan människor 

och teknik erkänns som komplex arbetsdesign på arbetsplatser. Hutchins, fadern av 

distribuerad kognition, har genom teorin analyserat väldigt komplexa kognitiva system, 

Hutchins (1995b) utförde en studie av fartygsnavigation och Hutchins och Klausen (1996) 

utförde en studie på flygplansnavigation. Hutchins och Klausen (1996) argumenterar för att 

information i komplexa system har flera vägar att färdas där om någon av vägarna är 

blockerade så flödar informationen via en annan eller stannar helt. Detta kan i vissa fall 

beskrivas som ett kognitivt arbetsmiljöproblem om information inte kan färdas den väg som 

är tänkt utan behöver stöd från ytterligare faktorer (verktyg, samspel) för att nå sitt mål. Lind 

et al. (1991) argumenterar för att informationssystem genom sin utformning kan skapa 

informationsbrist hos användaren.  

Informationsflöde (information flow) är den centrala del inom distribuerad kognition som 

förklarar hur information beter sig i det kognitiva systemet. Hutchins och Klausen (1996) 

argumenterar för att en design, i deras fall en cockpit, bör reducera antalet representationer 

eller representativa former för att vägleda individer till det önskade beteendet. Det finns ofta 

många olika vägar för informationen att flöda i ett system och det är viktigt att kunna 

identifiera och förstå dessa vägar och varför informationen färdas genom dessa (Hutchins & 

Klausen, 1996). I samband med informationsflöde brukar det talas om begreppen 

informationsvandring (information propagation) och informationsförändring (information 

transformation) som beskriver hur information kan utvecklas i ett kognitivt system. 

Rambusch, Susi och Ziemke (2004) argumenterar för att vissa artefakter gör information mer 

tillgänglig och synlig vilket bidrar till informationsförökning mellan artefakter och 

människor, och att användandet av artefakter möjliggör för individuella processer att bli 

sociala och tvärt om. För att exemplifiera informationsflödet som begrepp genom en konkret 

situation och koppla det till kognitiva arbetsmiljöproblem, kan vi beskriva en situation där 

mailsystemet för ett företag under en dag inte fungerar. Systemet är inte bara ett verktyg för 

att kommunicera med andra individer utan fungerar även som ett externt minne då all 

information sparas i databasens historik, när systemet inte fungerar måste andra verktyg tas i 

användning, både för kommunikation och för minne. Ett exempel på åtgärd är att använda 

telefon för kommunikation och att användaren samtidigt skriver ned viktig information som 

inte ska gå förlorad. Informationsflödet är förändrat från det ursprungliga mönstret men 

informationen har även ändrat sitt representativa tillstånd från text i ett datorsystem till talade 

ord och text på papper. Åtgärden blir en mindre effektiv process än den ursprungliga, men 

poängterar just att kognitiva arbetsmiljöproblem tvingar personer att utföra mindre effektiva 

arbetsprocesser då de tillåts uppstå.  
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Representation är det begrepp inom distribuerad kognition som förklarar hur information 

representeras, detta kan vara både internt (minnen, mentala bilder) och externt (text, papper, 

datorsystem) (Zhang & Patel, 2006). Representationstillstånd (representational state) är ett 

begrepp som utvecklats inom fältet AI men som distribuerad kognition hämtat och betonar 

representationer som dynamiska (Decortis et al., 2000). Information under en aktivitet kan då 

förändras från sitt ursprungliga tillstånd och representeras på ett annat sätt, exempelvis att 

något uttalat blir skriftligt. Varje intern representation existerar i hjärnan och varje extern 

representation existerar i ett externt medium, exempelvis på papper eller i en telefon (Zhang 

& Norman, 1994). Nilsson (2010) argumenterar för att representationer är viktiga eftersom 

formen av en representation kan influera och ibland fastställa vilken information som kan 

uppfattas. Hutchins och Klausen (1996) beskriver att om representationsmediet upplever 

förändring i representationsstruktur eller relevant information så kan det få betydande 

konsekvenser för kognitivt arbete i ett system. Hur information representeras och förändras i 

kognitiva system har betydelse för kognitiva utföranden i processen. Informationen studeras 

utifrån arbetsprestationer och att distribuerad kunskap är central för att medlemmar i 

organisationen skapar en överrensstämmande förståelse om informationens egenskaper 

(Perry, Fruchter & Rosenberg, 1999). Det kan då tänkas att ett kontorslandskap fungerar som 

en organisation där information transporteras och representeras i olika medier och en relevant 

faktor kan bli att identifiera om information hos en individ överensstämmer med andra 

individers förståelse av informationen.  

Analysenheten för distribuerad kognition beskrivs som ett kognitivt system, vilket omfattar 

sociala, kontextuella och kulturella aspekter. Gränsen för analysenheten ligger därför inte låst 

hos individen utan kan innefatta en mängd olika faktorer och element i omgivningen, 

exempelvis artefakter och andra individer (Dahlbäck et al., 2012). Detta kan ses som en av 

anledningarna till att teorin är lämpad att användas i denna studie för att studera kognitiva 

arbetsmiljöproblem då de ofta existerar i en kontext och involverar mer än bara människan 

(Lind et al., 1991). Rogers (1997) beskriver att en allmän egenskap inom distribuerad 

kognition är om ett kognitivt system består av mer än en individ så har systemet andra 

kognitiva egenskaper än individerna som agerar i systemet. Rogers och Ellis (1994) 

argumenterar för att analysenheten inte måste ha fokus på det som händer i individens hjärna, 

analysenheten kan istället fokusera på ett funktionellt system. Decortis et al. (2000) har tagit 

efter detta och i sin studie använt sig av ett funktionellt system som analysenhet, vilket 

fokuserade på att identifiera strukturerna i systemet. Analysen mynnar ut i att se hur 

strukturerna (artefakter, individer, roller och regler) koordinerar med varandra (Decortis et al., 

2000). Hutchins och Klausen (1996) argumenterar för att de kognitiva egenskaperna i en 

cockpit delvis bestäms av piloternas individuella kognitiva egenskaper men även av de 

fysiska element genom vilka de uppgiftsorienterade representationstillstånden förökas.  

Distribuerad kognition som teoretiskt ramverk har inga utvecklade metoder eller 

tillvägagångssätt som kan användas i designen av förändringsförslag, vilket gör att även om 

ett problem skulle identifieras så kanske det inte går att utveckla ett förbättringsförslag då 

inga riktlinjer finns. Distribuerad kognition är således ett tungt teoretiskt orienterat ramverk 

där djupa kunskaper är centralt för att teorin ska kunna användas i studier. Att använda 
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distribuerad kognition som perspektiv i analysen av kognitiva arbetsmiljöproblem är dock inte 

en typ av studie där förbättringsförslag är baserat på det distribuerad kognition i sig, utan 

fokus ligger istället att förklara varför ett problem uppstår utifrån ett distribuerat perspektiv. 

Till exempel kan vi följa informationsflödet på en arbetsplats till den punkten att ett kognitivt 

arbetsmiljöproblem identifierats där teorin utifrån sina egenskaper förklarar varför. 

Förändringsförslagen blir endast ett resultat av att undvika och förebygga 

arbetsmiljöproblemet. Möjligheten för att distribuerad kognition ska analysera möjliga 

kognitiva arbetsmiljöproblem ligger i det kognitiva systemet. Eftersom systemet är väldigt 

dynamiskt och kan innefatta många olika aspekter och faktorer, finns även möjligheten att 

inte bara ett kognitivt arbetsmiljöproblem identifieras utan även dess orsaker, orsakssamband 

och andra påverkande egenskaper identifieras.  

Hollan et al. (2000) beskriver distribuerad kognition med utgångspunkt för i grundantagen där 

det första antagandet är att kognition är socialt distribuerat. Detta innebär att kognition kan 

ses som ett emergent fenomen som uppstår i samspel med andra agenter i kognitiva system 

och kan inte avgränsas till inre kognitiva eller mentala processer. Att kognition kan ses som 

ett emergent fenomen innebär att helheten inte kan reduceras till sina beståndsdelar utan är 

beroende av varandra för att fenomenet ska kunna emergera, där systemet existerar genom 

sina beståndsdelar eller inte alls (McClelland, 2010). Hur information strömmar i en grupp 

kontrolleras av sociala organisationer med påverkan av kontext och aktivitet och kan ses som 

kognitiv arkitektur, vilket innebär att konstruktionen och arkitekturen kan användas för att 

förklara vad som händer i hjärnan (Hollan et al., 2000). Hollan et al. (2000) pekar även på 

grundantagandet att kognition är socialt distribuerat och grundar sig i tre centrala frågor, där 

den första frågan söker att förklara hur de kognitiva processer vi vanligtvis associerar med en 

individ implementeras i en grupp av individer. Fråga två ställs i undran för hur kognitiva 

egenskaper hos en grupp skiljer från kognitiva egenskaper hos individerna i gruppen. Fråga 

tre ämnar belysa hur kognitiva egenskaper hos en individ påverkas av deltagande i 

gruppaktiviteter.  

Kognition och kultur är det andra grundantagandet som innebär att det inte går att studera 

kognition separat från kultur eftersom människor lever och existerar i komplexa kulturella 

omgivningar (Hollan et al., 2000). Individen påverkar kulturens egenskaper och kulturen 

påverkar individens egenskaper som Rogoff (2003, s. 52) skriver “In my own work, I 

emphasize that human development is a process of people’s changing participation in 

sociocultural activities of their communities.”. Hollan et al. (2000) pekar även på att kultur 

har nackdelar som bland annat att det kan låsa en individs sätt att uppfatta eller tänka kring en 

händelse eller ett objekt. 

Grundantagande tre är att förkroppsligad (embodied) kognition skapar förståelse för att vi är 

varelser bundna av vår egen kropp och att kropp och tänkande är integrerat. Det är genom 

kroppen människan interagerar med omvärlden och stimuli hämtas genom sinnen som kräver 

en kropp. Relationerna mellan interna och externa representationer är oerhört komplexa med 

påverkan av interna resurser som uppmärksamhet och minne men även externa resurser som 

omgivning och artefakter (Hollan et al., 2000). En viktig egenskap att notera i detta 

grundantagande är att i en arbetsmiljö blir de existerande arbetsmaterialen mycket mer än bara 
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stimuli och kan ibland utvecklas till nyckelelement i det kognitiva systemet. Hollan et al. 

(2000) pekar även på att väldesignade arbetsmaterial integreras i sättet människor ser, tänker 

och kontrollerar sina aktiviteter i det distribuerade systemet för kognitiv kontroll.  

Distribuerad kognition är dock inte ett teoretiskt ramverk som kan förklara alla aspekter av 

livet, utan det existerar en hel del kritik och frågor kring teorin som behöver belysas. Button 

(2008) lyfter fram att distribuerad kognition försöker skapa den socio-kulturella världen som 

ett nytt ämne inom kognitionsvetenskapen men inte har någon chans att utmana de större 

reglerna som kognitionsvetenskapen består av. Button (2008) argumenterar således för att 

distribuerad kognition inte bidrar med något utan endast är beskrivningar av det som redan 

existerar och kan beskrivas utan teorin. Nardi (1996) riktar sin kritik mot distribuerad 

kognition med fokus på ämnesområdet MDI, där den beskrivs kräva omfattande fältarbete för 

att teorin ska kunna bidra med några designförslag. I motsats till kritiken mot distribuerad 

kognition gör Nardi en avvikelse där hon ”favoriserar” aktivitetsteori vilket gör att kritiken i 

sig kan ifrågasättas. Distribuerad kognition är ett teoretiskt ramverk där det inte existerar 

metoder och koncept för tillvägagångssätt som kan användas för en analysprocess. Det krävs 

således mycket kunskap och en teoretisk tyngd för att teorin ska kunna användas i studier 

(Decortis et al., 2000). Rogers (1997) beskriver att problemet med distribuerad kognition är 

att det inte är en ”off the shelf” metod som kan användas utan att det ligger en utmaning i att 

kunna integrera koncept från andra vetenskapsfält för analysen av representativa tillstånd.  

2.4 Aktivitetsteori 
Aktivitetsteori är en teoretisk ansats med ett långt förflutet som sträcker sig tillbaka till 

Sovjetunionen och har som utgångspunkt att analysera den mänskliga aktiviteten (Nardi, 

1996). Aktiviteten fungerar som analysenhet för teorin med målet att beskriva subjektets 

måldrivna handlingar och den slutsats som genereras. Albrechtsen, Andersen, Bødker och 

Pejtersen (2001, s. 15) beskriver aktivitetsteori som ”Activity theory takes purposeful acts as 

the basic unit of analysis of artifacts.”. I figur 2.1, hämtat ur Engström (1987) illustreras den 

centrala aktivitetens struktur. Aktiviteten som analysenhet består av sex interagerande 

komponenter och beskrivs som följande av Murphy och Rodriguez-Manzanares (2008, s. 

443): 

 Subjekt (Subject). Ett subjekt är antingen en människa eller en person involverad i en 

gruppaktivet vars perspektiv man följer. Exempelvis en läkare som försöker 

diagnostisera en patient.  

 Objekt (Object). Subjektet använder objektet som drivkraft för aktiviteten och blir en 

ledstjärna i sitt användande. Objektet föregår och motiverar aktiviteten och kan vara 

fysiska, symboliska, interna och externa. Exempelvis så är diagnostiseringen objektet i 

aktiviteten.  

 Verktyg/instrument (Tools/instruments). Verktyg förmedlar aktivitetens objekt, 

vilket kan vara interna och symboliska som språk eller externa och fysiska som en 

hammare. Verktygen är en betydande del i utvecklingen av objektet till utfall 
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(outcome) vilket kan vara både önskvärt eller oväntat. Exempelvis kan det vara att 

läkaren tar blodprover eller använder röntgen för att färdigställa diagnosen.  

 Gemenskap (Community). Gemenskapen refererar till de ingående medlemmarna i 

aktivitetssystemet som delar på samma objekt. Läkaren och patienten blir i exemplet 

gemenskapen för aktiviteten, möjliga kollegor till läkaren kan även ingå i systemet.  

 Arbetsfördelning (Division of labour). Fördelning syftar till att uppgifter och roller 

fördelas mellan de ingående medlemmarna av gemenskapen. Läkaren utför uppgifter i 

diagnostiseringen och har därför en stor del av arbetsfördelningen.  

 Regler (Rules). Regler är explicita och implicita normer och regler som reglerar 

handlingar och interaktioner i systemet. Läkaren har tystnadsplikt och får inte delge 

information om diagnostigeringen till obehöriga. Läkaren måste även fråga patienten 

om de olika stegen i diagnostiseringen är okej.  

 

Figur 2.1. Strukturen av ett aktivitetssystem (Engeström, 1987). 

Kuutti (1996) lyfter vidare strukturen av en aktivitet som en grundläggande faktor i 

aktivitetens hierarki och arkitektur, där allt agerande i aktiviteten är riktat mot ett objekt. 

Objektet och dess transformering blir motivationen bakom aktivitetens existens så länge den 

kan delas för transformering eller manipulering av de ingående deltagarna i aktiviteten. Kuutti 

(1996) argumenterar även för att objektet eller resultatet av objektet i aktivitetsprocessen kan 

förändras. Bardram (1997) pekar på att det är subjektets medvetna mål som kontrollerar 

objektet via dennes handlingar (actions) men att operationsprocesser (operations) inte behöver 

vara medvetna och kräver därför noggrant studerande av vad som är medvetet och vad som är 

automatiserat för att klassificeras korrekt. Nardi (1996) beskriver att handlingar (actions) och 

operationsprocesser (operations) är viktiga delar i aktivitetsteori. Handlingar är vad subjektet 

åtar sig för att skapa mening med objektet och är målorienterade processer, exempelvis 

hamrande är en handling med mål att spika fast en spik. Handlingar är alltid medvetna och 

operationsprocesser markerar hur handlingar utförs. Operationsprocesser kan till skillnad från 

handlingar vara automatiserade (Nardi, 1996).  
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Lind et al. (1991) argumenterar för att i en förenklad bild (figur 2.2) av människans kognitiva 

förmågor existerar det olika nivåer på en skala mellan medveten och automatiserad. Medvetna 

processer ligger på en högnivå där det endast kan existera en process åt gången medan 

automatiserade processer är på lågnivå och där flera processer kan utföras samtidigt. Figur 

2.2, underlättar för att kunna förstå aktivitetsteorin i vad som kan anses vara en handling och 

vad som kan anses vara en operationsprocess då avgränsningen i praktiken inte alltid är 

tydlig. I en aktivitet där subjektet åtar sig flera handlingar samtidigt kan figur 2.2 bistå med en 

del av kunskapen som behövs för att identifiera vad som bör klassificeras som handling och 

operationsprocess.  Figur 2.2 visar på att om det krävs flera medvetna handlingar samtidigt 

överbelastas människans kognitiva förmågor, kopplingen mellan aktivitetsteori och kognitiva 

arbetsmiljöproblem stärks genom att figuren påvisar för kognitiva egenskaper som går att 

studera inom aktivitetsteori. Lind et al. (1991) beskriver automatiserade processer som en 

viktig aspekt i kognitiva arbetsmiljöproblem och att de är kritiska för tänkandet då 

automatiska processer strömmar i stora mängder för att beslutsfattningstiden ska minimeras. 

Dessa processer är normalt sett inte krävande för våra kognitiva förmågor men kan snabbt 

utvecklas till medvetna handlingar, exempelvis i trafiken får syn på en älg som springer över 

vägen och snabbt måste agera.  

 

Figur 2.2. Lind et al.s (1991) förenklade bild av människans kognitiva förmågor på olika nivåer, 

kognitiv till automatiserad. 

Engeström (1987) argumenterar för att aktiviteter alltid sker i en situation med en specifik 

kontext, vilket formulerades som aktivitetskontext bestående av flera ingående element som 

interagerar och påverkar varandra. Figur 2.1 är en visualisering av aktivitetsteorins syntes och 

de ingående aspekterna av aktivitetskontexten. Kofod-Petersen och Cassens (2006) beskriver 

aktivitetsteori som ett beskrivande hjälpmedel i sökandet att förstå samförståndet mellan 

aktivitet och medvetande där analysenheten fokuserar på den enskilda individen. 

Aktivitetsteorin är ett teoretiskt ramverk men används i praktiken mer som en metod i sitt 

tillvägagångssätt för att studera och analysera en aktivitet. 

Grunden för aktivitetsteori är den mänskliga aktiviteten som analysenhet där Bardram (1997) 

beskriver att det existerar tre baskaraktärer. Den första är att det är riktat mot ett materiellt 

(material) eller mentalt (ideal) objekt som särskiljer en aktivitet från en annan. Den andra 

karaktären är att aktiviteten är medierad (mediated) av artefakter som språk och verktyg. Den 

tredje är att inom en kultur är aktiviteten social. 
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 Bardram (1997, s. 19) beskriver den mänskliga relationen till omvärlden som följande: 

 “By acting in the world, human beings meet the objective world, which is experienced through the 

activity. Thus, human knowledge about the world is reflection obtained through activity, 

constituting the basis for expectations, and desires about activities in this world. This describes the 

basic dialectical relationship between the human being and the world, the subject and the object.”  

Uden (2007) visar även att modellen av aktivitetssystemet stödjer insikten att aktivitetsteori 

associeras med de tre baskaraktärerna som beskriver den hierarkiska strukturen av aktiviteten. 

Aktiviteter är inte stela utan dynamiska, och korsar de aktivitetshierarkin så influeras de av 

andra aktiviteter och förändringar i omgivningen. Bardram (1997) pekar på att aktivitetsteori 

på senare tid fått utrymme inom det snabbt växande fältet MDI (Människa dator-interaktion, 

eng. HCI, Human computer-interaction). Aktivitetsteorin, till skillnad från andra teorier som 

distribuerad kognition, ser inte motsättningar (se figur 2.3) som problem eller hinder utan som 

möjligheter för utveckling (Uden, 2007). Motsättningar är en viktig del inom aktivitetsteorin 

och det existerar fyra nivåer av motsättningar som måste behandlas i analysen av en aktivitet 

(Engeström, 1987). Den grundläggande anledningen till varför motsättningar anses vara så 

viktiga är inte motsättningarna i sig utan vad dessa innebär för aktivitetens utveckling 

(Engeström, 2001). Engeström (1987) beskriver att det ultimata målet för en analys inom 

aktivitetsteorin är att den inte begränsas till de inre motsättningarna och att utvecklingen 

hindras. Engeström (1987) argumenterar för att målet är att få subjektet i aktiviteten att själv 

möta den sekundära motsättningen, den sekundära motsättningen agerar mellan 

beståndsdelarna i den centrala aktiviteten som beskrivs med talet 2 i figur 2.3. Engeström 

(1987, s. 103) listar de fyra motsättningsnivåerna som följande: 

 Nivå ett. I figur 2.3 visas de olika nivåerna av motsättningar där den primära 

motsättningen är dold och yttrar sig genom konkret spänning mellan beståndsdelarna i 

den centrala aktiviteten och är numrerat med talet 1. Detta innebär alltså att 

motsättningen befinner sig i exempelvis regler (rules) som visas i figur 2.1. I praktiken 

kan motsättningen förklaras genom att det existerar en regel på en arbetsplats men att 

den inte blir tillämpad. 

 Nivå två. Sekundära motsättningar mellan beståndsdelarna i den centrala aktiviteten. I 

figur 2.3 kan detta ses i spänningarna mellan beståndsdelarna och är numrerat med 

talet 2, exempelvis mellan gemenskap (community) och regler (rules). I praktiken 

skulle detta kunna vara att subjektet tar med sig eller skapar regler som gemenskapen 

inte accepterar.  

 Nivå tre. Tertiär (Tertiary) motsättning mellan objektet/motivet i den dominanta 

formen i den centrala aktiviteten och objektet/motivet i en kulturellt mer avancerad 

form av den centrala aktiviteten. I figur 2.3 är detta markerat med talet 3 och innebär 

att motsättningen sker mellan nya och gamla element i aktiviteten, exempelvis att en 

ny arbetsprocess framtagits och skapar motsättningar mot de verktyg som användes 

till den gamla arbetsprocessen.  
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 Nivå fyra. Kvartär (Quarternary) motsättning är den mellan centrala verksamheten och 

grannverksamheten, i figur 2.3 är denna motsättning markerad med talet 4. Detta 

innebär att aktiviteter som existerar i varandras närhet eller kontext kan påverka eller 

motsätta varandras mål. I praktiken kan detta innebära att ett företag blivit sponsrat av 

en extern organisation som skapar arbetsverktyg och därför byter ut de existerande 

verktygen mot nya verktyg och således påverkar aktiviteten.  

 

Figur 2.3. Engströms (1987) figur av de fyra nivåerna av motsättningar. Den centrala aktiviteten 

kan genom olika motsättningar utvecklas och förändras. I figuren ges olika exempel på hur de fyra 

motsättningarna kan påverka en aktivitet.  

Förklaringen av ett teoretiskt ramverk görs inte komplett utan ett konkret exempel på hur 

teorin kan användas i praktiken. Vi kan tänka oss in i en läkares aktivitet att försöka 

diagnostisera en patient vilket kan ske på olika sätt och genom användandet av olika verktyg, 

handlingar och tillvägagångssätt. Utifrån figur 2.1 fungerar läkaren som subjektet vars 

perspektiv aktiviteten följer. Objektet för aktiviteten är diagnostiseringen och blir 

motiveringen till aktiviteten. Läkaren kan använda sig av sjukhusets utrustning för att utföra 

EKG, blodanalys eller röntgen och systematiskt lösa gåtan, detta beskrivs som verktyg utifrån 

figur 2.1. Läkaren kan även använda sig av en praktikant/assistent och lita på att denne gör en 

korrekt diagnos eller så kan läkaren undersöka via patientsystemet om det finns någon 

tidigare data som kan vägleda diagnosen, i figur 2.1 beskrivs detta som gemenskap där de 

ingående medlemmarna delar samma objekt där arbetsfördelningen fastställs av subjektet. 

Detta är olika handlingar förmedlade genom olika verktyg som läkaren kan åta sig för att 

uppnå sitt mål som oavsett handling är densamma och ingår i aktiviteten att diagnostisera sin 

patient. Utförandet av en EKG är en del i diagnosen av patienten men kan även vara en 

förberedelse för en operation och på så vis bli en helt annan aktivitet, två aktiviteter kan då 

motiveras av samma handlingar. Exemplifieringen av teorin är inspirerad av Bardram (1997). 

Uden, Valderas och Pastor (2008) kritiserar aktivitetsteori för två existerande problem i dess 

användande där det ena beskrivs som att forskaren måste ha en fullständig förståelse av 

teorins system och dess ingående dynamiska egenskaper och samspel under observation. 
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Figur 2.1 visar att det är många delar i systemet som måste förstås men ännu viktigare är 

deras samspel, det blir många delar att fokusera på samtidigt och kan lätt feltolkas utan 

omfattande kunskaper eller informationsrik data. Det andra problemet är den komplicerade 

särskiljningen mellan olika nivåer av operationsprocesser och handlingar i aktiviteten som 

måste undersökas och förstås.  

2.5 Sammanfattning 
Detta kapitel har sökt att skapa förståelse för de tre olika teoretiska beståndsdelarna (KAMP, 

DK, AT) i studien men beskrivningen av den är något som skett relativt separat. Denna sista 

del i kapitlet ämnar belysa de teoretiska delarnas sammanhang för studien och vad de kan 

komma att generera. Nardi (1996) argumenterar för att distribuerad kognition och 

aktivitetsteori är två olika teorier men som i framtiden förmodligen kommer att förenas. 

Halverson (2001) argumenterar för att det finns grundläggande skillnader mellan 

aktivitetsteori och distribuerad kognition men att ytterligare studier behöver bevisa detta. Ett 

bakomliggande mål är därför hur studiens resultat kan bidra till den vetenskapliga 

diskussionen. Den vetenskapliga konflikten är en del i målet då studien hoppas att via 

analysen av kognitiva arbetsmiljöproblem kunna bidra med kunskap om jämförelser mellan 

distribuerad kognition och aktivitetsteori. Teoriernas resultat kommer granskas och jämföras 

där karaktäristiska egenskaper för respektive teori hoppas kunna användas som argument i 

diskussionen.  

Nardis (1996) argument gör anspråk på att undersöka teoriernas gemensamma egenskaper och 

utifrån det utveckla diskussionen. Analysenheten är den mest markanta skillnaden mellan de 

båda teorierna där aktivitetsteori fokuserar på ett subjekt i dess samlade arbetsuppgifter där 

teorins tydligaste styrka framträder, möjligheten för att kunna identifiera materiella verktygs 

roll i arbetsprocessen (Kofod-Petersen & Cassens, 2006). Distribuerad kognition fokuserar till 

skillnad från aktivitetsteori på organisationen av kognitiva system där analysenheten inte är 

endast en individ, utan förflyttas från individen till ett socio-tekniskt system som agerar i 

världen (Dahlbäck et al., 2012). Detta innebär att analysenheten hos respektive teori inte 

behöver, och förmodligen inte kommer likna varandra. Innebörden av detta är att olika 

egenskaper (objekt, subjekt, handlingar) i analysenheten får olika roller och på så vis skapar 

väldigt olika profiler av arbetsplatsen. Decortis et al. (2000) pekar på att detta är en faktor i 

jämförelsen av teorierna, vilket bidrar till motargument av Nardi (1996) då egenskaper får 

olika roller och således påverkar analysenheten annorlunda. Rogers och Ellis (1994) beskriver 

att i ett kognitivt system inom distribuerad kognition så är individer inte subjekt utan fungerar 

mer som verktyg med specifika egenskaper.  

Anledningarna till att det är just aktivitetsteori och distribuerad kognition som valts för denna 

studie är flera, både teoretiska och metodologiska. Halverson (2001) argumenterar för att både 

distribuerad kognition och aktivitetsteori är starkt influerade av etnografi, vilket är en av 

analysens starkaste sidor då fenomen analyseras i sin naturliga miljö, och båda teorierna kan 

ta del av detta. Användningen av två teorier med liknande teoretisk bas genererar möjligheten 

för användande av samma datainsamlingsmetoder och metodansatser. Jämförelsen av 

resultaten blir mer stabil och korrekt än om den skulle ske mellan teorier som använt sig av 
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olika ansatser och datainsamlingsmetoder (Decortis et al., 2000). Decortis et al. (2000) har 

utfört en jämförelse mellan teorierna distribuerad kognition och aktivitetsteori och pekar på 

att varje teori skapar olika profiler av en arbetsplats.  

Decortis et al. (2000) pekar på att jämförelser tidigare gjorts mellan distribuerad kognition 

och aktivitetsteori men att dessa jämförelser är komplexa då de utgår från olika 

arbetsbakgrunder och data. Decortis et al. (2000) gör en egen empirisk jämförelsestudie 

mellan aktivitetsteori, distribuerad kognition och kognitiv ergonomi i ett försök att förstå ett 

transportföretag och deras uppgiftssammarbete, där resultatet av de olika teoriernas analys 

diskuteras. Precis som i denna studie sökte Decortis och hans medarbetare inte att framhäva 

en teori som främst utan objektivt diskuterade teoriernas fördelar och nackdelar mot varandra, 

vilket gör detta till en av de få studier där aktivitetsteori och distribuerad kognition empiriskt 

jämförts. Även om denna studie är lik Decortis et al. (2000) så finns det klara skillnader, 

kognitiva arbetsmiljöproblem är fokus i detta arbete där två teorier används som perspektiv i 

analysen av dessa. Decortis et al. (2000) söker istället att använda tre teorier för att studera ett 

transportbolag. Decortis et al. (2000) presenterar sina resultat och pekar på att respektive teori 

framhäver olika aspekter av arbetsmiljön. Aktivitetsteorin fokuserar på utvecklande 

förändringar som leder till nuvarande situationen, där motsättningar är vad som motiverar till 

utveckling. Distribuerad kognition fokuserar istället på hur information representeras och 

transformeras samt hur representationer, externa och interna, koorideras i det kognitiva 

systemet (Decortis et al., 2000). Respektive teori förklarar och beskriver användingen av 

artefakter på olika sätt, inom distribuerad kognition kan artefakter innehålla information, men 

artefakter inom aktivitetsteorin beskrivs endast vara subjektets möjlighet till att förändra 

objektet till resultat. Decortis el al.s (2000) resultat belyser således att skillnader existerar 

mellan teorierna och att de skapar olika profiler av en arbetsplats.  

Halversson (2001) argumenterar för att distribuerad kognition är en mer flexibel teori än 

aktivitetsteori och beskrivs vara mer data-orienterad, vilket leder till en mer direkt väg för att 

underlätta design. Aktivitetsteori i motsats är kraftfull på grund av namngivning och att dess 

begreppsapparat är ansenlig men beskrivs samtidigt vara en nackdel då användare av teorin 

stirrar sig blinda i begreppen (Halversson, 2001). Nardi (1996) ger argument mot detta genom 

att beskriva distribuerad kognition som en teoretisk tungviktare utan klara koncept och 

metoder i hur studier och analyser ska utföras. 

Utövare av aktivitetsteori behöver ha djupa kunskaper om beståndsdelarna av 

aktivitetssystemet och deras kopplingar och möjliga motsättningar. Outtalade regler och dold 

användning av verktyg är aspekter som är viktiga men samtidigt svåra för forskaren att kunna 

identifiera och reflektera kring då analytiska resultat utan sådan insikt kan ge missvisande 

resultat. Eftersom kognitiva arbetsmiljöproblem är ett eget teoretiskt område behövs kunskap 

om kognitiva aspekter och egenskaper för att använda aktivitetsteorin effektivt. Eftersom det 

är subjektet som kontrollerar objektet genom sina handlingar skapar aktivitetsteorin 

möjligheten för att förklara vilken/vilka av subjektets handlingar som leder till kognitiva 

arbetsmiljöproblem. Exempelvis om subjektet tvingas utföra en arbetsuppgift på ett speciellt 

sätt kan aktivitetsteorin beskriva varför dessa handlingar behöver utföras och varför det 

kognitiva arbetsmiljöproblemet uppstår.  
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3 Problemformulering 
Studiens huvudsakliga syfte ligger i analysen av kognitiva arbetsmiljöproblem utifrån 

teorierna distribuerad kognition och aktivitetsteori. En empirisk jämförelse kommer att ske 

mellan analysernas resultat för att undersöka teorierna applicerbarhet i studiet av kognitiva 

arbetsmiljöproblem. Resultaten av en sådan undersökning kan mynna ut i olika utfall och kan 

antingen motsäga varandra, bekräfta varandra eller komplettera varandra. Analysernas resultat 

kommer genom sin jämförelse att ge insikt i hur möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem 

identifieras, beskrivas och kan förebyggas.  

Oavsett vad resultaten visar och vad jämförelsen mynnar ut i hoppas studien även att kunna 

bidra med nya argument i den vetenskapliga diskussionen, då än idag har inte distribuerad 

kognition och aktivitetsteori jämförts i tillräcklig skala (se avsnitt 2.5). Identifikationen av 

kognitiva arbetsmiljöproblem skulle dock vara ett intressant bidrag för företaget och 

organisationen som studien utförts på men även möjlighet till fortsatta studier. Möjligheten 

till att jämföra teoriernas analysresultat i arbetsplatsstudier är stor då teorierna ingår i det 

situerade paradigmet inom kognitionsvetenskap och är etnografiskt influerade (Halverson, 

2001; Decortis et al., 2000). Det finns därför både teoretiska och metodologiska egenskaper 

som möjliggör en jämförelse för vilken teori som är mest lämpad att använda i studiet av 

kognitiva arbetsmiljöproblem. Användningen av teorier som är både metodologiskt och 

teoretiskt överrenstämmande möjliggör för användning av samma insamlad data och att ett 

fenomen studeras genom samma egenskaper (Decortis et al., 2000; Nardi, 1996). Decortis et 

al. (2000) pekar dock på att få tidigare studier har utförts där distribuerad kognition och 

aktivitetsteori har jämförts. Kopplingen mellan dessa två teorier och kognitiva 

arbetsmiljöproblem är också oidentifierade. Detta är två aspekter som gör denna studie 

intressant och kommer förhoppningsvis leda till bidrag i kartläggningen av de olika teoretiska 

delarna.  

Nardi (1996) argumenterar för att distribuerad kognition och aktivitetsteori i framtiden kan 

komma att slås samman på grund av deras utvecklingsriktning, resultatet i denna studie 

hoppas att bidra till den vetenskapliga diskussion som pågår om teorierna. I den andra änden 

av diskussionen argumenterar Halverson (2001) för att distribuerad kognition och 

aktivitetsteori inte kommer att sammanslås av flera anledningar. Teorierna är inte bara 

uppkomna ur olika fält, distribuerad kognition ur antropologin och aktivitetsteori ur 

psykologi, de har även olika målsättningar i studerandet fenomen som anses vara intressanta 

(Halverson, 2001). Sellberg och Susi (2013) har visat att ett distribuerat angreppsätt i 

studerandet av teknikstress-uppkomst har genererat nya resultat mot vad tidigare forskning 

gjort. Sellberg och Susi (2013) fokuserade på att hitta vad som orsakar teknikstress vilket 

åtskiljer sig mot denna studie då fokus ligger i att kartlägga teoriernas koppling till kognitiva 

arbetsmiljöproblem. Decortis et al. (2000) pekar på att distribuerad kognition och 

aktivitetsteori studerar kognition i sin naturliga miljö och kan därför användas för att 

undersöka samma studieobjekt, vilket leder till att kunna jämföra teoriernas analysresultat för 

att se vilka styrkor, svagheter, likheter och skillnader som existerar. Genom att förstå vart 

teorierna kan appliceras bäst går det att göra avvägningar kring när vilken teori ska användas 

och varför. Halverson (2001) beskriver att både distribuerad kognition och aktivitetsteori kan 
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användas i studerandet av CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) men poängterar 

även att olika teorier genererar olika beskrivningar och resultat (Nardi, 1996; Kuutti, 1996). 

Distribuerad kognition och aktivitetsteori kan i samband med detta utgå från att respektive 

teori kommer få olika resultat i denna studie och att resultaten således kan jämföras.  

3.1 Frågeställning   
Frågeställningen bör inkludera kognitiva arbetsmiljöproblem, distribuerad kognition och 

aktivitetsteori men även en formulerad förklaring i vad och varför studien bör utföras. Patton 

(2002) pekar på att frågeställningen i en kvalitativ studie är central för tillvägagångssättet men 

är fortfarande dynamisk och kan under en studie omformas efter vad som upptäcks, den blir 

därav till viss del styrd av vilka resultat som uppstår längs studiens väg. Den initialt ställda 

frågeställningen i studien definieras som:  

Vilka kognitiva arbetsmiljöproblem, om några alls, kan distribuerad kognition och 

aktivitetsteori identifiera på utvald arbetsplats och hur kan resultaten jämföras?  

I denna studie görs tre specifika avgränsningar för att anpassa arbetsbördan efter den tid och 

de resurser som finns tillgängliga, vilket är att teorierna inte kommer att jämföras mot 

varandra utan endast resultaten av respektive teoris analys kommer att jämföras. Avgränsning 

två gäller att inte använda alla problemklasser som Lind et al. (1991) beskriver då det 

fokuserar på tekniska system och gränssnitt, utan kommer istället att influeras mer av problem 

som teorierna kan beskriva, exempelvis inom distribuerad kognition kan informationsflödet 

störas eller begränsas. Den sista avgränsningen i studien kommer att utformas efter att inte 

hela arbetsplatsen i sig kommer att studeras då den anses vara för stor för denna studie och bli 

för omfattande. Väl på plats kommer avgränsningen ske detaljerat i vad som blir fokusområde 

men är omöjligt på förhand att uttala sig om då den initiala datainsamlingstekniken som 

kommer användas är orienterande observation, vilket innebär att beroende på vad som 

identifieras utformas studien efter det.  

Det kommer då i analysfasen att beskrivas vilka kognitiva arbetsmiljöproblem som (om några 

alls) framträder mest och vilka studien väljer att fokusera på. Det finns inga garantier för att 

kognitiva arbetsmiljöproblem identifieras på arbetsplatsen även om två teoretiska ramverk 

används för att analysera samma data. Teorierna kan då istället användas för att förstå vilka 

karaktäristiska egenskaper som arbetsplatsen har och generera kunskap om anledningen till 

varför kognitiva arbetsmiljöproblem inte existerar. Förändringsförslag kommer utifrån 

resultaten att diskuteras beroende på om kognitiva arbetsmiljöproblem identifieras. Förslagen 

kan om möjligen motsäga varandra om teorierna identifierar motsatta orsaker till varför ett 

kognitivt arbetsmiljöproblem uppstår.  
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4 Metod 
Studien är upplagd efter att studera kognitiva arbetsmiljöproblem utifrån distribuerad 

kognition och aktivitetsteori på ett huvudkontor som arbetsplats, där väl ute på arbetsplatsen 

kommer fokus att begränsas till den del där det anses möjligt att upptäcka kognitiva 

arbetsmiljöproblem.  

4.1 Metodologiska ställningstaganden  
De metodologiska ställningstagandena för studien är utformade efter strategin fallstudie (case 

study) för att kunna tillfredsställa anpassade metod- och ansatsval vilket ger studien en 

kvalitativ inriktning. Yin (2009) beskriver att en fallstudie blir som mest relevant i 

undersökningar som söker att förklara vad eller hur ett fenomen fungerar, men även i 

undersökningar som kräver omfattande och djupgående beskrivningar av fenomenet. 

Eftersom kognitiva arbetsmiljöproblem är det fenomen som kommer att studeras och 

undersöks i dess naturliga miljö ses fallstudie som en passande strategi för att hantera studien. 

Genom att frågeställningen söker att identifiera möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem på den 

valda arbetsplatsen genom en kvalitativ undersökning kan fallstudie tillämpas för att nå 

djupare kunskaper om och hur kognitiva arbetsmiljöproblem existerar. I en kvalitativ studie 

går studerandet in mer på djupet och söker informationsrika källor istället för att göra 

empiriska generaliseringar (Patton, 2002).  

Studien är en arbetsplatsstudie vilket innebär att studerandet sker i fenomenets naturliga miljö 

utan någon form av manipulering. Detta används för att skapa en genuin förståelse för 

studieobjektet, detta anses även vara kopplat till fallstudie som strategi. Luff, Hindmarsh och 

Heath (2000) beskriver att arbetsplatsstudier har uppkommit ur flera fält och på så vis skapat 

goda förutsättningar för interdisciplinära fält som MDI (Människa-dator interaktion). 

Kognitionsvetenskapen beskrivs vara ett av de fält som bidragit till utvecklingen av 

arbetsplatsstudier. Arbetsplatsstudier kan användas för att få en förståelse för situerade och 

distribuerade aspekter i situationer på arbetsplatser som kontorslandskap och de verktyg som 

används för att stödja arbetsmoment i dessa situationer.  

Studien använder sig av designstrategin flexibel design, som innebär att även om studiens 

moment och arbetsprocess planeras väl kan förändringar under arbetsprocessen påverka 

viktiga egenskaper i studien (Patton, 2002). Detta innebär även att frågeställningen förblir 

öppen för förändring och kan beroende på vad som upptäcks i studien behöva utesluta eller 

innefatta något nytt. Motiveringen bakom flexibel design grundar sig i att det är okänt om det 

existerar kognitiva arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen, arbetet behöver således inte avslutas 

eller spinna vidare i att analysera icke existerande kognitiva arbetsmiljöproblem. Studien kan 

istället omstruktureras något, exempelvis om det inte skulle existera några kognitiva 

arbetsmiljöproblem så kan studien istället mynna ut i att förklara varför arbetsplatsen känner 

avsaknad av fenomenet och vad detta kan bero på. Patton (2002) argumenterar för att flexibel 

design är en användbar strategi i studerandet av naturliga fenomen och är således ett anpassat 

val efter syfte, mål och metod i studien. Flexibel design som designstrategi motiveras genom 

att kvalitativa studier undersöker begrepp utifrån empiri, även kallat induktion (Langemar, 

2008).  
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Flexibel design kan bli en värdefull aspekt i studien då det innebär att studiens design kan 

förändras baserat på vad som upptäckts i studien (Patton, 2002). Detta skapar möjligheten för 

att tillämpa orienterad observation som datainsamlingsteknik, vilket är en förgrening av 

vanlig observation. Orienterad observation innebär att att forskaren observerar fenomenet i 

dess naturliga miljö med möjlighet att orientera och anpassa sig efter vilka situationer som 

uppstår. Eftersom arbetsplatsen är okänd sedan tidigare kan fenomenet existera på varierande 

och dynamiska sätt som gör att forskaren måste ta beslut på plats och själv agera dynamiskt, 

blir orienterad observation ett naturligt val som datainsamlingsteknik. Dokumentgransking 

innebär att forskaren granskar olika informationskällor som journaler, litteratur, protokoll och 

dagböcker. Detta kan användas för att förstå riktlinjer och mål med arbete och kan sedan 

jämföras med hur det faktiskt sker i praktiken. Intervju är en datainsamlingsteknik som kan 

utformas på flera sätt då det kan vara individuella eller i grupp, samt att de kan vara 

ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. Patton (2002) beskriver att utformnigen 

av intervjuer grundas i valet av ansats och metod där exempelvis en enskild intervju syftar till 

mer djupgående information och en gruppintervju till diskussion. Eftersom frågeställningen 

syftar till att jämföra resultaten av teoriernas analyser tillämpas en etnografisk ansats, det är 

ansatsen som i denna studie beskriver de fyra ovan beskrivna datainsamlingsteknikerna som 

passande för studien.  

Patton (2002) beskriver att valet av studieobjekt kan grunda sig i olika syften men att det i 

detta fall rör som om sampling vilket det finns många varianter av. Denna studie utgår från 

möjlighet till undersökning (Opportunity sampling) och bekvämlig undersökning 

(Convenience sampling). Patton (2002) beskriver att fältarbete behöver beslutsfattande på 

plats för att forskaren ska åta sig möjligheter till datainsamling. Forskaren är genom denna 

sampling öppen för att studera data där den visar sig och följa dess fotspår där forskaren på 

plats måste besluta vad som ska observeras. Bekvämlig undersökning är den sampling som 

studien använder sig i from av att studien möjliggjordes genom kontakter i arbetslivet och 

beskrivs vara den vanligaste formen av sampling (Patton, 2002). Det är dock den sampling 

som är minst åtråvärd och är varken strategisk eller ändamålsenlig. Eftersom dessa två typer 

av sampling har tillämpats måste frågeställningen hålla sig relativt öppen mot studieobjektet 

och görs genom att inte anta att det existerar kognitiva arbetsmiljöproblem på den valda 

arbetsplatsen. Frågeställning belyser faktumet att det möjligen inte går att identifiera 

kognitiva arbetsmiljöprolem, samtidigt som resultaten fortfarande kan jämföras. 

4.2 Val av ansats 
Eftersom både distribuerad kognition och aktivitetsteori studerar fenomen i dess 

naturliga miljö är en etnografisk ansats passande då båda teorierna kan använda exakt 

samma insamlade data i sina analyser även, om analysenheten skiljer sig (Decortis et 

al., 2000). Luff et al. (2000) argumenterar även för att etnografi och arbetsplatsstudier 

korrelerar starkt med varandra. Detta innebär att teorierna har en naturlig egenskap att 

kunna analysera etnografisk data genom fokus på fenomenet i dess naturliga miljö. 

Patton (2002) pekar på att etnografi är en ansats som hävdar att när flera individer 

interagerar så utvecklas kultur, vilket även är en aspekt som styrker ansatsens del i 

studien då både distribuerad kognition och aktivitetsteori söker att studera kulturella 
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aspekter. Innebörden av etnografi är att den som studerar ett fenomen antar ett 

utifrånperspektiv och tittar in mot situationen eller aktiviteten och inte påverkar eller 

manipulerar den själv (Patton, 2002; Langemar, 2008). Halverson (2001) visar på att 

aktivitetsteori och distribuerad kognition får gynnsamma resultat i användningen av 

etnografi. Patton (2002, s. 81) beskriver ett grundantagande inom etnografi “What is the 

culture of this group of people?”.  Motiveringarna för de metodval studien har åtagit sig 

baseras på studiens syfte, mål och tillvägagångssätt och har under arbetsprocessen 

utvecklats till en metodologisk syntes som syftar till att leda studien framåt på ett 

passande sätt. Exempelvis genom att använda etnografi så tillämpas 

datainsamlingsteknikerna orienterad observation, dokumentgransking, intervju och 

videoinspelning, eller att använda flexibel design så är studien öppen för anpassad 

datainsamling där mer data kan hämtas vid behov.  

Williams (2006) pekar på att det finns en förgrening inom etnografin som kallas kognitiv 

etnografi. Denna förgrening är grundad i den traditionella etnografin men beskrivs urskiljas 

genom ett grundantagande.  

”Cognitive ethnography is rooted in traditional ethnography but differs from it in a fundamental 

way. Whereas traditional ethnography is concerned with the meanings that members of a cultural 

group create, cognitive ethnography is concerned with how members create those meanings.” 

(Williams, 2006, s. 1).  

Kognitiv etnografi är inte utformad som en metod för analys utan är en samling av 

tekniker och argumenteras fungera väl ihop med distribuerad kognition (Hollan et al., 

2000; Hutchins, 1995a). Inför denna studie har det dock inte varit möjligt att identifiera 

några studier där det har argumenterats för användning av aktivitetsteori och kognitiv 

etnografi. Aktivitetsteori har inget explicit fokus på det kognitiva och det existerar ingen 

koppling mellan aktivitetsteori och kognitiv etnografi. I denna studie har därför vanlig 

etnografi tillämpats under datainsamlingen för att få data som kan analyseras utifrån 

både distribuerad kognition och aktivitetsteori. I analysen måste dock kognitiv etnografi 

tillämpas i tolkningen av den insamlade data på grund av att kognitiva 

arbetsmiljöproblem är det studerade fenomenet. Förklaringen ges i citatet av Williams 

(2006) ovan, eftersom fokus i analysen ligger i att identifiera hur och varför kognitiva 

arbetsmiljöproblem uppstår. Studien tillämpar således två ansatser för att möta de krav 

som datainsamlingen och analysen ställer.  

4.3 Planering av fältarbete 
Den valda arbetsplatsen där undersökningen av möjliga kognitiva arbetsmiljöproblem 

utfördes är ett kontorslandskap sammansatt med många andra kontor och konferensrum på ett 

våningsplan. I kontorslandskapet arbetar 14 personal med olika arbetsområden, vilket gör att 

deras sammarbete faller utanför arbetsuppgifternas ramar. Exempel på tjänster är 

kostrådgivare, verksamhetschef, kvalitésansvarig, administration och marknadsansvarig. 

Genom kontakt med företagets VD blev studien möjlig.  

Dag ett på arbetsplatsen planerades den orienterande observationen att utföras med mål att 

hitta aspekter som kan vara relevanta för en fördjupning av datainsamlingen. Observationen i 
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studien anpassas för att kunna utvinna så mycket informationsrik data som möjligt och är 

därför orienterande till sin natur. Innebörden i en orienterande observation är att forskaren åtar 

sig en främmande arbetsplats genom att beroende vilka fenomen och aspekter som träder fram 

under observationen, skapa en insiktsfull förståelse för det som observeras. Den orienterande 

observationen kan ses som en inkörsport till arbetsplatsen och vägledde hur andra 

datainsamlingsmetoder skulle tillämpas för att samla in informationsrik data. Den 

orienterande observationen är i denna studie sammanslagen med datainsamlingstekniken 

dokumentgransking, där arbetselement inte bara observeras utan även granskats för djupare 

förståelse av arbetsplatsen. Genom detta hoppas studien att kunna identifiera ett fokusområde 

i kontorslandskapet där kognitiva arbetsmiljöproblem sannolikt kan tänkas existera.  

Dag två på arbetsplatsen planerades bli en dag av videoinspelning och intervjuer baserat på 

vilka kunskaper som hämtats dag ett. Hur lång videoinspelningen blir och vad den innefattar 

blir ett resultat av den orienterande observationen och förhoppningen om att informationsrika 

källor har identifierats. Intervjuerna kommer variera i antal, längd och frågor anpassat efter 

vad den orienterande observationen identifierar på arbetsplatsen.  

4.4 Fältarbete och utförande 
Studiens fältarbete följde planeringen men skedde under två separata tillfällen och omfattar 

totalt 3 arbetsdagar under två olika arbetsveckor på det valda företagets kontorslandskap, där 

14 personer är stationerade för olika typer av arbeten. Anledningen till att det blev två olika 

tillfällen är att dag tre blev en kompletteringsdag som utfördes när studien var i analysfasen 

för att mer information och data behövde hämtas. Totalt fem stycken studiedeltagare har 

använts av den person som arbetar i kontorslandskapet, dock är alla namn utbytta i rapporten 

för att erhåller studiedeltagarnas integritet. Kontorslandskapet ligger på ett våningsplan där 

det även existerar en mängd andra kontor, konferensrum och korridorer och fungerar som 

huvudkontor för företaget. Figur 4.1 visar utformningen av kontorslandskapet. 

 

Figur 4.1. Kontorslandskapet. Siffrorna 1-14 visar personalens skrivbordsplacering. K = Korridor. 

L = Ljudrum. De svartmarkerade delarna är bokhyllor och skåp. 

4.4.1 Dag ett - orienterande observation 
Studien använde sig av forskningsetiska principer för att fastställa att studiedeltagarnas etiska 

aspekter har tagits i åtanke och information har inhämtats på ett korrekt och vetenskapligt sätt. 

De forskningsetiska principer som tillämpats i studien är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera studiedeltagare och uppgiftslämnare om deras betydelse i studien och 

vilka villkor som existerar (Vetenskapsrådet, 2002). Det var viktigt att deltagarna förstår att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avsluta sitt deltagande mitt i studien. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke från deltagarna ska inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att studiedeltagarens insamlade uppgifter kommer behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet är det krav som definierar att 

insamlade uppgifter och information endast får användas i forskningsändamål och inget annat 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta gjordes under fältarbetets gång och vid intervju och inspelning 

förtydligades faktumet för att principerna tillämpades genom att förklara kortfattat deras 

rättigheter.  

Även om inte de använda principerna förklarades djupgående på plats, har det nämnts för de 

individer som deltog i studien att olika principer tillämpas för att försäkra deltagarna om 

betryggande omständigheter och att deras deltagande inte kommer utnyttjas på ett oetiskt sätt. 

Vanligt förekommande meningar om vilka principer som tillämpats formulerades liknande 

”Det är frivilligt att ställa upp och medverka och all information som samlas in behandlas 

konfidentiellt och inte på något sätt utnyttjas”. På så sätt tillämpas alla principer utom 

informationskravet som ändå blev introducerat flera gånger för de personer som observerades. 

Även om dessa principer kort hade förklarats tidigare för vissa personer så var syftet att detta 

skulle ge en känsla av ökad trygghet mot studien och deltagandet i den. Principerna 

applicerades i högre grad när datainsamlingsteknikerna videoinspelning och intervju 

användes, då klargjordes de fyra principerna tydligt för att studiedeltagarna skulle förstå vad 

deras medverkan innebar. 

Väl på plats var personalen beredda på att en studie skulle utföras och gav ett varmt 

välkomnade med hopp om att studien skulle kunna underlätta deras arbete. Anledningen till 

att studien var så välkommen är att personalen beskrev att det existerar arbetsmiljöproblem i 

form av störningsmoment på arbetsplatsen. Eftersom kognitionsvetenskap är ett relativt okänt 

ämne för personalen på arbetsplatsen hade egna slutsatser dragits kring vad studien skulle 

mynna ut i och troddes fokusera mer på fysiska och ergonomiska aspekter än kognitiva. Den 

information som personalen i kontorslandskapet fick innan studien påbörjades var att en 

arbetsplatsstudie skulle utföras, detta diskuterades med företagets VD som själv inte sitter i 

kontorslandskapet. Företagets VD blev dock fullt informerad för att företaget inte skulle 

känna sig lurade i vad som faktiskt studeras på arbetsplatsen och eftersom företagets VD inte 

själv sitter i kontorslandskapet ansågs detta inte påverka personalen. Kognitiva 

arbetsmiljöproblem som begrepp nämndes således inte för personalen i kontorslandskapet för 

att inte påverka deras beteende.  

Observationen som var orienterande i sin natur var menad att skapa en översiktlig bild av 

arbetsplatsen där observationsanteckningar och bilder togs under den första dagen och 

uppmättes till 7 timmars fältarbete. Arbetsdagen var en måndag och det beskrevs vara en av 

dagarna i veckan där mycket aktivitet sker på arbetsplatsen. Den orienterande observationen 

gick som planerat bra och ingen i personalen verkade bli störd eller kände sig obekväm, utan 

berättade gärna om deras arbetsuppgifter och arbetsmoment under observationen. Detta 
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underlättade mycket i förståelsen av arbetsplatsen och gav snabbt tankar om hur 

fördjupningen skulle ske. Dock försöktes dessa interaktioner med personalen att hållas till en 

begränsad nivå då etnografin antar ett utifrån perspektiv i denna studie. Patton (2002) 

argumenterar för att det som observeras kan bli påverkat men att ett utifrånperspektiv kan 

hålla påverkan nere om det inte är nödvändigt att nära kontakt behövs. Under den 

orienterande observationen upptäcktes det att sammarbetet mellan personalen inte sker i större 

proportioner utan är till stor del begränsat till socialt prat eller problem i arbetsuppgifter. 

Eftersom personalen arbetar inom olika fält och områden sker det lite kommunikation mellan 

varandra i kontorslandskapet men mycket kommunikation sker genom telefonsamtal och mail 

till utomstående personer och avdelningar. Göran påpekar faktumet för att arbetssituationen 

skiljer sig mot hur den vanligtvis ser ut och säger ”va tyst det var idag, får se om vi kommer 

igång snart”.  

Dokumentgranskingen trädde även i kraft under den orienterande observationen där två 

dokument undersöktes, organisationsstruktur och sammarbetspartners till företaget. 

Organisationsstrukturen gav en inblick i vilka tjänster som existerade på arbetsplatsen och 

således möjliga arbetsuppgifter. Dokumentet med sammarbetspartners gav även en inblick i 

vilka typer av telefonsamtal som kan föras på arbetsplatsen och vilka ämnen som diskuteras. 

Detta gav en liten inblick i organisationen och möjligt fokus i vilka arbetsuppgifter som är 

centrala på arbetsplatsen. 

Ett av de vanligaste arbetsmomenten som identifierades under observationen var att möten 

sker i utbredd skala både via telefon och i andra konferensrum än det kontorslandskap som 

skulle studeras. Arbetsplatsen som är ett öppet kontorslandskap beskrevs av personalen ha 

många störningsmoment då många ofta pratar i telefon. Ett lösningsförslag som utvecklats av 

företaget är ”ljudrummet” i figur 4.2, ljudrummets placering i kontorslandskapet kan ses i 

figur 4.1. Ljudrummet är ett litet rum som är avsatt för att när en person på arbetsplatsen får 

ett samtal så ska denne gå in dit för att inte störa övrig personal. Rummet är även avsatt för att 

känslig eller konfidentiell information som kan behövas samtalas om över telefon, och ska då 

kunna avskilja ett konfidentiellt samtal från övrig personal. En intressant aspekt är att 

ljudrummet inte är ljudisolerat, vilket innebär att syftet med rummet inte uppfylls. Under 

observationen beskrev Göran att de ofta kan höra andras samtal vilket innebär att rummet 

varken stödjer faktumet för att känslig information kan hanteras via telefonsamtal eller att 

telefonsamtal inte ska störa annan personal.  
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Figur 4.2. Ljudrummet som används av personalen när de ska prata i telefon eller föra 

diskussioner. 

Rummet är då endast avsett att användas av en person åt gången, av 14, vilket innebär att det 

ofta är upptaget och att personal då istället väljer att ta samtal i korridoren där skrivmaskinen 

står, för att inte störa. I figur 4.1 kan ljudrummets placering beskrivas som något fysiskt 

avskilt från arbetsplatserna men behöver en person i ljudrummet information till ett samtal 

finns det två alternativ, antingen så återkommer personen med svaret eller så måste personen 

gå genom kontorslandskapet till sin arbetsplats och leta upp informationen för att sedan 

återvända till ljudrummet och fortsätta samtalet. Information som behövs av personal är inte 

tillgänglig i ljudrummet, förutom den kunskap som personalen själva besitter.  

Den mest intressanta situationen som uppstår under den orienterande observationen är att Olof 

får ett samtal och är på väg till ljudrummet för att isolera samtalet, men väl framme vid dörren 

till rummet vänder Olof för att gå tillbaka till datorn då kunskap saknas till telefonsamtalet 

och säger ”vänta jag måste kolla upp lite”. Olof letar upp informationen via datorn och går 

sedan tillbaka till ljudrummet och återupptar sitt samtal, men efter en stund återvänder till sin 

dator för att hämta ännu mer information. Detta betyder att under ett samtal behövde Olof 

pausa samtalet två gånger på grund av informationsbrist där möjligheten att inhämta 

information i ljudrummet saknas. I inhämtningen av information den andra gången pågår en 

diskussion nära arbetsplatsen där Olof utför sina arbetsmoment och blir direkt påverkad och 

höjer sin ljudnivå i telefonsamtalet för att diskutera fram vilken information som behöver 

hämtas. 

Det är genom denna situation som det blir uppenbart att vissa arbetsmoment är svåra i deras 

utförande, speciellt när personalen försöker kombinera arbetsuppgifter med ljudrummet. 

Fokusområdet är dock svårt att definiera eftersom ljudrummet är en intressant aspekt i 

kontorslandskapet, men att enbart fokusera på ljudrummet skulle få avsaknad av egenskaper i 

arbetsmoment där ljudrummet används. För att förhålla sig till de rådande arbetsförhållanden 

och vilka egenskaper som framstår som intressanta antas fokusområdet som dynamiskt i den 

benämningen att det inte avgränsas till enbart ljudrummet. Definitionen för fokusområdet kan 

ses som när en personal vid sin arbetsplats behöver använda ljudrummet för en arbetsuppgift 

är således dynamiskt beroende på hur personalen utför uppgiften. Den intressanta situationen 

skriven i stycket ovan är ett passande exempel på hur fokusområdet studeras. I fokusområdet 
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ingår både Olofs vanliga arbetsplats (figur 4.1, plats 11) och ljudrummet. Utifrån den 

orienterande observationen blir detta fokusområde intressant då det påverkar hur personalen 

utför arbetsuppgifter och att användingen av ljudrummet ses mer som ett problem än en 

lösning.  

4.4.2 Dag två – fokuserad datainsamling 
Fördjupande datainsamling skedde dag två genom en 45 minuter lång inspelning av 

fokusområdet som i detta fall var två studiedeltagare, Denise och Miranda. I figur 4.1 sitter de 

på arbetsplats 14 och 13, men inspelningen lyckades även fånga ytterligare yta utanför 

deltagarnas arbetsplatser riktat mot ljudrummet. Inspelningen skedde genom en bärbar dator 

med inbyggd kamera i skärmen och kunde på så vis smälta in mer i den datoriserade 

arbetsmiljön än en vanlig filmkamera. Studiedeltagarna blev informerade om de 

forskningsetiska principer som tillämpas i studien och var således medvetna om att de blev 

filmade. Det fanns flera motiveringar till varför just det valda fokusområdet på arbetsplatsen 

filmades och är ett resultat av den orienterande observationen från dag ett. Dessa punkter 

tillämpades under videoinspelningen dag två för vad som betraktas som fokusområde.   

 Det frekvent använda ljudrummet låg nära och kunde innebära störningar för personal 

13 och 14.  

 Personal 13 och 14 arbetar stor del av sin tid på kontoret, vilket flera andra inte gör. 

 Utifrån den orienterande observationen antas området ha större möjlighet för kognitiva 

arbetsmiljöproblem än andra observerbara områden. 

 Det fanns få fysiskt anpassade platser där en effektiv inspelning kunde göras. 

 Den bärbara datorn som var inspelningsverktyget ansågs kunna smälta in i 

arbetsmiljön relativt mycket för att undvika större påverkan hos personalen.  

 Personalen som filmades hade inte några inbokade möten vid den tid då inspelning 

ansågs passande, vilket flera andra hade. 

Två separata enskilda intervjuer skedde även i fältarbetet för att komplettera inspelningen i 

hopp om att informationsrika källor skulle kunna bidra med viktig information till analysen av 

arbetsplatsen. I intervjuerna var det sex stycken huvudfrågor där det existerade en mängd 

olika nedskrivna följdfrågor som kunde användas som stöd i intervjudiskussionen. Dessa sex 

huvudfrågor var tänkt att fungera som riktlinjer för intervjudiskussionen, där fokus låg i 

ljudrummet och dess användning även om det underliggande syftet inte avslöjades.  

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Vid vardagligt arbete anser du att det existerar störningsmoment? 

3. Hur fungerar kommunikationen på kontoret? 

4. Vilka egenskaper på arbetsplatsen anser du som positiva? 
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5. Vilka egenskaper på arbetsplatsen anser du som negativa? 

6. Använder du ljudrummet? 

Intervjuerna genomfördes med enskilda deltagare och var semi-strukturerade för att nå en 

diskussion kring de frågor som är centrala. Intervju 1 var 15 minuter lång med 

studiedeltagaren Eva som inte befann sig på arbetsplatsen dag ett men jobbar på kontoret en 

hel del och ansågs vara informationsrik då telefonsamtal var ett viktigt och frekvent 

arbetsmoment, vilket innebär att fokusområdet och ljudrummet används ofta. Eva sitter inte 

nära ljudrummet vilket innebär att om information måste hämtas från arbetsplatsen när denne 

befinner sig i ljudrummet ställer det ännu högre krav på kognitiva förmågor som 

arbetsminnet. Det kan vid flera tillfällen märkas att Eva blir störd på arbetsplatsen och har 

svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter. Under intervjuen berättar Eva att hon blir väldigt 

störd i kontorslandskapet, hon sade exempelvis att- ”vet man att man har mycket att göra då 

sitter jag hellre hemma kan jag säga, för att inte bli störd helt enkelt”.  

Intervju två var utformad precis som den första med samma frågor, men något anpassat efter 

deras arbetsuppgifter, och blev 18 minuter lång. Olof har jobbat inom företaget på 

arbetsplatsen i fyra år och har tidigare erfarenhet från kontorsarbete men i form av enskilt 

kontor. I Olofs arbetsuppgifter ingår det en hel del möten och telefonsamtal vilket leder till att 

fokusområdet har en betydande roll i arbetsmoment. Olof beskriver tydligt i intervjun att hans 

arbetssätt har förändrats genom att arbeta i kontorslandskapet. Olof beskriver att hans 

arbetssätt påverkats av kontorslandskapet ”det som har gjort skillnad nu att sitta i 

kontorslandskap för mig har gjort att jag ändrat mitt arbetssätt”. Att ta hänsyn till andra och 

att bli störd av andra är två aspekter som Olof beskriver som negativt påverkande för sitt 

arbetssätt.  

Intervjuerna genererade data för studien där de intervjuade på flera sätt beskrev att 

kontorslandskapet påverkade dem och vilka åtgärder som de kan behöva göra för att undvika 

störningsmoment som existerar i det öppna kontorslandskapet. De två personer som blev 

intervjuade var inte de två personer som blev filmade då möten tog upp tid från deras 

arbetsdag, och att två intervjuer med annan personal ansågs vara bättre än inga intervjuer alls. 

I intervjuerna användes anpassad terminologi för att deltagarna inte skulle känna sig 

förvirrade eller utfrågade, det skulle istället fungera mer som en diskussion. 

4.4.3 Dag tre – kompletterande datainsamling 
Dag tre blev till följd av avsaknad data i analysen ett komplement till tidigare datainsamling 

och utfördes ett par veckor efter det andra besöket på arbetsplatsen. Precis som vid det första 

besöket var arbetsplatsen långt ifrån fullsatt då utbildningar och möten är arbetsmoment som 

upptar mycket tid av personalen. Det har under datainsamlingen visat sig väldigt svårt att 

koordinera med personalens arbetsuppgifter för att studera och analysera intressanta 

situationer på grund av att det är mycket spring, telefonsamtal och diskussioner i arbetsmiljön. 

Videoinspelning och observation är de datainsamlingsmetoder som användes under denna dag 

där det tidigare videoinspelade fokusområdet blev oerhört svårt att filma då Denise inte 

befann sig på arbetsplatsen alls och Miranda ytterst få tillfällen vistades i kontorslandskapet. 
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Videoinspelningen fick istället användas för att studera den informationsrika källan Göran på 

sin arbetsplats (Figur 4.1, plats 5) i hopp om att arbetsuppgifterna antingen är relaterade till 

fokusområdet eller att något annat intressant framkommer. Görans arbetsuppgifter är starkt 

relaterade till telefonsamtal och kommunikation vilket gör att ljudrummet är en central aspekt 

i utförandet av arbetsuppgifter.  
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel ämnar belysa analysen av den studerade arbetsplatsen och vilka resultat som 

framkommer ur analysen. Kognitiva arbetsmiljöproblem kommer att sökas utifrån 

distribuerad kognition och aktivitetsteori genom insamlad data från observation, 

videoinspelning och intervjuer. Kapitlet kommer att vara uppdelad i fem avsnitt där ett snabbt 

svar på frågeställningen presenteras i 5.1. I avsnitt 5.2 analyseras insamlad data ur det 

distribuerade perspektivet och avsnitt 5.3 analyseras insamlad data genom aktivitetsteori. I 

avsnitt 5.4 presenteras en total sammanfattning för vad analysen resulterat i och i avsnitt 5.5 

presenteras förändringsförslag för företaget baserat på de identifierade kognitiva 

arbetsmiljöproblemen.  

5.1 Databearbetning 
Databearbetningsprocessen är i denna studie inte helt enkel att följa då det är många delar och 

steg som måste tydliggöras. I figur 5.1 kan vi se en övergripande bild av hur analysprocessen 

ser ut och är en iterativ process. I detta avsnitt kommer fokus att ligga på att beskriva hur 

databearbetningsprocessen har gått till och hur detta smälter in i analysprocessen. Steg 1 i 

analysprocessen var att samla ihop all data som skulle användas i analysen för att på ett 

strukturerat sätt kunna analysera den insamlade data men även att analysen ska ha möjlighet 

för iterering för båda perspektiven. Steg 2 i processen är där analysen påbörjas, respektive 

teori använder sina centrala delar för att bestämma vad som ska analyseras och vilken 

betydelse datans egenskaper får. Distribuerad kognition fokuserar på informationsflöde, 

representationer & representativa tillstånd och kognitiva system (se avsnitt 2.3). 

Aktivitetsteori fokuserar på aktivitetsstruktur och motsättningar (se avsnitt 2.4). Distribuerad 

kognition och aktivitetsteori har således sammanlagt 5 olika delar som ska analysera, vilket 

gjordes enskilt och resulterade i 5 olika analysprocesser som även itererades.  

 

Figur 5.1. Figuren är en illustration av analysprocessen. Steg 1 är all den insamlade data 

strukturerad efter de olika datainsamlingsmetoderna. Steg 2 är de två teorierna och dess ingående 

analysdelar som analyserar den insamlade data. Steg 3 är slutstationen för analysen där teoriernas 

resultat belyses för om det är tillräckligt eller inte. Steg 4 visar att processen är iterativ, vilket 

innebär att analysen behöver itereras innan resultaten kan jämföras i steg 5. 
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2 videospelningar gjordes på arbetsplatsen och uppmäter nästan 100 minuter, detta var menat 

att vara en fördjupande datainsamling så den tillämpades mot identifierade problem i 

arbetsuppgifter (se avsnitt 4.4.2 och 4.4.3). De arbetsuppgifter som utförs i 

videoinspelningarna analyseras utifrån de 5 olika analysdelarna (DC; informationsflöde, 

representationer & representativa tillstånd och kognitiva system. AT; aktivitetsstruktur och 

motsättningar). Informationsflödet analyserades i videoinspelningarna där aspekter som 

informationsvandring och informationsförändring (se avsnitt 2.3) undersöktes för 

situationerna. Videoinspelning 1 är en video på en situation där Miranda och Denise jobbar 

vid sina arbetsplatser, deras handlingar och arbetsmoment följdes i analysen utifrån en 

analysdel åt gången. Även om analysen var uppdelad utifrån de olika analysdelarna så gjordes 

inga antaganden om vilka kognitiva arbetsmiljöproblem som möjligen kunde identifieras. 

Eftersom det är svårt att observera två personers handlingar och arbetssätt samtidigt så 

inleddes analysen med att fokusera på Denise som huvudperson, men även iterativt för att 

fokusera på Miranda som huvudperson. Redan vid första analysen när fokus låg på Denise 

och informationsflödet undersöktes så märktes det att videoinspelningen i allmänhet inte hade 

fångat några intressanta situationer eller händelser. Tanken var att när något intressant 

uppstod så skulle processen målas upp och betydelsefulla element placeras ut (både i text och 

någon visualisering) för situationens grund, orsaker till påverkan och på vilket sätt den 

använda analysdelen beskriver problemet. Detta för att skapa en mer genuin förståelse för det 

som observerats men även för att kunna relatera olika aspekter till varandra. Resterande fyra 

analysdelar användes där både Denise och Miranda analyserades, men analysdelarna kunde 

enbart identifiera några centrala egenskaper i videoinspelningarna men inget som gick att 

relatera till kognitiva arbetsmiljöproblem, exempelvis så gick det att skapa en 

aktivitetsstruktur av situationerna men inga kognitiva arbetsmiljöproblem kunde identifieras. 

Tyvärr är inspelningarna tomma på tillräckligt med värdefull data för studien där ingen av de 

5 analysdelarna har lyckats identifiera något kognitivt arbetsmiljöproblem, mycket till stor del 

av att inspelningarna inte lyckades fånga önskade arbetsmoment som telefonsamtal. 

2 dokument har även granskats på arbetsplatsen i samband med att den orienterande 

observationen utfördes, ett dokument kring organisationsstruktur och ett dokument kring 

sammarbetspartners till företaget. Organisationsstrukturen gav en inblick i vilka tjänster som 

existerade på arbetsplatsen och således möjliga arbetsuppgifter. Dokumentet med 

sammarbetspartners gav även en inblick i vilka typer av telefonsamtal som kan föras på 

arbetsplatsen och vilka ämnen som kan diskuteras. Dessa två dokument granskades genom att 

läsa dem men även anteckna några viktiga tankar som genererats kring granskingen, 

exempelvis att många telefonsamtal kan föras på arbetsplatsen med många olika syften där 

tystnadsplikt är viktigt i vissa fall. Detta gav en liten inblick i organisationen och möjligt 

fokus i vilka arbetsuppgifter som är centrala på arbetsplatsen. I analysprocessen utifrån ett 

perspektiv på distribuerad kognition och aktivitetsteori har dessa två dokument inget att bidra 

med då de inte kan relateras till att individer upplever kognitiva arbetsmiljöproblem, utan har 

haft sin betydelse i fältarbetet för hur arbetsplatsen bäst kan studeras.  

2 intervjuer har utförts med det underliggande syftet att få fram information om hur 

arbetsmoment som telefonsamtal påverkas av störningar på arbetsplatsen. I analysen syftar 
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intervjuerna till att fungera som en kompletterande datainsamlingsteknik, vilket innebär att i 

situationer och moment på arbetsplatsen där kognitiva arbetsmiljöproblem kan tänkas uppstå 

men inte går att fastställa så används intervjuer för att bekräfta eller dementera. Intervjuerna 

transkriberades inte rakt igenom ord för ord, istället så skrevs viktiga kommenterar ner i ett 

samlingsdokument för båda intervjuerna. Intervjukommentarerna ingår i en 

trianguleringsprocess där data från datainsamlingstekniker som intervju, observation och 

fältanteckningar har triangulerats för att kunna sammanställa ett korrekt resultat. Detta 

innebär att analysdelarna inte tillämpas enbart på intervjuerna, utan att intervjuernas innehåll 

stödjer de anspråk som görs genom observation och videoinspelning. Exempel på detta är att i 

intervjuen med Olof så ställs frågor kring hur och varför han måste springa mellan 

ljudrummet och arbetsplatsen, vilket han gör för att informationen inte är tillgänglig och att 

han inte kunde minnas all information kring det diskuterade ämnet. Detta ger således kunskap 

och förståelse både om hur informationsflödet beter sig i situationen men även vilka 

representativa tillstånd som informationen behöver ta (se avsnitt 5.3). Det kognitiva systemet 

kan definieras i tydligare struktur vilket gör det lättare att analysera situationen då systemets 

egenskaper träder fram och blir tydligare. Det blir även enklare att skapa en korrekt 

aktivitetsstruktur av aktiviteten samtidigt som motsättningar kan undersökas för om de 

existerar (se avsnitt 5.4). Intervjuerna användes även för ytterligare förståelse av arbetsplatsen 

vilket har lett till att vissa arbetsmoment har observerats i större utsträckning då de 

intervjuade beskrev momenten som antingen problematiska eller störande. Exempelvis så är 

det en hel del samtal som måste ha tystnadsplikt, men eftersom ljudrummet inte är ljudisolerat 

så måste personalen viska om känsliga ämnen. Detta har visat på ännu en brist av ljudrummet 

och har således lett till ytterligare fokus kring hantering av telefonsamtal.  

Under fältarbetet blev det många timmars orienterande observation, men det är en specifik 

situation som analysen utgått från då den är mycket informationsrik för studien (se avsnitt 

4.4.1). Observationer antecknades för att observerade egenskaper inte skulle glömmas, genom 

antecknandet av 4 situationer var det ingen tvekan om att situationen med Olof hade många 

intressanta synvinklar samtidigt som de andra 3 situationerna var ofullständiga och 

informationsfattiga. Genom de fältanteckningar som fördes gick det fort att se att situationen 

med Olof hade många intressanta egenskaper som skulle kunna passa in i analysen. 

Situationen med Olof innehåller yttre störningar, brist på information där olika handlingar 

tillämpas, telefonsamtal förs, ljudrummet utnyttjas och en avvikelse sker från regeln om att 

inte prata i telefon ute i kontorslandskapet. Data från de orienterande observationerna 

analyseras på ett liknande sätt som videoinspelningarna, vilket innebär att situationen med 

Olof analyseras utifrån 1 av de 5 analysdelarna åt gången, iterativt. Genom att titta på hur 

informationsflödet beter sig i situationen går det att identifiera flera tillfällen där 

informationsflödet tar stopp på grund av informationsbrist, anteckningarna som hade förts 

styrkte bilden av att Olof såg förvirrad ut och behövde utföra flera handlingar för att ”rädda” 

situationen. Detta tyder på att informationsflödet inte fungerar effektivt och att någon aspekt i 

arbetssituationen eller arbetsmomentet inte gör det möjligt för Olof att hantera 

arbetsuppgiften felfritt. Stoppet i informationsflödet, beroende på dess egenskaper, kan 

möjligen relateras till ett kognitivt arbetsmiljöproblem som visar på vad som orsakar stoppet. 

Genom att använda representationstillstånd går det att identifiera vilka tillstånd informationen 
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tar sig i situationen, det går således att peka på onödiga/påfrestande representationstillstånd 

som existerar i en ineffektiv situation och kan leda till att information förändras och att 

arbetsuppgiften försvåras. Att använda många representationstillstånd är ofta onödigt arbete 

och ineffektivt, ett mål är därför att använda förståelsen av representationstillstånd till att 

kunna identifiera när informationsprocessen blir ineffektiv och vilka representationstillstånd 

som orsakar detta. Genom att beskriva situationen utifrån ett kognitivt system kan 

situationens olika egenskaper beskrivas ur ett kognitivt perspektiv, vilket belyser hur 

kognitiva egenskaper hos Olof används och vilka aspekter som är positiva/negativa i 

utförandet av arbetsuppgifter. Utifrån aktivitetsteorin används aktivitetsstrukturen och 

motsättningar i analysen, vilket innebär att genom skapandet av en aktivitetsstruktur går det 

att se vart problem i aktiviteten existerar och hur det påverkar situationen. Olof är subjektet i 

aktiviteten vars perspektiv följs för att analysera de ingående delarna i aktivitetsstrukturen (se 

avsnitt 2.4 och figur 2.1). Motsättningar (se figur 2.3) undersöks för hur den centrala 

aktiviteten utvecklas och förändras, i situationen med Olof förändras aktiviteten när samtalet 

måste pausas för att han måste hämta information, det finns således en motsättning mellan 

subjektet och verktygen. De fältanteckningar som förts pekar på att Olofs sammarbete med de 

tekniska artefakterna som finns på arbetsplatsen inte fungerar väl och stödjer således fyndet 

av en motsättning i situationen.  

Fältanteckningar har gjorts under fältarbetet och är tänkt att användas som stöd för 

minnet om hur observerade situationer faktiskt har skett, de har således inget enskilt 

analytiskt värde utan är mer en komplettering till fältarbetet i allmänhet, exempelvis 

anteckningar utifrån observationer. Fältanteckningarna har ingått i en 

trianguleringsprocess med intervjuer och observationer för att fastställa händelsers 

integritet och att man inte som forskare ”minns fel” eller förväxlar något från 

fältarbetet. Fältanteckningarna har bidragit med att viktiga arbetsmoment fått ett stort 

fokus i analysen, hanteringen av information som inte är tillgänglig i ljudrummet är 

återkommande i flera fältanteckningar och pekar på dess vikt. Detta har resulterat i 

mycket fokus kring detta moment. Situationen med Olof som fått stort fokus i analysen 

är den viktigaste informationsbiten som fältanteckningarna bidragit med. 

Anteckningarna har varit uppdelade i olika teman med överrubriker som allmänna 

anteckningar, anteckningar för situation 1 (ett tema per observerad situation, 1-4), att 

tänka på inför analysen, viktiga arbetselement och vad passar som fokusområde.  

5.2 Svar på frågeställningen 
Genom att tidigt i detta kapitel ge en kortare sammanfattning av resultaten och svaret på 

frågeställningen kommer detaljerna i analysen lättare att komma på plats. Frågeställningen 

kommer att besvaras i en kortare form här men utvecklas vidare i avsnitt 5.4. Studiens 

frågeställning är definierad som följande:  

Vilka kognitiva arbetsmiljöproblem, om några alls, kan distribuerad kognition och 

aktivitetsteori identifiera på utvald arbetsplats och hur kan resultaten jämföras?  

Frågeställningen kan ses som besvarad i den mån att både distribuerad kognition och 

aktivitetsteori har identifierat kognitiva arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen. Resultaten kan 



 

37 

 

även jämföras och anses bidra till kartläggningen av ämnesområdena kognitiva 

arbetsmiljöproblem, distribuerad kognition och aktivitetsteori (se kapitel 3). Distribuerad 

kognition lyckades under analysen att identifiera fyra kognitiva arbetsmiljöproblem samtidigt 

som aktivitetsteori endast identifierade tre. Teorierna lägger även fram olika argument till 

varför de kognitiva arbetsmiljöproblemen uppstår vilket tyder på att teorierna fokuserar på 

olika aspekter i studerandet av kognitiva arbetsmiljöproblem.  

5.3 Analys utifrån distribuerad kognition 
För att beskriva situationen med Olof (se avsnitt 4.4.1) genom distribuerad kognition behöver 

det kognitiva systemet som analysenhet definieras för att förstå de olika egenskapernas 

betydelse. I det kognitiva systemet i situationen ingår två personer som genom en 

kommunikativ artefakt (telefon) diskuterar ett arbetsrelaterat ämne. Kontexten är en aspekt i 

situationen som är ständigt skiftande då Olof både isolerar sig i ljudrummet och 

vandrar/arbetar i kontorslandskapet. Kontextens förändring sker genom att omgivningen 

skiftas, verktyg som datorn introduceras i systemet och ytterligare två individer äntrar 

analysenheten då deras diskussion är en påverkande social och kulturell faktor (Hollan et al., 

2000). När Olof återvänder till ljudrummet och isolerar sig förändras systemet tillbaka till 

dess ursprung med två individer som diskuterar ett arbetsrelaterat ämne genom en 

kommunikativ artefakt. Fokusområdet är således Olof i sitt arbetsmoment att utföra ett 

telefonsamtal där han måste använda och gå mellan sin arbetsplats och ljudrummet. 

Den orienterade observationen visar att telefonsamtal är för många i personalen ett vanligt 

arbetsmoment, men som genom sin komplexitet på arbetsplatsen kan få en betydande 

inverkan på hur informationsflödet (se avsnitt 2.3) beter sig och på så vis förklara orsaker till 

kognitiva arbetsmiljöproblem. I ljudrummet beskriver distribuerad kognition avsaknaden av 

arbetsmaterial (penna, dator) och representationsmedier (datorskärm, kalender, papper) som 

en påverkande egenskap för personalen att arbeta effektivt. Informationsflödet är begränsat 

till det som yttras mellan de samtalande parterna då det inte finns något stöd för 

informationsflödet i form av externa resurser, vilket betyder att när en personal inte minns en 

viss information stannar informationsflödet upp totalt (Hutchins & Klausen, 1996). Detta kan 

ställa höga krav på minnet som kognitiv förmåga. Hutchins (1995b) pekar på att när 

informationsflödet tar stopp krävs åtgärder för att sprida information som ofta påverkar 

situationen.  

Personal behöver antingen ha informationen som ska användas i huvudet eller nedskrivet på 

ett externt verktyg som papper innan telefonsamtalet kommer för att informationsflödet ska 

kunna fortsätta genom hela samtalet om dess omfång är stort. Det är viktigt att dessa verktyg 

är anpassade efter människan då förhållandet mellan människor, artefakter och 

arbetsaktiviteter är en av de mest centrala egenskaper av distribuerad kognition (Rogers, 

2004). Eftersom våra kognitiva förmågor är begränsade kan det beroende storleken av 

informationsbytet i telefonsamtalet vara svårt om inte omöjligt att komma ihåg all information 

är nödvändig. Att använda representativa medier blir därför en viktig faktor för minnet vilket 

är ett arbetselement som inte existerar i ljudrummet. Information finns inte representerat i 

ljudrummet då inga representativa medier existerar och stödjer då varken personalens 
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kognitiva egenskaper eller informationsflödets möjlighet till informationsvandring (Nilsson, 

2010; Hutchins & Klausen, 1996). I ljudrummet är kognitiva processer och det kognitiva 

systemet begränsat till individerna i systemet då det inte existerar externa stöd i form av andra 

representativa tillstånd än tal och tankar.  

Utifrån vald insamlad data (se avsnitt 5.1) kan flera kognitiva arbetsmiljöproblem identifieras 

och deras orsaker förklaras av distribuerad kognition med beskrivningar av 

informationsflöden och representationstillstånd. Avbrott i tankegången är ett kognitivt 

arbetsmiljöproblem som kan identifieras genom orienterad observation i fokusområdet med 

Olof. Distribuerad kognition beskriver att informationsflödet tar stopp på grund av att 

information inte är tillgänglig i ljudrummet (Hutchins & Klausen, 1996). Informationen är i 

ljudrummet begränsad till personalens interna minne utan stöd i någon annan form. I den 

observerade situationen måste Olof då åta sig processen att leta upp informationen, förändra 

dess representationstillstånd från externt (dator) till internt (minne). Väl på plats i ljudrummet 

kan Olof externt representera informationen i from av uttalade ord och avsluta 

informationsdelningsprocessen. Avbrott i tankegången kan även beskrivas ske när 

inhämtningen av informationen sker den andra gången i situationen. Vid datorn sker det en 

diskussion mellan två i personalen som påverkar situationen och sådana störningsmoment kan 

skapa avbrott i tankegången. Olof beskriver att arbete i kontorslandskapet inte har någon 

positiv sida, ”det är i bågskålen att jag får för mycket information eller blir störd”. Olof syftar 

på att han får för mycket information oavsett om han vill eller inte, och att det således blir ett 

störningsmoment i kontorslandskapet som inte går att undkomma. Telefonsamtal och spring 

från annan personal i kontorslandskapet kan även bidra till att avbrott i tankegången uppstår. 

Informationsflödet avbryts genom att avbrott i tankegången uppstår, till följd av externa 

störningsmoment som telefonsamtal, diskussioner och spring från annan personal sker i 

kontorslandskapet.  

Det kognitiva arbetsmiljöproblemet onödig kognitiv belastning har även identifierats genom 

observation där distribuerad kognition förklarar att det interna minnet blir belastat. Olof måste 

i situationen ta information som är externt representerat i datorn och förändra 

representationstillståndet till internt i form av minne och bära med sig kunskapen från 

arbetsplatsen till ljudrummet. I kontexten för situationen finns det störningsmoment i form av 

en diskussion som ger påfrestningar i arbetsmomentet att vägledas via telefon för att hitta 

information. Baserat på observationen kan det konstateras att flera externa faktorer påverkar 

arbetsmiljö som spring, telefonsamtal och diskussioner. Genom det distribuerade perspektivet 

kan vi identifiera antalet representativa tillstånd (se avsnitt 2.3) för informationen i situationen 

och uppgår till synes i onödigt många men även att den störande kontexten spelar in. I en 

effektiv arbetsprocess hade den interna representationen inte vart nödvändig då resultatet blir 

detsamma om informationens representativa tillstånd gick från externt i datorn till uttalade ord 

men med mindre kognitiva belastningar. Genom att använda en arbetsprocess där många 

representativa tillstånd måste användas uppstår detta kognitiva arbetsmiljöproblem, vilket är 

ett resultat av att personalen inte själva ska agera störningsmoment i kontorslandskapet. 

Informationen har således skapat sig ett mönster för hur det representeras i olika former i en 

den givna situationen, Olof sållar bort den information som inte behöver förändra sitt 
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representationstillstånd. Detta kognitiva arbetsmiljöproblem är även relaterat till belastningar 

på arbetsminnet, men på grund av att fokus ligger mer på det mönster som informationen 

måste åta sig för att uppfylla sitt syfte klassificeras det som onödig kognitiv belastning.   

Belastningar på arbetsminnet är ett av de kognitiva arbetsmiljöproblem som träder fram i 

analysen och uppkommer då information inte finns tillgängligt i ljudrummet och att 

människans kognitiva förmågor är begränsade (Benyon, 2010). Beroende på storleken av 

informationsbytet i telefonsamtalet kan det vara svårt om inte omöjligt att komma ihåg all 

information som behöver utbytas eller diskuteras, vilket leder till att samtalet pausas där Olof 

måste använda de arbetsverktyg som finns. Rogers (2004) argumenterar för att det ömsesidiga 

förhållandet mellan människor och artefakter är den mest betydelsefulla egenskapen inom 

distribuerad kognition. Användandet av verktyg i situationen blir inget genuint arbetsmoment 

utan är en problemlösningshandling där Olofs kognitiva processer belastas utan större 

möjlighet till stöd. Verktygen stödjer således inte Olofs kognitiva förmågor i arbetssituationen 

och belastningar på arbetsminnet uppstår. Att informationen endast finns representerat på en 

plats i kontorslandskapet och inte där telefonsamtal ska tas leder till avbrott i 

informationsflödet och att personalens kognitiva förmågor blir belastade. Eftersom 

informationen finns vid arbetsplatsen i kontorslandskapet, men inte i ljudrummet, kan samtal 

som tas i ljudrummet bli ett komplicerat arbetsmoment som belastar arbetsminnet då 

information måste hämtas i kontorslandskapet. Under intervjuen med Olof ställdes frågan 

”upplever du ändå att det finns någonting bra med kontorslandskapet?”. Svaret blev ”nae, asså 

egentligen krasst så tycker inte jag att det är någon fördel att sitta i öppen... jag får en massa 

information som jag inte behöver” vilket stödjer faktumet för att belastningar sker då 

personalen mottar information som inte är nödvändig för dem. Genom intervjun som 

komplement går det att konstatera att dessa belastningar påverkar personalen i hög grad då 

mängder av icke-nödvändig informationen måste processeras.  

Kognitivt tunnelseende är ytterligare ett kognitivt arbetsmiljöproblem som kan beskrivas 

hända i den observerade situationen eftersom informationsinhämtningsprocessen utförs två 

gånger av Olof och pekar på att all information inte blivit uppmärksammad. Genom bristen av 

representativa medier i ljudrummet tillåts detta arbetsmiljöproblem uppstå, problemet skulle 

inte kunna uppstå om informationen fanns tillgänglig i ljudrummet. Observationen visade att 

information är en bristvara i ljudrummet. Olof beskriver i intervjun att ”Det krävs en viss 

planering med särskild information, asså sekretessbelagd information”. Att det krävs 

planering för att hantera sekretessbelagda ärenden visar på att kognitivt tunnelseende som 

arbetsmiljöproblem har stor chans att uppstå när en personal konfronteras med 

sekretessbelagda arbetsuppgifter som inte är planerade.    

5.3.1 Sammanfattning 
Det distribuerade perspektivet har för de fyra identifierade kognitiva arbetsmiljöproblemen i 

situationen beskrivit att ljudrummet är ett område på arbetsplatsen där representativa medier 

inte existerar och att informationsflödet inte fungerar effektivt då information och kognitiva 

processer är begränsade till individerna i det kognitiva systemet. Den bristande möjligheten 

för personal att få åtkomst till, och hantering av, information när de befinner sig i ljudrummet 
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ses som en gemensam nämnare för de identifierade kognitiva arbetsmiljöproblem som uppstår 

på arbetsplatsen. Hanteringen av information på arbetsplatsen är egenskapen som påverkar 

ingående arbetsmoment och arbetsprocesser där kognitiva förmågor inte effektivt kan 

utnyttjas. Detta är vad som leder till att kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår där distribuerad 

kognition som perspektiv sätter fingret på egenskaper i fokusområdet och visar att den 

mänskliga kognitionen inte utnyttjas på ett fördelaktigt sätt, och inte heller får stöd från 

sociala eller kontextuella aspekter.  

5.4 Analys utifrån aktivitetsteori 
I kapitel 2.4 beskrivs aktivitetsteorins sex komponenter som utgör strukturen i 

aktivitetssystemet: subjekt, objekt, verktyg, gemenskap, arbetsfördelning och regler. I figur 

2.1 ser vi även aktivitetsteorins struktur som underlättar i förståelsen av figur 5.2 och 5.3 som 

är strukturer utifrån den studerade arbetsplatsen och kunskaper om arbetssituationen. Figur 

5.2 beskriver hur ärenden hanteras generellt sett i aktiviteten.  

 

Figur 5.2. Aktivitetens generella hantering av ett ärende för arbete i kontorslandskapet. 

Regler som har kunna identifierats på arbetsplatsen genom den orienterade observationen är 

att inkommande samtal ska tas i ljudrummet av personalen, om ljudrummet är upptaget finns 

regeln att samtalet ska tas ute vid skrivmaskinen istället, vilket är ännu längre bort än 

ljudrummet och en väldigt öppen plats. Observationen visade att när samtalet tas vid datorn 

identifierades det att ljudnivån från personalen är anmärkningsvärt låg, detta tolkas som en 

intern norm skapad för att inte störa andras arbete. Alla komponenter i figur 5.2 har inte 

analyserats fullt ut då det inte har varit möjligt att observera den andra parten i telefonsamtal, 

fokus är därför att beskriva aktiviteten utifrån Olofs perspektiv.  
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Figur 5.3. Aktiviteten för den observerade situationen. De hela linjerna i figuren är fungerande 

processer, de böjda pilarna är brutna processer.  

Genom att applicera strukturen av en aktivitet på den observerade situationen är Olof 

aktivitetens subjekt (se figur 5.3). Objektet i aktiviteten är att hantera ett ärende, vilket sker 

via en telefon som fungerar som ett verktyg, men även datorn blir verktyg i aktiviteten då 

telefonen inte räcker till. Det är således en bruten process mellan subjektet och verktygen i 

aktiviteten då verktygen inte stödjer subjektets handlingar. Detta leder till att subjektets 

kognitiva förmågor begränsas och att information inte är tillgängligt utan är begränsat till 

minnet. Onödig kognitiv belastning och belastningar på arbetsminnet är kognitiva 

arbetsmiljöproblem som uppstår i samband med att den sociala regeln måste tillämpas. 

Gemenskapen i aktiviteten är Olof som pratar i telefonen med personen i andra änden av 

telefonen som är relaterade till varandra genom arbete i detta fall. Arbetsfördelningen är svår 

att få en klar bild av eftersom bara Olof är observerbar men kan beskrivas som utbyte av 

information där Olof sökte att dela information som både existerar hos Olof och i datorn. Det 

existerar även en bruten process mellan subjektet och objektet i form av att hanteringen av 

ärendet blir problematiskt, och att kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår i processen. Problem 

i att hantera ärendet leder även till att det uppstår en bruten process mellan objektet (hantera 

ärendet) och resultatet (ärendet hanterat) eftersom målet med aktiviteten är svårt att uppnå.  

I aktiviteten kan två olika motsättningar (se figur 2.3) identifieras som påverkar aktiviteten 

(Enström, 1987). En kvartär och en primär motsättning kan identifieras, den kvartära 

motsättningen påverkar aktiviteten genom att en diskussion pågår väldigt nära den centrala 

verksamheten som beskrivs bli påverkad av en grannverksamhet. Ett av subjektets mål i den 

centrala aktiviteten är att föra det telefonsamtalet avskilt utan att påverka annan personal eller 

att själv bli påverkad. Detta mål uppnås inte då diskussionen i kontorslandskapet påverkar den 

centrala aktiviteten och att subjektet påverkar kontorslandskapet med telefonsamtalet. Denna 

regel är en regel som alla aktiviteter i kontorslandskapet innehåller och kommer hädanefter att 

refereras till den sociala regeln. Den sociala regeln är uppkommen av anledningen till att 

många av personalen sitter i samma kontorslandskap och är således ett resultat av den 

arbetsmiljö som existerar. Till följd av denna motsättning utvecklas en primär motsättning i 

form av att subjektet (Olof) bryter regeln att telefonsamtal ska föras i ljudrummet. Subjektet 

använder en hög ljudnivå i telefonsamtalet i kontorslandskapet. Grunden för motsättningar är 
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att de ses som starten för förändring inom aktiviteten vilket är precis vad som händer i 

situationen. Subjektet agerar på ett sätt som utvecklats genom att grannverksamheten påverkar 

den centrala aktivitetens utförande av arbetsprocesser. 

Avbrott i tankegången är ett kognitivt arbetsmiljöproblem som aktivitetsteorin lyckats 

identifiera utifrån den observerade situationen där Olof måste ta sig mellan ljudrummet och 

sin arbetsplats flera gånger i situationen för att hämta information. Eftersom den sociala 

regeln inte tillåter honom att delge informationen vid arbetsplatsen måste den erhållas i 

minnet för att sedan återberättas helt ur minnet. Genom analysen kan det konstateras att den 

sociala regeln ligger till grund för att personalen måste utföra arbetsmoment anpassat efter 

denna regel och kan därför argumentera att regeln är en orsak av arbetsmiljön. Observationen 

visar att subjektet måste åta sig handlingar anpassade efter situationen där verktyg som dator 

integreras i aktiviteten under dess gång. Givet den sociala regeln att telefonsamtal ska föras i 

ljudrummet stödjer verktygen inte telefonsamtalet och relationen mellan subjekt och verktyg 

blir en bruten process i figur 5.3. Den identifierade sociala regeln är vad som orsakar detta 

kognitiva arbetsmiljöproblem. Utifrån den sociala och fysiska kontexten behöver subjektet 

stöd i genomförandet av arbetsuppgifter i det avskilda ljudrummet, exempelvis att subjektet 

har möjlighet att ta med en bärbar dator som verktyg till den avskilda platsen.   

Den brutna processen mellan subjekt och verktyg visar att kontexten i ljudrummet inte stöds 

av de existerande verktyg som är inkluderade i aktiviteten. Processen mellan objekt och 

verktyg hade även varit bruten om verktygen i sig hade varit problematiska för objektets mål.  

Objektet för aktiviteten är att hantera ärende men blir en problematisk uppgift vid avsaknaden 

av information, det ställs således stora krav på subjektets minne i ljudrummet. Belastningar 
på arbetsminnet är därför ett kognitivt arbetsmiljöproblem som beskrivs uppstå i samband 

med att subjektet måste föra telefonsamtal i en kontext där verktyg inte kan stödja aktiviteten.  

Onödig kognitiv belastning kan även beskrivas ske i fokusområdet och är också ett resultat 

av den sociala regeln som identifierats. Till skillnad från identifikationen av avbrott i 

tankegången så beskrivs detta arbetsmiljöproblem uppstå när den sociala regeln inte tillämpas 

av personalen som för en diskussion i kontorslandskapet. Det existerar således en bruten 

process mellan subjektet och den sociala regeln men även mellan gemenskapen som 

utvecklats till att innefatta de individer som för diskussionen nära arbetsplatsen och den 

sociala regeln (se figur 5.4). Kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår alltså om den sociala 

regeln inte tillämpas, vilket visar sig i situationen utifrån aktivitetsteorin. Eva beskriver i en 

intervju att ”många mailar ju väldigt mycket, det är ju så men ändå så vissa gånger så måste 

man prata i telefon för att ibland kan det ju bli missförstånd också”. Det går alltså inte att 

undkomma personalens telefonsamtal som arbetsmoment utan det är en viktig del i det 

vardagliga arbetet, vilket sätter vikt vid att detta arbetsmoment bör fungera effektivt.   
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Figur 5.4. Aktiviteten för den observerade situationen vid inhämtning av information vid 

arbetsplatsen.   

5.4.1 Sammanfattning 
Den sociala regeln är det nyckelelement som aktivitetsteorin kan identifiera utifrån den 

insamlade data och kan konstateras ha en signifikant betydelse för hur personal hanterar 

arbetsmoment som diskussioner och telefonsamtal. Den sociala regeln är vad som kan 

beskrivas orsaka tre kognitiva arbetsmiljöproblem, men utifrån två olika perspektiv. Avbrott i 

tankegången är det kognitiva arbetsmiljöproblem som uppstår när den sociala regeln tillämpas 

av personalen samtidigt som onödig kognitiv belastning uppstår när den sociala regeln inte 

tillämpas. Den sociala regeln säger att personalen inte ska störa varandra genom att föra 

diskussioner och telefonsamtal i kontorslandskapet då de uppfattas som störningsmoment av 

personal. Att olika kognitiva arbetsmiljöproblem kan identifieras både när den sociala regeln 

tillämpas och när den inte gör det ger en tydlig bild av att arbetsmiljön varken är anpassad 

eller effektiv. Båda de identifierade kognitiva arbetsmiljöproblemen kan kopplas till den 

sociala regeln vilket ger argument för att förändring av arbetsmiljön är nödvändig.  

5.5 Sammanfattning och slutsatser 
Resultaten som framkommit i analyserna (se tabell 1) förklarar orsakerna till varför kognitiva 

arbetsmiljöproblem uppstår där distribuerad kognition och aktivitetsteori pekar på olika 

orsaker för de identifierade problemen. Frågeställningen för studien är definierad som: 

Vilka kognitiva arbetsmiljöproblem, om några alls, kan distribuerad kognition och 

aktivitetsteori identifiera på utvald arbetsplats och hur kan resultaten jämföras?  

De resultat som framkommit i analysen visar att frågeställningen kan ses som besvarad men 

har även bidragit till att skillnader mellan distribuerad kognition och aktivitetsteori har 

identifierats. Teorierna förklarar inte bara orsakerna för kognitiva arbetsproblem annorlunda 

men antalet identifierade problem skiljer sig. Distribuerad kognition identifierade fyra 

kognitiva arbetsmiljöproblem utifrån den insamlade data och visar att teorin är applicerbar 

som perspektiv i analysen av kognitiva arbetsmiljöproblem. Belastningar på arbetsminnet, 

onödig kognitiv belastning, kognitivt tunnelseende och avbrott i tankegången är de fyra 

kognitiva arbetsmiljöproblem som identifierats utifrån det distribuerade perspektivet. Utifrån 

den insamlade data och genererade resultaten beskrivs kognitiva arbetsmiljöproblem vara en 
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del av det socio-tekniska system kontorsarbete innebär. Personal är i en konstant relation med 

varandra och verktyg i utförandet av målorienterade arbetsuppgifter där distribuerad kognition 

pekar på att kontorslandskap som socio-tekniskt system. Analysen utifrån distribuerad 

kognition visar på att informationens tillgänglighet har stor betydelse för när och hur 

kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår. Den bristande åtkomsten av information i ljudrummet 

är ett centralt problem för personalen och grunden till att informationsflödet inte fungerar 

effektivt vilket leder till kognitiva arbetsmiljöproblem. Det distribuerade perspektivet belyser 

ljudrummets egenskaper som bristande då representativa medier inte existerar och kan således 

inte stödja personalens kognitiva förmågor. De identifierade kognitiva arbetsmiljöproblemen 

beskrivs utifrån det distribuerade perspektivet som relaterade till bristande möjligheter för 

personalen att använda verktyg för att komma åt information. Information måste hanteras av 

kognitiva förmågor vid utförande av samtal vilket inte är ett effektivt sätt att arbeta, det skulle 

räcka med att implementera någon form av representationsmedium för att underlätta dessa 

processer. Distribuerad kognition lägger även högre vikt vid kognitiva processer än vad 

aktivitetsteori gör vilket kan ses i beskrivningarna av de identifierade kognitiva 

arbetsmiljöproblemen som respektive teori identifierat. Distribuerad kognition söker att 

underlätta och stödja kognitiva processer samtidigt som aktivitetsteori fokuserar mer på 

störningsmomenten i sig och söker att utveckla en aktivitet till en effektiv hantering av ett 

objekt.  

Aktivitetsteori har under analysen identifierat tre kognitiva arbetsmiljöproblem utifrån samma 

empiriska material som distribuerad kognition. Detta visar att även denna teori är applicerbar 

som perspektiv i analysen av kognitiva arbetsmiljöproblem. Avbrott i tankegången, 

belastningar på arbetsminnet och onödig kognitiv belastning är de tre kognitiva 

arbetsmiljöproblem som aktivitetsteori har identifierat. Det går genom detta att särskilja 

teoriernas resultat i en jämförelse på flera sätt, teorierna identifierade inte bara olika många 

kognitiva arbetsmiljöproblem utan deras beskrivande orsaker varierade kraftigt. Resultaten 

kan jämföras på flera nivåer, dels i kvantitet för hur många kognitiva arbetsmiljöproblem 

respektive teori identifierat, beskrivningar av orsaker till problemens uppkomst och hur 

förändringsförslag bör utformas. 

Tabell 1. Sammanställning av resultat 

Kognitiva 

arbetsmiljöproblem 

Distribuerad kognition Aktivitetsteori 

Avbrott i tankegången          Identifierat          Identifierat 

Belastningar på 

arbetsminnet 

         Identifierat          Identifierat 

Kognitivt tunnelseende          Identifierat  

Onödig kognitiv belastning          Identifierat          Identifierat 
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5.6 Förändringsförslag 
Förändringsförslagen är grundade i analysens resultat som utgått ifrån de båda teorierna och 

är en generell sammanfattning som syftar till att ha alla aspekter i åtanke gällande kognitiva 

arbetsmiljöproblem. Tre olika förändringsförslag har tagits fram och är alla tillämpningsbara 

på arbetsplatsen men med olika påverkan. Det första förslaget som presenteras är grundat 

endast i resultaten för det distribuerade perspektivet, förslag två ur aktivitetsteorins perspektiv 

och slutligen kommer en sammanslagning av teoriernas resultat att användas för att beskriva 

ett förändringsförslag. Anledningen till att detta avsnitt utformas på detta vis grundar sig i den 

fortsatta jämförelsen med vad respektive teori bidrar med. Eftersom teorierna har genererat 

olika resultat i analysen kommer även dessa förändringsförslag att bidra till att förklara 

teoriernas koppling till kognitiva arbetsmiljöproblem, som är studiens huvudsakliga mål.  

Förändringsförslaget som är baserat på resultaten av distribuerad kognition utformas efter att 

göra information mer tillgänglig för personalen när diskussioner och telefonsamtal sker i 

ljudrummet. Rambusch et al. (2004) argumenterar för att artefakter kan göra information mer 

tillgänglig och bidrar således till informationsförökning mellan människor och artefakter. 

Genom att placera verktyg som gör information mer lättillgängligt i ljudrummet som all 

personal har tillgång till kan de fyra identifierade kognitiva arbetsmiljöproblemen förebyggas. 

Detta skulle exempelvis kunna vara en dator där personalen kan logga in på sitt konto eller 

dylikt för att få åtkomst till sin information men att den fortfarande är skyddad av 

lösenordsinloggning. Informationen har genom detta alltid en möjlighet att externt 

representeras i ljudrummet genom dator som representationsmedium. Detta skapar även 

möjlighet för information att snabbt förändra sitt representationstillstånd (Zhang & Patel, 

2006). Utifrån ekonomiska och kontextuella perspektiv kan detta förändringsförslag ses som 

motiverat då det varken kostar mycket för företaget att implementera förändringsförslaget och 

ingen omplanering av arbetsplatsen behövs göras.  

Aktivitetsteorins förändringsförslag syftar till att skapa en arbetsmiljö där den sociala regeln 

inte behöver existera då den var orsaken till de tre kognitiva arbetsmiljöproblem som 

identifierades. För att den sociala regeln ska undvikas och att varje personal ska ha möjlighet 

till att föra telefonsamtal och diskussioner bör individuella kontor användas. På så vis 

elimineras möjligheten för att personalen ska påverkas av den sociala regeln och är själva i 

kontroll för hur arbetsuppgifter kan utföras. Subjektets handlingar som motiverar för 

aktiviteten kan således förändras och att aktiviteten utvecklas (Bardram, 1997). Detta skulle 

även kunna innebära nya motsättningar (se figur 2.3) som utvecklar aktiviteten ytterligare då 

nya regler kanske måste tillämpas eller att nya verktyg måste användas. Utifrån ekonomiska 

och fysiska aspekter blir detta förändringsförslag problematiskt då kontorslandskapet måste 

byggas om, vilket blir både en dyr och långdragen process.  

Det tredje förändringsförslaget i studien är grundat i resultaten från båda analyserna och 

fungerar således som ett kompletteringsförslag. Distribuerad kognition förespråkar 

informationstillgänglighet som den primära egenskapen att designa efter, medan 

aktivitetsteori fokuserar på den sociala regeln. För att förslaget ska mötas i mitten av 

resultaten kan det tänkas att kontorslandskapet delas upp i mindre kontor om 3-4 personer där 

även personalen delas upp. Personalen delas upp i två klasser, personer som jobbar mycket på 
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huvudkontoret och personer som jobbar relativt lite. I dessa kontor kan sedan klasserna 

blandas ut lika för att skapa så små grupper som möjligt, eftersom nästan alla i personalen 

någon dag i veckan inte jobbar på huvudkontoret leder detta till att det väldigt sällan kommer 

att vara fullsatta kontor och att personalen som då jobbar inte upplever störningsmoment i 

högre grad. Telefonsamtal kan då tas vid arbetsplatsen vilket eliminerar ljudrummets behov, 

vilket leder till att information alltid är tillgänglig på arbetsplatsen. Fysiska och ekonomiska 

aspekter blir i detta förändringsförslag påverkande men fortfarande hanterbara.  
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6 Diskussion och reflektion 
Det kan sammanfattas att kognitiva arbetsmiljöproblem är ett område där utveckling och 

framtida studier är nödvändiga för att ämnesområdet ska kunna relateras till dagens 

arbetsmiljöer och kognitionsforskning. I detta kapitel kommer de centrala delarna av studien 

att diskuteras och återkopplas där trovärdighet, metoddiskussion, framtida studier och denna 

studiens påverkan av fältet för kognitionsvetenskap kommer reflekteras över.  

6.1 Bidrag och framtida studier 
Återkoppling till frågeställningen i denna del av arbetet syftar till att förklara vad studien 

resulterat i, vilket bidrag som uppkommit och vad framtida studier kan komma att fokusera 

på. Frågeställningen har sedan tidigt i studiens process varit definierad som följande: 

Vilka kognitiva arbetsmiljöproblem, om några alls, kan distribuerad kognition och 

aktivitetsteori identifiera på utvald arbetsplats och hur kan resultaten jämföras?  

Analyserna har visat på olika resultat för respektive teori vilket kan bero på att teorierna är 

olika anpassade för studiet av kognitiva arbetsmiljöproblem eller att tidigare erfarenheter av 

distribuerad kognition har genererat fördelar i analysen i motsats till aktivitetsteori som 

använts tillämpats för första gången. Förändringsförslag har i avsnitt 5.5 utvecklats baserat på 

resultaten ur analysen och är även antydningar på att teorierna kan bidra till att identifiera och 

förebygga kognitiva arbetsmiljöproblem.  

Det har i analysen identifierats flera skillnader mellan distribuerad kognition och 

aktivitetsteori, utifrån dessa skillnader kan vi i detta skede dra några slutsatser för teoriernas 

applicerbarhet i studiet av kognitiva arbetsmiljöproblem. Distribuerad kognition är den teori 

som utifrån denna studie anses vara mest lämpad att använda i studiet av kognitiva 

arbetsmiljöproblem utifrån två punkter. Distribuerad kognition identifierade fler kognitiva 

arbetsmiljöproblem än aktivitetsteorin vilket är den centrala faktorn. Som beskrivet i avsnitt 

5.5 belyser distribuerad kognition kognitiva aspekter i högre grad än aktivitetsteori och har 

således en mer genuin koppling till ämnet kognitiva arbetsmiljöproblem. Aktivitetsteori 

belyser aktivitetens olika komponenter men med enbart en liten del mot kognitiva aspekter 

vilket gör att identifierade kognitiva arbetsmiljöproblem diskuteras utifrån andra aspekter än 

kognitiva. Genom identifikationen av fyra kognitiva arbetsmiljöproblem kan distribuerad 

kognition beskrivas som högt applicerbar i denna och möjliga framtida studier. Det är dock 

möjligt att resultatet endast är en återspegling av hur datainsamlingen skett och vilken data 

som analyserats, möjligen är aktivitetsteori en mer passande teori i andra studier med andra 

metoder och tillvägagångssätt. Den andra punkten som är till argument för det distribuerade 

perspektivet är i beskrivningen av problemens natur då teorin fokuserar i hög grad på 

kognitiva processer till skillnad från aktivitetsteorin som har det svårare att förklara kognitiva 

aspekter. I studiet av kognitiva arbetsmiljöproblem blir kognitiva processer en huvudegenskap 

som måste kunna förstås och förklaras vilket det distribuerade perspektivet gör i högre grad 

än aktivitetsteori. Denna studie hävdar dock inte att aktivitetsteori inte är applicerbar i studiet 

av kognitiva arbetsmiljöproblem eller inte kan förklara kognitiva processer men att den 

generella översikten av denna studie pekar på att distribuerad kognition är mer applicerbar. 
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En intressant framtida studie skulle kunna vara att förespråka om kognitiva 

arbetsmiljöproblemens allvarlighetsgrad kan mätas. Att kognitiva arbetsmiljöproblem 

existerar och kan identifieras är bevisat men i hur stor utsträckning påverkar dessa problem de 

personer som blir utsatta för dem? Aspekter som skulle kunna mätas är över hur lång tid 

personen blir påverkad av ett visst kognitivt arbetsmiljöproblem och vad detta innebär för 

personens kognition och arbetsuppgifter. Detta skulle även kunna leda till utvecklingen av en 

ny typ av kognitiva arbetsmiljöproblem, belastningar på långtidsminnet. Det är svårt att tro att 

alla de kognitiva arbetsmiljöproblemen (se avsnitt 2.1) har lika stora påfrestningar vid 

uppkomst och att de möjligen bör mätas på något sätt för att identifiera vilka problem som bör 

prioriteras att förebygga och hantera. Kan kognitiva arbetsmiljöproblem påverka en person på 

ett sätt där stress utvecklas är ytterligare en intressant aspekt. Genom detta skulle relationen 

mellan kognitiva arbetsmiljöproblem och teknikstress kunna öka om kognitiva 

arbetsmiljöproblem uppstår i samband med teknik.  

6.2 Reflektion 
Valet av en kvalitativ studie med etnografi som ansats kan i denna fas konstateras som ett 

passande och korrekt val då andra ansatser inom den kvalitativa inriktningen inte hade kunnat 

uppnå de uppkomna resultaten, då stor vikt i studien ligger vid den empiriska jämförelsen 

som möjliggjorts genom etnografi som ansats. Användingen av etnografi i denna studie har 

dock skett på ett relativt udda sätt då inte bara den renodlade etnografin har tillämpats utan 

även en förgrening av etnografi har använts i analysfasen, kognitiv etnografi. Grunden till 

detta ligger i att användingen av etnografi till början motiverades genom att en empirisk 

jämförelse möjliggjordes mellan distribuerad kognition och aktivitetsteori då samma data 

kunde analyseras. Detta utvecklades dock i analysfasen där kognitiv etnografi var tvungen att 

tillämpas genom att analysen syfta till att identifiera hur kognitiva arbetsmiljöproblem 

uppstod och vilka orsaker som låg bakom dessa fenomen. Den kognitiva etnografin blir 

tillämpad genom att kognitiva arbetsmiljöproblem är fokus i analysen och eftersom 

fenomenet är en beskrivning av hur ett arbetsmiljöproblem uppstår utvecklas etnografin till 

kognitiv etnografi. Ingen tidigare studie har identifierats där etnografi har utvecklats under en 

studies process till kognitiv etnografi och är således ett intressant fynd som gjorts i samband 

med kognitiva arbetsmiljöproblem. Detta fynd hänvisar också till att etnografi är en passande 

ansats i studiet av kognitiva arbetsmiljöproblem och att insamlad data kan utnyttjas på ett 

passande och effektivt sätt vilket resulterar i djupgående information.   

Eftersom den etnografiska ansatsen är så starkt korrelerad med tillämpningen och jämförelsen 

mellan distribuerad kognition och aktivitetsteori kan andra ansatser ses som opassande. 

Eftersom studien har tillämpat en etnografisk ansats och inte renodlad etnografi existerar det 

säkerligen skillnader i hur resultat och slutsatser framkommit. Om vi istället tänker oss ett 

scenario där samma studie har utförts men med en renodlad etnografi istället, hur hade studien 

sett ut då? Fältarbetet hade varit utfört på ett annorlunda sätt, där utifrån perspektivet hade 

slopats och inifrån perspektivet antagits. Detta innebär att man som forskare blir del av det 

som studeras, exempelvis deltagande observation som innebär att forskaren följer med 

studiedeltagare under en längre period. I situationen med Olof (se avsnitt 4.4.1) skulle det 

innebära att forskaren följer med Olof in i ljudrummet, ut i kontorslandskapet, tillbaka in i 
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ljudrummet och sist ut i kontorslandskapet igen. Forskaren får således ett perspektiv utifrån 

den studiedeltagare som följs. Detta skulle kunna generera mycket djupare kunskaper, dels i 

hur ljudrummet hanteras men även om det finns andra aspekter som påverkar hur arbete utförs 

i kontorslandskapet. Genom detta kan identifikationen av kognitiva arbetsmiljöproblem 

tänkas bli mycket starkare men även att fler problem i mer komplexa situationer kan 

identifieras. Detta skulle även kunna leda till att jämförelsen mellan distribuerad kognition 

och aktivitetsteori hade sett annorlunda ut, där aktivitetsteori kan beskrivas som en mer 

anpassad teori för att hantera mer komplexa situationer än distribuerad kognition.  

Ett alternativt tillvägagångssätt som möjligen skulle kunna vara passande, utifrån samma tids- 

och resurstillgång, är ett annat val av datainsamlingsmetoder. Användningen av enkät skulle 

kunna vara en passande datainsamlingsmetod då det skulle kunna användas för att dra 

generella slutsatser över hela arbetsplatsen. Enkäten skulle då kunna tänkas ha ett liknande 

syfte som intervjuerna, att fungera som stöd och grund till observation och inspelning genom 

att mer övergripliga problem belyses. Enkät kan således möjliggöra att studien riktar sig till 

hela arbetsplatsen, exempelvis så kan det finnas aspekter av arbetsplatsen som missats i denna 

studie men som en individ på arbetsplatsen kan belysa. Detta skulle i sin tur kunna leda till att 

fokusområdet omdefinieras eller att ytterligare arbetsmoment blir involverade. Hade studien 

haft större tids- och resurstillgångar hade datainsamlingen kunna utvidgas. Videoinspelning är 

den datainsamlingsteknik som var tänkt att få störst fokus i analysen, men på grund av det 

svaga innehållet i de båda inspelningarna har det inte genererat något i analysen. Det hade 

således varit intressant och förmodligen genererat fler värdefulla resultat att kunna utföra fler 

videoinspelningar där intressanta situationer och moment hade fångats. Det hade även varit 

möjligt att utföra fler intervjuer och att använda dem som komplement mot de 

videoinspelningar som gjorts.   

De datainsamlingstekniker som använts är orienterande observation, dokumentgranskning, 

videoinspelning och intervju baserat på tidigare studier som använt distribuerad kognition och 

aktivitetsteori (Decortis et al. 2000; Halverson, 2001; Hollan et al. 2000; Uden, 2007). 

Intervju och orienterande observation är de två datainsamlingstekniker som i analysen har 

varit de mest framgångsrika och legat till grund för alla identifierade kognitiva 

arbetsmiljöproblem utifrån båda teorierna. Intervju som datainsamlingsteknik har i studien 

haft en kompletterande effekt till den orienterande observationen och bidragit med 

djupgående och bekräftande information kring det som observerats. Datainsamlingen har 

under fältarbetet fungerat väl men teknikernas betydelse i analysen har fått varierande 

påverkan av resultatet. Inga kognitiva arbetsmiljöproblem har identifierats genom de båda 

videoinspelningarna på arbetsplatsen, som tillsammans uppmäter nästan 100 minuter. 

Möjligtvis är inte teorierna anpassade efter att analysera kognitiva arbetsmiljöproblem genom 

inspelat videomaterial, eller så är materialet ointressant eller svåranalyserat. Lind et al. (1991) 

pekar dock på att kognitiva arbetsmiljöproblem ofta existerar i en kontext och inte är 

begränsade till enbart människan, vilket kan leda till svårigheter i studerandet av kognitiva 

arbetsmiljöproblem utifrån inspelad data.  

Under den kompletterande datainsamlingen reflekterade Göran över arbetssituationen och 

berättade ”det är nog extremt få dagar vi faktiskt är alla här”, måndag, tisdag och fredag är de 
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dagar som studiens fältarbete skett. Att få vara närvarande och utföra fältarbete en av de dagar 

som all personal är på plats hade förmodligen varit informationsrik och möjligen gett en 

annan bild av arbetsplatsen, där resultaten hade kunnat variera. En annan aspekt som Patton 

(2002) pekar på är att man som forskare måste förstå sin påverkan som observatör och att allt 

som observeras blir påverkat till en viss grad. Närvaron av studieutförandet kan därför vara en 

bidragande faktor till att arbetssituationen skiljde sig från andra dagar. Av de 14 personer som 

var stationerade i kontorslandskapet var det endast en tredjedel av personalen i snitt som var 

närvarande under större delen av observationen, vilket medförde svårigheter i identifikationen 

av fokusområdet och den fördjupande datainsamlingen. Genom valet av en kvalitativ studie 

var det även möjligt att använda flexibel design som designstrategi i studien vilket har varit 

positivt påverkande. Genom den flexibla designen av studien var det möjligt att lägga till 

ytterligare tid för fältarbete då det upptäcktes i analysen att mer data från fältet var behövligt. 

Avsnitt 4.4.3 är ett resultat av den flexibla designen och har på så vis bidragit till resultaten. 

Utförandet av ytterligare en intervju med Olof för att bekräfta och utveckla förståelsen kring 

den observerade situationen hade förmodligen resulterat i en mer innehållsrik beskrivning och 

djupare information kring vad Olof upplever i situationen.  

I användningen av distribuerad kognition och aktivitetsteori har den förstnämnda teorin 

använts i tidigare studier samtidigt som det är första gången aktivitetsteori blivit tillämpad. 

Det är en svårighet att agera objektivt utan påverkan av motiveringar, mål och förhoppningar 

(Patton, 2002). Det är då viktigt att diskutera möjliga faktorer som påverkar studien och 

resultaten, i denna studie är aktivitetsteori obekant sedan tidigare, vilket antas vara en faktor 

som möjligtvis påverkat beskrivningen av teorin och resultaten. Läsaren kan möjligtvis även 

kunna anta att denna studie favoriserat distribuerad kognition, dock är fallet så att teorin är 

tidigare använd av forskaren och där igenom existerar en mer genuin förståelse för den 

teoretiska bakgrunden. Tanken med denna diskussion är dock att delge läsaren med kunskap 

om att forskaren i denna studie besitter insikten av det diskuterade ämnet och på så vis ökar 

förtroendet både för forskarens objektivitet och studiens tillförlitlighet. I detta skede 

konstateras det även att aktivitetsteori anses av denna författare vara en svårare teori att 

använda och förstå då det krävs mycket kunskap. Detta kan självklart ha påverkat analysen i 

studien och även de presenterade resultaten, eftersom aktivitetsteori är en relativt svår teori att 

använda och det är möjligt att vissa egenskaper som är självklara för erfarna utövare kan ha 

missats helt i analysen. Uden et al. (2008) argumenterar för att detta är ett existerande 

problem för aktivitetsteori då forskaren måste ha en fullständig och komplett förståelse för 

aktivitetsstrukturen men även att kunna se de olika aspekterna i observationer.  

Eftersom aktivitetsteori är en teori med fokus på sin analysenhet, den mänskliga aktiviteten, 

så har den ett relativt litet fokus på kognitiva aspekter vilket gör att möjliga lösningsförslag 

genererade av denna teori kan leda till lösningar som i slutändan ändå inte förebygger 

kognitiva arbetsmiljöproblem på ett passande sätt. Detta kan då istället leda till nya typer av 

arbetsmiljöproblem som blir allt mer komplexa att analysera och svåra att förebygga. Även 

distribuerad kognition kan ha sina negativa aspekter, teorin är relativt dålig på att förklara 

förkroppsligade aspekter, vilket kan leda till att arbetsmoment utformas utifrån teorin men där 
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kroppens roll inte får någon del i utformningen och att arbetsmoment blir negativt påverkade 

för kroppen.   

Två typer av sampling har använts i denna studie, möjlighet till undersökning och bekvämlig 

undersökning. Patton (2002) pekar på att bekvämlig undersökning är den vanligaste typen av 

sampling samtidigt som det är den minst önskvärda. Målmedveten och strategisk sampling 

kan resultera i kritiskt och central kunskap av valda studieobjekt, bekvämlig undersökning är 

varken målmedveten eller strategisk (Patton, 2002). Även om det är denna sampling som 

tillämpats i hög grad så har kontor eller kontorslandskap varit den önskade och eftersökta 

arbetsmiljön. Målet har således inte varit att använda vilken arbetsmiljö som helst utan ett 

inriktat fokus där kognitiva arbetsmiljöproblem anses kunna existera i bred skala. Möjlighet 

till undersökning är den sampling som beskriver att fältarbetet är en process där forskaren 

behöver göra på-plats beslut för vilka aktiviteter som ska studeras. Patton (2002) beskriver att 

alla dessa beslut inte kan göras innan fältarbetet påbörjas, det som upptäcks kan studeras när 

det upptäcks. Denna sampling har trätt i kraft i samband med den orienterande observationen 

som syftar till att upptäcka ett fokusområde på plats i fältet. Användingen av dessa två typer 

av sampling har bidragit till studien på olika sätt. Bekvämlig undersökning har tillämpats på 

grund av att tid har varit en dyr och begränsad resurs i detta arbete och det har således inte 

existerat någon möjlighet att triangulera fram en ”perfekt” arbetsmiljö att studera. Tillgången 

till en arbetsmiljö som studieobjekt tidigt i studien har istället haft gynnsamma resultat i form 

av att undersökningen och analyserna inte har blivit grovt begränsade av tidsresurser.  

6.3 Andra reflektioner kring resultatet 
Arbetsmiljöverket (2014) argumenterar för att det finns många faktorer i arbetsmiljön som 

begränsar kognitiv prestation, samtidigt som det finns stora kunskapsluckor gällande 

kognition och arbetsmiljöproblem. Dessa kunskapsluckor behöver fyllas med vetenskaplig 

kunskap för en bättre förståelse av arbetsmiljö och arbetsmiljöproblem och hur dessa kan 

förebyggas. Arbetsmiljöverket (2010) beskriver att kostnaderna för arbetsmiljöproblem är 

mycket komplexa att räkna ut, men det som kan konstateras är att det kostar företag och staten 

många miljoner kronor per år till följd av att arbetsmiljöproblem uppstår. Arbetsmiljöverket 

(2010) beskriver att enbart deras förebyggande verksamhet kostade 615 miljoner kronor år 

2008. Eftersom kognitiva arbetsmiljöproblem är ett relativt outforskat område existerar det 

ingen beräkning i hur stora konstader som blir till följd av dessa problem. Denna studie och 

liknande framtida studier kan hjälpa till att bidra med förståelse om vilka kognitiva 

arbetsmiljöproblem som är vanliga på arbetsplatser och hur de kan förebyggas. Detta kan 

resultera i minskade kostnader i förebyggande syfte och att arbetsmiljöer förbättras överlag.  

I avsnitt 2.2 beskriver Toomingas (2014) att vår datoranvändning har ökat samt att våra 

arbetsplatser blir utrustade med mer teknik, detta i samband med att Lind et al. (1991) 

argumenterar för att kognitiva arbetsmiljöproblem ofta uppstår i samband med teknik ger en 

bild av att dessa problem ofta kan uppstå på arbetsplatser. Denna studie blir således inte bara 

intressant ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv utan även ett ekonomiskt och 

samhällsenligt perspektiv då resultaten visar att det existerar kognitiva arbetsmiljöproblem på 

den valda arbetsplatsen. Arbetsplatsen är inte unikt designad och innehåller inte heller några 
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ovanliga arbetselement vilket ger argument för att kognitiva arbetsmiljöproblem kan vara ett 

vanligt förekommande fenomen på många kontorsarbetsplatser. Många människor på 

arbetsmarkanden kan därför antas bli påverkade av kognitiva arbetsmiljöproblem, vilket 

resulterar i konstader för företag och samhället men även att de utsatta personerna blir 

negativt påverkade. Denna studie kan bidra med kunskapen att personer på arbetsplatser som 

har telefonsamtal eller möten i stor utsträckning i sina arbetsuppgifter bör tilldelas ett eget 

enskilt kontor. Detta med syfte att kunna utföra dessa arbetsmoment med information 

tillgängligt så att fler av de identifierade kognitiva arbetsmiljöproblemen kan förebyggas. På 

detta sätt varken stör personen eller blir störd av andra som pratar i telefon, eller för 

diskussioner. Användningen av ett ljudrum har i denna studie visat sig ineffektivt och att 

kognitiva arbetsmiljöproblem uppstår i samband med att inte föra telefonsamtal där 

information finns tillgänglig. Ljudrummet skulle kunna kompletteras med verktyg som dator 

och där igenom göra information tillgänglig, detta bör dock ses som ett sekundärt alternativ 

för företag. 
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