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Abstrakt 
 
I den här rapporten presenterar vi vår argumentation angående datoriseringen av två 
arbetsuppgifter på Habiliteringen, Karlskrona har inneburit ett understöd av det direkta arbetet 
med patienter eller av det administrativa arbetet. De anställda anser att den direkta kontakten 
med patienten är det viktiga, medan dokumentering och det administrativa arbetet är det 
”oviktiga”, aspekt som också framgår från vår empiriska undersökning. 
Det finns en ambivalens med datoriseringen av dessa arbetsuppgifter som vi beskriver i vår 
uppsats. Å ena sidan stödjer datoriseringen dokumenteringen och det administrativa arbetet, 
det oviktiga, medan å andra sidan användningen av dataprogrammen har en stor potential i att 
indirekt understödja huvudarbetet, det direkta arbetet med patienter, vilket är det viktiga. 
För att belysa de här aspekterna skildrar vi i vilket syfte de anställda använder 
dataprogrammen, på vilket sätt de använder datorn och dataprogram, och de olika problemen 
som har uppstått sedan datorn har införts. 
Vi föreslår ett antal förslag/förbättringar som kan leda till effektivisering av huvudarbetet 
(arbetet med patienter) och kollateralt av arbetssättet. 
 
Nyckelord: datorisering, det viktiga, det oviktiga, ambivalens, understöd. 
 
Abstract 
 
In this bachelor thesis we present our argumentation about whether the computerising of two 
work tasks on Habilitering, Karlskrona support the direct care work with patients or the 
documentation work. The personnel agree on the fact that the direct work with patients is the 
important part, while the administrative/documentation work is the ‘unimportant’ part. This is 
mirrored as well in our empirical study.   
There is an ambivalence about computerising these work tasks, as the readers can see in our 
account on this aspect. On the one hand the computerising is supporting the documentation 
and administrative work (supporting the unimportant). On the other hand there is a great 
potential in the way the data programs can be used for supporting indirectly the important 
work, the direct work with the patients.  
In order to sustain our opinion we describe what the staff uses the programs for, how they use 
the data programs, which are the problems that appeared since the staff began to use the 
computers.  
We present as well some suggestions/improvements that can make the main work (the work 
with patients) and secondarily the work procedures more efficient.   
 
Keywords: computerising, the important, the unimportant, ambivalence, support.    
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Förord 
 
Vi vill tacka våra medhjälpare till att ha stött oss i vårt arbete. Vi vill speciellt tacka de 
anställda på Habiliteringen för att de har tagit sig tid för oss. Utan deras stöd skulle den här 
rapporten inte ha varit möjlig att utföra. 
 
Vi vill också tacka Caroline och Sven för ert stöd med det svenska språket, och  Francisc och 
Robert för deras tålamod, förståelse och feedback. 
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1    Inledning  
 
Under våren 2003 har vi utfört en explorativ studie på Habiliteringen i Karlskrona, där vi har 
studerat två dataprogram som de anställda började använda nyligen. De två programmen är ett 
datoriserat journalsystem som heter BMS och TeamWare programmet som innehåller bland 
annat kalender (bokningssystem) och mail. 
  
Som startpunkt har vi haft två aspekter: 

1. De yrkeskategorier som finns på den här arbetsplatsen har inte datorn som 
arbetsverktyg. 

2. Tidigare forskning inom samma specialfält visar att införandet av datorer (och implicit 
dataprogram) i vårdsystemet inte understödjer huvudarbetet (den direkta kontakten 
med patienter, som är det viktiga), men det administrativa (”det oviktiga”). 

 
Vi vill visa ambivalensen som finns bakom datorisering av arbetsuppgifter och beskriva vad 
yrkesarbetarna använder dataprogrammen till, hur de använder datorn (dataprogram) och 
vilka problem som har uppstått sedan de infördes. Det ”konkreta” vi vill bidra med är ett antal 
förslag som kan leda till effektivisering av huvudarbetet (arbetet med patienter) och kollateralt 
av arbetssättet.    
 
Tidigare har vi utfört ett annat projekt (IT-fadderskap) på samma arbetsplats under våren 
2002, i kursen ”Datorer och lärande”. Vårt uppdrag var att undervisa de anställda i att 
använda ett nytt dataprogram, TeamWare, och vid sidan om det har vi även visat dem hur 
programmen i Microsoft Office paketet fungerar. Erfarenheten som vi förvärvat då har vi nu 
använt som fördel i vår studie. Vi är redan bekanta med arbetsplatsen och de anställda som vi 
har undervisat och därför är grunden till vår aktuella studie redan lagd. 
 
Under den tid vi aktivt har tillbringat med de anställda har en central bild formats som resultat 
av ledmotivet i deras berättelser: det viktigaste för dem är arbetet med patienter. Allt annat är 
sekundärt, och därför mycket mindre viktigt. Huvudprioriteten är patienten. Personalen 
arbetar med patienten i team och individuellt. Tangential till det här arbetet är det 
administrativa, där de bokar rum, bilar och resursmaterial och gör anteckningar i 
journalsystemet om arbetet med patienten. Ambivalensen som vi har märkt är att å ena sidan 
de två programmen är designade för dokumentering och administrativt arbete, vilket betyder 
att de understödjer det oviktiga. Å andra sidan kan man använda systemet så att det kan 
understödja teamsamarbetet (e-kalendern, mail-programmet och delade patientjournaler, där 
team medlemmar skriver i samma journaldokument), vilket är det viktiga.   
 
I vårt kandidatarbete analyserar vi vilka konsekvenserna av införandet av datoriserade 
arbetsuppgifter är och hur de påverkar arbetsrutinerna hos de olika icke-datoriserade 
yrkeskategorierna1 på Habiliteringen. För oss är det mycket intressant att studera hur 
”beroende” en individ blir av en artefakt som datorn i yrken som inte har dator som 
arbetsverktyg.  

1 Vi menar med ”icke-datoriserade” yrken sådana yrken där man inte har datorn som arbetsverktyg. Till 
exempel, en sjukgymnast eller en arbetsterapeut kan utföra sitt yrke utan att behöva använda datorn i de 
behandlingar och övningar den gör med patienten, och dokumenteringen (journalplikten) kan göras i 
pappersformat. 
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Vi gör en beskrivning, både ur arbetsvetenskapligt och datavetenskapligt perspektiv. Det 
arbetsvetenskapliga perspektivet är vilken betydelse yrkesutövandet har och hur det kan 
understödjas med hjälp av ny teknik. Det datavetenskapliga perspektivet är vad det innebär att 
datorisera en arbetsplats. Vi har avstått från all politisk tolkning av vilka konsekvenser 
beslutet att digitalisera information kan ha. Vår huvudfokus har varit på om datoriseringen på 
just den här arbetsplatsen har inneburit ett understöd av huvudarbetet eller ej.  
 

1.1    Införande av datorer och dataprogram 
 
Införandet av datorer har infallit rätt sent på Habiliteringen (de fick egen dator 2001) vilket 
har bidragit till att en stor del av yrkesutövandet har utförts utan datorns hjälp. När alla de 
anställda nu har en egen dator, och det har tillkommit nya dataprogram som de måste använda 
i sitt yrke, kommer datorn mer och mer in i den ”allmänna yrkesbilden” och arbetsrutinerna 
anpassas till de nya arbetsvillkoren. L.P.2 sa angående den här aspekten: >>Arbetet har blivit 
mer och mer administrativt och tar mycket av min tid upplever jag. Mer tid än för 5-6 år 
sedan. Vi måste skicka olika sammanfattningar till olika myndigheter nu, där föräldrarna har 
gett ett medgivande av det, exempelvis till skolan. Mer och mer är begärt skriftligt annars 
kunde det göras muntligt som förr i tiden.<<  
 
På Habiliteringen arbetar åtta olika yrkeskategorier, allt ifrån psykologer till sjukgymnaster, 
som (enligt oss och de anställda) inte har dator som arbetsverktyg. Eftersom man strävar efter 
effektivisering i arbetet, har de anställda blivit ”beroende” av en artefakt som datorn, vilken 
underlättar många arbetsuppgifter, såsom dokumentering, skrivandet av patientjournaler och 
kommunikation mellan arbetskollegor. De anställda använder till stor del BMS programmet 
(journalsystem), TeamWare programmet och det har nu också införts en pappersbaserad 
”kallelse”3, som är likadan för hela Landstinget.  
 
De har också ett statistikprogram som heter Pas-Origo, där alla besök på Habiliteringen 
registreras. PhysioTools är ytterligare ett program där arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna 
placerar ihop bilder för att utforma olika övningar efter deras patienters behov. Webbsesam 
används av sjukgymnaster för att beställa material online. Vi kommer att ha ett kort avsnitt 
(Program som understödjer det viktiga) om dessa dataprogram som används som 
hjälpmedel i arbetet med patienter, i slutet av vår rapport. 
 

1.2    En ”annorlunda” etnografisk studie  
 
Under vårt kandidatarbete har vi försökt att få en djupare inblick i vad de olika yrkena innebär 
och hur stor del av de olika yrkesgruppernas vardag som upptas av datorarbete. Vi har inte 
kunnat utföra en etnografisk studie med observationer direkt i arbetet, eftersom 
Habiliteringen har sekretessbelagt all verksamhet. Vi har inte haft möjlighet att kunna följa 

2  Vi har valt att använda oss av initialer på personalens förnamn därför att riktiga namn inte får förekomma. 
3 Kallelser skrivs av alla anställda. De lämnas till administrativ assistenten som skickar ut dem genom ett 
program som heter Pas-Origo. Det finns en standard mall att fylla i, som är likadan för hela Landstinget. Vissa 
anställda tycker inte att den här mallen är anpassat till sin verksamhet.  
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med de anställda när de har utfört behandlingar med patienter eller när de har fört 
journaldokumentering vid datorn. Därför har vi byggt upp våra insikter om hur de arbetar 
genom att intervjua dem. Intervjumaterialet har vi sedan bearbetat flera gånger. Vi har utfört 
en empirisk undersökning på den problematik vi har varit intresserade av. Vi har baserat vårt 
skrivande på ”känsla för” det personalen har sagt, iakttagelser och spekulationer kring dem 
här. Vi kan inte uttala oss om personalens yrkeskunnande, eftersom vi inte har haft 
möjligheten och tiden att observera det, men vi har försökt att tydliggöra en så korrekt bild av 
deras arbetssätt som omständigheterna tillåtit. Vi har också uppmuntrat dem att uttrycka sig 
angående konsekvenser av datorisering på yrkeskunnande, eftersom det är ett relaterat område 
till vårt huvudfokus. 
 
Det arbete som de anställda utför är påfrestande och kräver mycket fysisk och psykisk energi. 
De känner sig därför pressade när nya saker kommer in i deras arbetstillvaro, som till exempel 
att behöva ta sig tid för att svara på våra frågor.  
 
Vi har inte kunnat samtala med alla anställda på den här arbetsplatsen på grund av att de inte 
arbetar enligt samma schema, så vi har fått göra ett urval av personal. Konsekvenserna av 
urvalet har varit att vår bild av verksamheten här inte är ett komplett pussel. Vi har varit 
medvetna om att några fragment fattas, och vi kan inte redogöra för hur väsentliga de 
egentligen är. Vissa aspekter av den fungerade subkulturen i det här sociala nätverket har vi 
inte kunnat inkludera här just på grund av sättet vi utförde den etnografiska studien på.   
 

2    Frågeställningar 
Händer det samma sak på nytt? Blir införandet av datorer ett stöd för det administrativa 
arbetet? Eller utnyttjas potentialen som finns i datorisering av arbetsuppgifter i att understödja 
huvudarbetet? Har användningen av de datoriserade arbetsuppgifterna påverkat den 
professionella relationen med patienten som en effekt av förändrade arbetsrutiner? Upplever 
de anställda en förändring i sitt eget yrkeskunnande4?  
I de artiklar och böcker som vi har läst om forskning inom IT och specifikt införande av 
datorer/datorisering av arbetsuppgifter, har författarna kommit till en liknande slutsats, 
nämligen att i de flesta fall leder införandet av ny teknik i vårdsystemet till stöd av det 
administrativa arbetet i stället för huvudarbetet, det med patienter. Shoshana Zuboff (In the 
Age of the Smart Machine, 1988), Bo Göranzon (Det praktiska intellektet, 1986, Spelregler – 
om gränsöverskridande, 2001), Thomas Tempte (Arbetets ära, 1997), Mats Heide (Den svåra 
konsten att forska om informationsteknik, 1999) och Maja-Lisa Perby (Konsten att bemästra 
en process, 1995) beskriver och argumenterar om vilka konsekvenserna av datorisering av 
arbetsuppgifter blir.  
 
Lotte Alsterdal (Hertig av ovishet – aspekter på yrkeskunnande, 2001), Eevi Beck (Managing 
Diffracted Rationalities: IT in a Home Assistance Service, 1997), Christian Heath och Paul 
Luff (Documents and Professional Practice: ’bad’ organisational reasons for ’good’ clinical 

4 I en artikel av Bernt Skovdahls ("Begåvningsprofiler och yrkeskompetenser") om datorns påverkan på 
yrkeskunnandet hos sjuksköterskor kom han fram till att yrkeskunnandet försämrats sedan de började använda 
datorer. Själva arbetet med patienter har tagits över av undersköterskor, eftersom mycket av sjuksköterskornas 
tid har gått till att göra administrativt arbete. Det här visar att införandet av datorer inte alltid innebär en 
effektivisering av arbetet, utan snarare en komplicering av det. Efter våra undersökningar har vi kommit fram till 
att det inte är lika enkelt som i Skovdahls studie när det gäller situationen på Habiliteringen. 
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records, 1996) beskriver hur datorisering av arbetsuppgifter inom vårdsystemet kan ställa till 
problem. Vi har haft de ovannämnda författarnas verk som inspirationskälla för våra 
frågeställningar.       
 
Det har varit intressant för oss att studera hur användningen av datorer har förändrat 
personalens arbetssätt5 och att observera i hur stor grad potentialen till att understödja 
huvudarbetet är utnyttjad. I dagens samhälle har datorn fått större och större del i alla 
yrkeskategorier; det är inte längre bara administrativ personal som har datorn som 
arbetsverktyg. 
 
Frågeställningen som vi har riktat in oss på i den här rapporten är: 

– Understödjer datoriseringen av de arbetsuppgifterna det viktiga eller det oviktiga?  
 

Bakgrunden till vår frågeställning har varit:  
– Hur har datoriseringen gått till? En kortfattad jämförelse mellan hur det har varit 

innan, utan datorer, och nu med datorer. 
 

Det resultat vi har kommit fram till är en sammanställning av våra observationer och de 
anställdas synpunkter, där vi kan ge förslag till:  

– Effektivisering/förbättring av huvudarbetet med hjälp av befintlig teknik. 
 

Vi är medvetna om att frågan vi har riktat in oss på är bred, men vi kommer enbart att 
beskriva de aspekter som vi kunde komma fram till efter våra intervjuer med personalen på 
Habiliteringen.    

3    Metoder 
 
Huvudmetoden i vårt kandidatarbete har varit utförandet av en etnografisk studie, där vi har 
baserat vår dokumentering på fältanteckningar, intervjuer med bandupptagning och 
transkribering av dess innehåll. Vi har också använt oss av fältanteckningarna som vi har tagit 
under vårt tidigare projekt på Habiliteringen våren 2002 och av vissa delar av den tillhörande 
projektrapporten.  
 
Den analytiska metoden vi har använt under vår datasamling var induktiv (Zuboff, 1988), det 
vill säga vi har lyssnat på bandinspelningarna och läst loggen och bandtranskriberingarna om 
och om igen, och har försökt att inte filtrera dem genom våra fördomar. Vi har ägnat timmar 
åt att försöka lägga ihop de olika informationsbitarna till en begriplig konceptuell karta. Som 
hjälp har vi använt artiklar och texter6 relaterade till samma fältområde. Därifrån vi har sedan 
kunnat hämta inspiration.  
  
Personalen som vi har intervjuat har bestått av alla yrkeskategorier utom läkare och 
barnskötare. Alla intervjuer har utförts på de anställdas kontor eller i samtalsrum. Vi har varit 
begränsade i vårt arbete eftersom vi inte har kunnat följa med de anställda när de utför 
behandlingar eller när de dokumenterar vid datorn. Intervjuerna har gjorts för att kunna 
frambringa ett resultat över vad som personalen är missnöjda och nöjda med när det gäller de 

5 Med ”arbetssätt” menar vi hur ett yrke utförs. Med ”yrkeskunnande” menar vi summan av kunskaper, 
erfarenheter och färdigheter inom ett visst yrke.  
6 Som vi har nämnt under Frågeställningar  
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dataprogram de använder och vad datorn egentligen understödjer, huvudarbetet eller det 
sekundära arbetet?  
 
Baserat på det här resultatet har vi kommit fram till ett antal förslag angående effektivisering 
av huvudarbetet med hjälp av befintlig teknik och vi har också designat vissa förbättringar till 
TeamWare-programmet i PhotoShop. Vi har skickat vår rapport till de anställda och har 
bearbetat informationen på nytt och korrigerat vissa aspekter som vi kommer att presentera i 
kapitlet om Förslag och lösningar. Vi har också sammanställt de anställdas önskemål av 
förbättringar i BMS journalsystemet. Vårt mål med designförslaget är att göra en förenkling 
av personalens arbetssätt kring just de två programmen.  
 
Tidslinjen visar arbetsförloppet under de två projekt vi har gjort på Habiliteringen:  
 
IT-fadderskap  IT-fadderskap   Kandidatarbete   Kandidatarbete    Kandidatarbete    Kandidatarbete 
Habilitering  slutar    Habilitering        Analysfas             Designfas           avslutas         
börjar      Etnografisk        Check med           Check med 
     studie        utvald personal     utvald personal 
      
  
 
mars 2002   maj 2002     jan. 2003       april 2003              maj 2003 maj 2003 
 
Figur 1.  Tidslinje som visar arbetsförloppet under de två projekt vi har utfört. 

3.1 Undersökningsgrupp 
 
Vi har valt att prata med de personer som vi hjälpte under IT-fadderskapsprojektet, eftersom 
vi redan hade skapat en bra kontakt med dem under våren 2002 och en sorts tillit mellan oss 
och personalen har etablerats. För oss var det en stor fördel i vårt kandidatarbete. Vi hoppades 
att vi på det här sättet skulle kunna spara tid på att utveckla nya relationer med personalen och 
kunde i stället direkt börja med att samla information för vår rapport.  
 
Vi har gjort ett urval av nästan alla yrkeskategorier för att kunna representera vad de anställda 
på Habiliteringen anser om datorns inflytande, hur de använder sig av dator och vilka 
skillnaderna är beroende på vilken yrkeskategori personalen hör till. Vi har analyserat, jämfört 
och kategoriserat data i grupper tillhörande de olika yrkeskategorierna och vi har också 
kunnat observera likheter och skillnader i de anställdas berättelser om ämnena vi har 
diskuterat.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
Den första kontakten på Habiliteringen var med avdelningschefen. Vi presenterade vår 
projektidé för honom och frågade hur vi lämpligast kunde ta kontakt med de anställda. Han 
erbjöd sig att hjälpa oss med att maila ut till alla anställda att just de här dagarna kommer vi 
att vara där för att prata med dem. Vi har sedan kommit dit och knackat dörr hos var och en 
av personalen för att se om de har tid med oss en kort stund. Vi har fått råd från 
avdelningschefen om hur vi skulle uttrycka oss angående insamling av information. Han 
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ansåg att om vi endast sa att vi behövde en kort stund med dem i stället för att säga att vi ville 
intervjua dem, skulle yrkesarbetarna lättare acceptera att ta sig tid. 
 
Första gången vi träffade dem berättade vi för dem att vi gör vårt kandidatarbete och att vi 
fokuserar på vilket inflytande datorn har. Vi beskrev också för de anställda vad vi behövde 
hjälp med och vad vi ville bidra med.  
 
För att kunna få en inblick i hur införande av datorer på både Landstinget och Habiliteringen 
har gått till har vi intervjuat personal som är IT-ansvariga på Landstinget. Dem har vi 
kontaktat via mail. Vi har samtalat med IT-chefen på Lanstinget om införandet av datorer, 
med en systemadministratör på Landstingets IT-enhet om införandet av TeamWare 
programmet och med en projektledare på Landstingets BMS-kontor. 
 
3.2.1    Intervjuer 
Vårt mål med intervjuerna har varit att kunna frambringa ett resultat över vad personalen är 
nöjda och mindre nöjda med angående användning av datorer och dataprogram och att få en 
klarare bild av verksamheten på arbetsplatsen. Frågorna vi har ställt till de anställda har vi 
försökt att formulera enligt intervjuteknik som en av oss tidigare har studerat på ett 
Journalistik Universitet, för att kunna få ut så mycket väsentlig information som möjligt (se 
Bilaga 1). Vi började med några ”standardfrågor” angående kalenderns funktionalitet, 
eftersom vi redan var insatta i den. När vi hade bestämt oss för vilka frågor som var 
lämpligast att ställa till att börja med ställde vi samma frågor till all personal vi kontaktade 
under första intervjuomgången. Vi har försökt undvika att ställa styrande frågor och vi har 
gjort vårt bästa för att skapa en avslappnad stämning så att de har kunnat uttrycka sig öppet. 
Vi har varit medvetna om att det är en tidskrävande, invecklad process och därför har vi inte 
haft några stora förväntningar om att lyckas med det redan från början.   
 
I vissa fall fick vi dock styra in personalen mot våra frågor. När de inte kunde komma på ett 
svar på den fråga vi ställde eller när de fastnade i sitt tankesätt, berättade vi vad deras kollegor 
hade svarat på samma frågor, för att kunna få fram deras uppfattningar. Det var även ett sätt 
att locka fram mer detaljerade och uppriktiga svar på just de aspekter vi undrade över mest. I 
vissa fall kunde de komma på ytterligare svar, eftersom de fick en klarare bild över vad vi 
menade med till exempel ”nackdelar med programmet”. Vissa av våra informanter har 
diskuterat öppet och mycket med oss från början, som om de ville lätta sitt hjärta, medan 
andra har varit reserverade från början till slut. Vi har i vårt arbete oftast utnyttjat 
relateringarna av de anställda från första kategorin, eftersom de är rika, detaljerade och ofta 
beskriver arbetet på ett omfattande sätt.  
 
De dagar som vi hade bestämt att komma dit visade det sig att personalen oftast inte var 
tillgänglig, vilket gjorde att vårt arbete började försvåras. Vi bestämde oss därför att i 
fortsättningen komma till Habiliteringen helt oanmälda för att se om de hade någon lucka i 
dagens schema för att prata med oss. I de flesta fallen har vi kunnat hitta minst en person att 
prata med. Men det här tillväggångssättet fungerade inte heller så effektivt, eftersom vi inte 
alltid kunde hitta någon som hade en stund över för oss. Vi testade i fortsättningen att skicka 
mail till personalen.  
 
Vi började med att på nytt presentera en kort introduktion av vårt arbete. Vi antog att det på 
det här sättet skulle blir lättare för personalen att förstå vad vi ville göra om de fick ett 
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”visuellt” intryck. Det här sättet har fungerat bäst, eftersom vi bokade tid med dem via mail, 
vi fick bekräftelse via mail och då var vi säkra på att vi skulle kunna intervjua dem.  
 
Efter transkribering av intervjuerna upptäckte vi att vi hade följdfrågor i anknytning till vad 
informanterna berättade för oss. Oftast var det synvinklar på deras arbete som vi inte tänkt på, 
som öppnade nya, oväntade perspektiv för oss och som skapade en lavin av frågeställningar. 
Vi har mailat dem var och en, och då har vi skrivit vad vi har velat fråga om och hört oss för 
om när de skulle ha tid för oss.  
 
Vissa av yrkesarbetarna har svarat oss och sagt när vi har kunnat komma dit, medan vi från 
andra inte har fått något svar. Det har visat sig att mail-kommunikationen har varit bättre än 
att bara knacka på deras dörrar. Den här metoden har varit mer effektiv, därför att vi har 
kunnat strukturera och planera våra intervjuer bättre. Personalen har haft avsatt tid för oss och 
det har gjort att de inte har känt sig stressade när vi har pratat med dem, eftersom de redan 
visste vilka frågor vi skulle ställa och ungefär hur lång tid diskussionen skulle ta. 
Fortsättningsvis använde vi oss av det här tillvägagångssättet, då vi skickade nya frågor till 
dem efter varje bandtranskribering.  
 
Vi har inte haft möjlighet att kunna följa med de anställda i deras arbete med patienter och det 
var därför svårt för oss att kunna framställa frågor i observation av deras arbete eller av deras 
”tysta kunskap”. D. Randall (2000) påpekar under en föreläsning betydelsen av tyst kunskap 
för etnometodologiska studier. Det har tidvis varit svårt för personalen att kunna beskriva sina 
arbeten i detalj och verbalisera den tysta kunskapen. För att kunna komma in i detalj i hur de 
arbetar har vi ifrågasatt varför de gör en viss arbetsuppgift på det sätt de beskriver eller varför 
de just använder ett visst verktyg. Vi har i våra intervjuer kunnat få fram intressanta 
synvinklar på vad de anställda har för önskemål och tankar kring sin arbetsmiljö. För att 
kunna få fram sådan information var det viktigt för oss att fördjupa det förtroende som fanns 
mellan oss och de anställda på arbetsplatsen, både för att de skulle våga öppna sig inför oss 
och för att minska den stress som lätt uppkommer främlingar emellan i sådana situationer. 
 
Tabellen nedan visar en sammanställning av våra intervjuer, vilket visar vilka representanter 
av arbetskategorier som vi har intervjuat, hur många gånger och under hur lång tid 
intervjuerna varat.  
 
Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 
 
 Antal anställda Utvalda 

anställda 
Intervjuer Tid (min) 

Sjukgymnast 5 3 5 220 
Arbetsterapeut 4 1 2 80 
Kurator 4 2 4 100 
Specialpedagog 5 1 3 120 
Psykolog 6 2 4 120 
Administrativ 
assistent 

1 1 2 60 

Läkarsekreterare 1 1 2 70 
IT-ansvariga 
Landstinget 

 3 3 60 
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3.2.2    Bandupptagning 
För att kunna få ut så mycket som möjligt av intervjuerna använde vi oss av en bandspelare 
för att spela in våra intervjuer. Vi antecknade i början vad som personalen sa, men vi 
upptäckte att det var svårt att få ner allt det som sades på papper, vilket gjorde att vi därför 
började med att göra anteckningar tillsammans med bandinspelningarna. Vi använde oss av 
bandspelare för att lättare kunna komma ihåg vad som sades under intervjuerna med de 
anställda och för att kunna citera dem. Eftersom vi inte kunde filma personalens arbete har vi 
värderat bandspelare som ett bra alternativ för att samla data. För att underlätta för de 
anställda när vi intervjuade dem har vi sagt till dem att bandspelaren är gammal och därför får 
de hålla bandspelaren i handen så att den kommer närmare dem när de pratar. Vi hoppades på 
att de skulle känna att det var de som hade kontroll över situationen, eftersom 
avledningsobjektet var i deras händer.   
 
3.2.3    Transkribering  
För att det skulle bli lättare att blicka tillbaka på det som sades under intervjuerna och genom 
bandupptagningen så valde vi att transkribera det. En av oss har spelat upp bandet medan den 
andra har skrivit in i datorn vad som sades. Vi har sedan gått igenom de här anteckningarna 
både för att framställa nya frågor men även för att kunna se centrala och gemensamma 
problem.  
 
Bandtranskriberingen har för oss varit som en kista med skatter där vi har rotat efter den 
information vi har behövt. Vi insåg hur begränsade vi var i vårt arbete på grund av den 
sekretessbelagda aktiviteten i vårt skrivande och därför har vi läst transkriberingarna otaliga 
gånger och försökt skapa ett pussel där det inte fattas för många bitar. Arbetet och resultaten 
vi har kommit fram till baseras på analys av vad de anställda har sagt och av vad vi har hunnit 
observera under de två separata tillfällen vi har utfört projekten på Habiliteringen.    
 
De citat vi har valt att ta ut från transkriberingen och återge i rapporten har bestått av de 
positiva och de negativa aspekterna som personalen upplever av datorisering av specifika 
arbetsuppgifter. Vi har kopierat citat som är anknutna till just den problematiken, och när det 
har varit två representanter från samma yrkeskategori som har sagt ungefär samma sak, har vi 
skrivit endast ett citat.     
Vi har komprimerat transkriberingen i en tabell där vi har sammanställt det personalen ansåg 
vara bra med vissa dataprogram och vad som har varit mindre bra (se Bilaga 2).  
 
3.2.5    Planering 
Vi har planerat hela terminen vecka för vecka, för att få en bra överblick över det vi behövde 
göra. Vi har haft ett dokument med förslag och frågor, där vi efter varje intervju och 
transkribering har antecknat vilka frågor vi behöver ta upp på nästa intervju, med vilka 
anställda och vilka förslag till förbättringar som vi har insett vara möjliga. Vi har också skrivit 
logg vid och efter intervjuerna. Varje morgon som vi träffades gick vi igenom det vi skulle 
skriva i rapporten den dagen, skickade mail till de anställda vi skulle träffa snart och bestämde 
vilka frågor vi skulle ställa till dem.  
 
Vi har ritat, klippt och klistrat ”mind maps” och konceptuella kartor, för hela rapporten, och 
för varje kapitel för sig. Det här planeringssättet har visat sig vara mycket värdefullt, eftersom 
vi fick en visuell struktur som hjälpte oss att hålla oss på rätt spår (se Bilaga 3).   
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4    Bakgrund 
 
Grundläggande information om verksamheten på Habiliteringen har vi samlat under vårt 
tidigare projekt som vi nämnde i Inledning. Vi har i avsnitten 4.3 (IT-fadderskap) och 4.4 
(Utveckling av verksamhet under IT-fadderskapet) enbart inkluderat utdrag från det 
projektet för att läsarna kan få en inblick i själva verksamheten, i de anställdas reaktion 
gentemot det nya programmet, och i de anställdas och våra åsikter angående interaktionen 
människa-dator. 

4.1    Habilitering som verksamhet 
Personalen på Habiliteringen arbetar med personer med medfödda dishabiliteringar, eller 
personer som har någon form av dishabilitering sedan tidig barndom.  
Det finns tre kategorier av dishabiliteringar: 
– utvecklingsstörning 
– cp-skadador 
– autism. 
 
Totalt har Habiliteringen i Karlskrona kontakt med cirka 600 personer, från läkare på 
sjukhus till den dishabiliterade personens familj. All personal arbetar dagtid, vilket betyder att 
det inte finns möjlighet för någon av patienterna att bo där utan de kommer dit på dagen för 
behandling. Personalen använder sig av ett datoriserat journalprogram om patienter, BMS 
Vårdsystem. De anställda som arbetar med patienter har journalplikt.  

4.2    Arbetsplatsbeskrivning 
Habiliteringen tillhör Blekinge Sjukhus och är en avdelning av Blekinge Landsting. Det 
finns 25 anställda i 8 olika yrkeskategorier. Personalen består av psykologer, sjukgymnaster, 
läkare, kuratorer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, barnskötare och administrativ 
assistent/läkarsekreterare som jobbar med barn eller med vuxna. Det finns en avdelning för 
vuxna och en annan avdelning för barn. Byggnaden där Habiliteringen befinner sig är en 
gammal flickskola, som egentligen består av två separata byggnader.  
 
Den största byggnaden har två våningar. På ena sidan av nedre planet finns en reception, ett 
väntrum, en mindre hall med kopieringsmaskin och förut befann sig också bokningsböckerna 
där. Det finns också ett visst antal kontor, samtalsrum och ett rum där alla resursmaterial 
(digitalkamera, stereoapparater, videokamera, etc.) magasineras. På den andra sidan av nedre 
planet finns själva behandlingsrummen dit patienterna kommer. På det övre planet finns ett 
antal kontor, samtalsrum och ett arbetsrum. Den mindre byggnaden har ett fikarum, 
konferensrum och ett visst antal behandlingsrum. 
 

4.3    IT-fadderskapet 
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Under IT-fadderskapsprojektet undervisade vi personalen i TeamWare-programmet. 
Habiliteringen använder sig av TeamWare Office paketet som består av mail, kalender, 
forum, library och ett directoryprogram. I TeamWare Officepaketet finns uppgifter om namn, 
mail-adresser, telefonnummer och avdelning för all personal som jobbar inom Landstinget. 
All personal använder sig av mail-programmet för att ta emot och skicka mail till varandra. 
Alla får all information via mail. Det som de anställda har lärt sig med hjälp av vår 
undervisning har i första hand varit kalenderprogrammet. Avdelningschefen hävdar att han 
har beställt e-kalendern på grund av flera orsaker: i och med att de har fått nya lokaler på 
Blekingesjukhuset (som ligger vid en annan placering) ville han förenkla bokningarna, det vill 
säga alla kan boka sina lokaler och bilar oavsett var någonstans de befinner sig. Annars skulle 
de vara tvungna att göra sina bokningar enbart i den bokningsbok som fanns i hallen på 
Habiliteringen. En annan orsak var att de anställda skulle ha en bättre överblick (veckovis, 
månadsvis).  

 

Bilden visar det kalenderprogram som vi har lärt personalen att använda. 
 
I kalenderprogrammet kan de boka rum, bilar och resursmaterial (videokamera, bandspelare, 
digitalkamera). De kan dessutom använda programmet som en datoriserad almanacka. I 
paketet finns det en resurskalender med bilar, lokaler och resursmaterial som personalen kan 
öppna, för att sedan kunna boka direkt i den datoriserade kalendern. En resurskalender i det 
här fallet är ungefär samma sak som en fil. Just nu använder de anställda enbart 
kalenderprogrammet och de har tagit bort bokningsböckerna.  
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Bilden visar de bokningsböcker där personalen kunde boka bilar och lokaler. 

 
Under vårt IT-fadderskapsprojekt undervisade vi också de anställda i grundläggande 
information om Windows, såsom att skapa ny mapp, spara dokument, flytta och kopiera filer, 
söka filer och mappar, infoga bilder och använda tabeller. En stor del av den personal som 
finns på Habiliteringen har bara använt sig av TeamWare mail-program, BMS Vårdsystem 
och en mindre del av Microsoft Word. Ett flertal av dem har inte mycket erfarenhet av 
datoranvändning, eftersom de bara har använt sig av de här programmen. 
 
Personalen har haft som önskemål att lära sig mer om hur de använder hela Microsoft Office-
paketet, där bland annat Word, Excel och PowerPoint ingår. Ett stort intresse bland 
personalen har även varit att lära sig surfa på Internet, eftersom en stor del av dem aldrig har 
använt sig av Internet.  
 
Personalens kunskapsnivå i dataprogrammen var olika. Vissa behövde bara undervisning i 
kalenderprogrammet men det fanns även andra som behövde stöd med nästan allt angående 
datorns funktionalitet. 
 

4.4    Utveckling av verksamheten under IT-fadderskapet 
På Habiliteringen har vi assisterat personalen i att utveckla sin kunskap om datorer, särskilt 
den datoriserade kalendern. Den datoriserade kalendern ersatte bokningsböckerna i oktober 
2002. Innan vi avslutade vårt förra projekt på den här arbetsplatsen samtalade vi med 
personalen om vad de anser om det nya programmet. Efter de tio veckornas utbildning med 
oss, där de hade möjlighet att lära sig att använda själva programmet, insåg all personal vi 
undervisade att kalendern har både fördelar och nackdelar 

 

4.4.1    Positiva inställningar 
En viss del av personalen ansåg att en fördel med den elektroniska kalendern är att de kan 
prata i telefon med patienter och personal från andra ställen samtidigt som de bokar lokaler i 
programmet. I användandet av den datoriserade kalendern så behöver de inte gå ifrån den 
person de pratar med för att boka exempelvis ett rum för ett möte. De kan på det här sättet 
hela tiden hålla kontakten med den person som de pratar med i telefonen. Den anställde M.P. 
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sa när vi undervisade i hur kalendern fungerade: >> Det verkar ju vara bättre än att springa 
till böckerna därute när man sitter i telefon och behöver boka ett rum <<    
 
En annan fördel med att ha en datoriserad kalender är att den kan användas som en egen 
almanacka. M.P. ansåg och sa även här: >> Det här ger ju en bättre överblick och man kan ju 
inte dubbelboka sig själv.<< 
 
I den elektroniska kalendern kan var och en av de anställda hämta upp någon annans 
almanacka. Den som vill utföra det här söker efter kollegans namn i programmets arkiv. Just 
den personens bokningar hämtas hem i ens egen almanacka. På det här sättet kan hon/han se 
när respektive är upptagen eller ledig och kan därefter boka in sig hos henne/honom, i stället 
för att behöva leta upp personen i fråga, som de gjorde när de inte hade TeamWare 
programmet.  
 
En fördel som den anställde M.P. också såg med att använda kalenderprogrammet var att det 
inte går att ta bort en annan persons bilbokning. I de bokningsböcker som personalen har 
använt sig av innan, kunde de sudda och flytta runt varandras bokningar. Om någon av de 
anställda behövde en bil en hel dag och alla de andra bilarna var bokade halvdagar så kanske 
den personen flyttade över M.P:s bokning till någon av de andra bilarna. Likadant när hon 
behövde en större bil som hon bokat för en halvdag, kunde någon annan ändra i 
bokningsböckerna för att boka just den bilen för hela dagen. De större bilarna används för det 
mesta till att hämta hjälpmedel. De kan nu inte sudda eller flytta någon annans bokning i 
TeamWare.  
 
Som det framgår i nästa kapitel var det inte alla som såg den här fördelen med 
kalenderprogrammet utan de menade att det snarare var en nackdel, eftersom de inte längre 
kunde ändra andras bilbokningar om de själva skulle behöva boka en bil för en hel dag.  
 
4.4.2    Negativa inställningar 
Det var som sagt inte all personal som ansåg att en datoriserad kalender var en fördel, utan 
snarare en nackdel. De ansåg att arbetssättet att boka i bokningsböckerna var ett mycket bättre 
alternativ. De var vana vid att arbeta på det sättet. De ansåg dessutom att de själva inte hade 
tid att lära sig ett nytt program, särskilt eftersom de var tvungna att lära sig programmet under 
den ordinarie arbetstiden. 
 
Flera av dem vi undervisade var en aning rädda för datorer, eftersom de saknade en stor 
mängd kunskaper inom det området. Rädslan manifesterades som ett visst motstånd mot att 
lära sig programmet, särskilt hos de personer som varit sjukskrivna under en längre period. De 
menade att de hade mycket att ta ifatt och att de inte längre har ”kontroll” på vad som sker på 
arbetsplatsen.  
 
Varje anställd har ett eget användarkonto, där det finns standardiserade mappar med till 
exempel blankettmallar, bilder och så vidare. En viss del av personalen som varit sjukskriven 
hade svårt att veta vad deras eget konto innehöll, vilket gjorde att de upplevde det som 
främmande och ansträngande. Det kändes påfrestande, särskilt för dem som hade mycket liten 
datorvana och härifrån kom också motståndet till kalenderprogrammet. En annan anställd, 
L.O., som vi har undervisat vid tre tillfällen berättade att hon varit sjukskriven i sex månader 
och att hon inte har någon större datorvana. På grund av det här kände hon sig stressad och 
pressad av att lära sig TeamWare programmet under sin arbetstid.  
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S.B. som är en av de anställda sa så här om kalenderprogrammet: 
>>Man kan inte ta kalendern med sig. Man måste skriva samma saker i egen almanacka i alla 
fall. Om man bokar en bil för en hel dag; det första man gör på morgonen är att hämta bilen. 
Men om man inte kommer ihåg vilken bil, då måste man gå in på kontoret, starta datorn, 
logga in sig, öppna kalenderprogrammet för att kolla vilken bil man bokade. Och detta tar 
tid, minst 10 minuter…<< 
 
 
4.4.3    Analys och Erfarenheter under IT-fadderskapet 
Hos all personal som vi undervisade kunde vi lägga märke till en gemensam inställning till ny 
teknik, särskilt hos de personer som varit sjukskrivna. Inställningen var en blandning av stress 
(i stor omfattning för att det var mycket att komma ikapp med), rädsla för att göra fel och 
motstånd mot att ta emot ny kunskap, betraktad som en extra ’arbetsuppgift’ som kräver mer 
tid.  
 
De anställda var dock medvetna om att den nya arbetsuppgiften representerar en utveckling 
som är nödvändig för deras arbetsliv. Det är ett redskap som gör samarbetet mellan kollegor 
på arbetsplatsen lättare. Lave och Wenger (1991) påpekar: 
>>...participation in social practice – subjective, as well as objective – suggests a very 
explicit focus on the person, but a person-in-the-world, as member of a sociocultural 
community. […] As an aspect of social practice, learning involves the whole person; it 
implies not only a relation to specific activities, but a relation to social communities […]. In 
this view, learning […] implies becoming able to be involved in new activities, to perform 
new tasks and functions, to master new understanding. <<7 
 
Men det fanns en viss konflikt hos de anställda när det gällde deras uppfattning om 
bokningsböckerna och TeamWare programmet. Bokningsböckerna representerade en 
”gammalmodig” artefakt som har sina brister, men som alla var vana vid och visste precis hur 
den fungerade. TeamWare programmet representerar en modern artefakt, vilket också har sina 
brister, men som de inte har någon erfarenhet av.  
 
De anställda insåg att den här datorbaserade lärandeprocessen bistod dem till att utveckla sig 
professionellt, och de försökte integrera den nya kunskapen i arbetets rutiner. De är medvetna 
om att datorn som artefakt är en nödvändighet och att det inte längre fungerar bara med 
papper och penna. 
>>Computers are incontestably transforming our civilization. […] Computers can be the 
technical foundation of a new and dramatically enhanced literacy, which will act in many 
ways like current literacy and which will have penetration and depth of influence comparable 
to what we have already experienced in coming to achieve a mass, text-based literacy. <<8   
 
Vi har lärt oss att personalen reagerar och reflekterar olika när det gäller datorer. De besitter 
olika kunskaper och erfarenheter om datorer. Det här gäller dock inte bara personalen på 
Habiliteringen utan alla, därför att alla är vi egna individer. Det är här också viktigt att tänka 
på, för även om vi och personalen observerar exempelvis på kalenderprogrammet på 
dataskärmen, är det inte säkert att vi ser och uppfattar samma saker. R. Säljö beskriver att i ett 

7 Lave, J. & Wenger, E. – Situated Learning, s.52-53  
8 DiSessa, a. – Changing Minds, s.4, 5 
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sociokulturellt perspektiv anses det att två människor som observerar samma saker inte 
uppfattar vad som händer helt olika 9. Det har därför varit effektivt för oss att verkligen gå in 
från början med ny information med dem och för att se hur de har utvecklats.  
 
Eftersom en del av de anställda som vi undervisade hade lite datorerfarenhet, lade vi märke 
till att det var besvärligt för dem att koppla det nya programmet till redan befintliga egna 
kunskaper om programanvändning. Ett exempel på det här var att de flesta har använt mail-
program i viss omfattning, vilket har gjort att de inte har kunnat rama in ny information i 
befintliga kunskaper. Papert berättar i sin artikel om sin erfarenhet angående inramning av 
nya kunskaper i någonting redan bekant. 
>>The aspect of serendipity that played a role in my development was […] making a 
connection between two areas of knowledge<<10 . 

4.5    Historik över datorns införande på Blekinge Landsting 
För att få en grundläggande bild av införandet av datorer på Blekingesjukhuset (och implicit 
på Habilitering) har vi samtalat med en IT-chef och två stycken IT-ansvariga på Lanstinget 
angående just det här ämnet. De program vi har varit intresserade av är TeamWare och BMS, 
eftersom de används av alla yrkeskategorier på Habiliteringen. De tre informanterna beskrev 
för oss hur införandet av datorer och program har gått till, vem som har bestämt att datorer 
och program ska införas och varför just datorer och specifika program infördes. 
 
4.5.1    Införande av datorer 
”Datorer” i meningen av terminaler användes före 1983 för att kunna rapportera 
bokföringsposter till en servicebyrå som drev ekonomisystemet på Lanstinget. I slutet av 
1970-talet ersattes personalsystem med "PC" i form av Datapointmaskiner med eget minne. 
När IBM kom med den första datorn så köpte IT-chefen den och en kollega till honom köpte 
en ABC 800, den senare för medicinsk forskning. Under 80-talet var det i första hand 
terminalsystem som användarna i vården kom i kontakt med. Enskilda datorer köptes av 
läkare för forskning/uppföljning. Datorer i bred skala kom i början av 90-talet i samband med 
att primärvården datoriserades. IT-chefen och ett fåtal kollegor fick tidigt en 
utvecklingsbudget där de fick möjlighet att undersöka förutsättningarna för bredare 
användning i vården. Till det här beslutet var det inte knutit några som helst förväntningar om 
effekter. De avrapporterade till en styrgrupp med politisk representation. Bortsett från det här 
så var det önskemål om verksamhetsförändringar som drev på datoriseringen. Alltså inget 
beslut om att datorisera för datoriseringens egen skull. Det innebar att det togs fram underlag 
med förslag om nya arbetsrutiner, effektiviseringsmöjligheter och förslag till finansiering för 
varje enskilt projekt.  
 
De första åren togs politiska beslut kring varje upphandling men tidigt så hittade de en 
ordning där de i mera allmänna ordalag argumenterade för verksamhetsförändringar och fick 
medel för det medan de enskilda upphandlingsbesluten togs av tjänstemän, och så fungerar 
det fortfarande. I dag är besluten kring införande av IT-stöd formaliserade. Det krävs alltid en 
förstudie med krav på beskrivning av bland annat verksamhetsnytta och finansiering. Om de 
skall gå vidare eller ej avgörs av förvaltningschef eller av landstingsdirektör beroende på 
frågans storlek eller komplexitet. Efter förstudiebeslut så fördjupas analysen och det krävs ett 
antal beslut i ledet innan systemet kan anskaffas. Projektarbetena är också formaliserade och 

9 R. Säljö Lärande i praktiken s.90 
10 Papert, S. – A word for Learning, s.18 
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skall ske efter en särskild modell. Just nyttoeffekterna och finansieringsfrågorna är centrala i 
beredningen. IT-chefen har möjlighet (och skyldighet) att lyfta upp IT-frågorna till centrala 
ledningsgrupper. Alla beslut tas på tjänstemannanivå utom budgeten som fastställs politiskt.  
 
4.5.2    Införande av TeamWare 
TeamWare kalender har funnits i 10 år, men programmet har inte används lika länge. Varje 
basenhet på Landstinget har beslutat om när de ska införa/använda det. Det fanns från början 
halvdagsutbildningar i TeamWare. Lanstinget har ursprungligen varit en stor kund, men 
programmet finns över hela världen. Det var klinik efter klinik som införde egna datorer, 
vilket betyder att det inte var så att alla på Lanstinget fick datorer samtidigt. Programmet är 
inte designat efter Landstingets behov men eftersom de var en stor kund har de kunnat vara 
med och påverka resultatet efter eget behov. 
 
4.5.3    Införande av BMS 
I mitten av nittiotalet beslutades efter en förstudie att datorjournal skulle införas inom 
Blekingesjukhuset. Efter ett upphandlingsarbete valdes BMS Cross Vårdsystem, som då 
ägdes av IBM. Som pilotkliniker att starta med införandet valdes ögon- och öronkliniken. På 
grund av att den patientadministrativa delen av systemet ej kunde godkännas avbröts 
införandet på ytterligare kliniker. År 2000 startade införandet på nytt och då med beslutet att 
enbart införa BMS vårddokumentation på sjukhuset. En tidsplan och en ordning mellan 
klinikerna gjordes. Först ut efter omstarten var barn- och ungdomskliniken. Eftersom 
Habiliteringen har mycket gemensamt med barn var det naturligt att de påbörjade sitt 
anpassningsarbete som klinik nr. 2 efter omstarten. I april 2001 infördes BMS på 
Habiliteringen. Habiliteringens projekt bestod av en "Lisa-grupp" som fick utbildning i 
systemets uppbyggnad. Gruppen bestod av olika yrkeskategorier både från Karlshamn och 
Karlskrona. De arbetade därefter med att fylla sin databas med anteckningstyper, sökord och 
remisser som fyllde de behov som Habiliteringen hade, under handledning av en person från 
BMS-kontoret. Vissa grundförutsättningar fanns men många möjligheter gavs att utforma 
journalen efter Habiliteringens önskemål. Förutom att anpassa sin klinikdatabas svarade 
gruppen för en rutinhandbok och användarträning av sina arbetskamrater. Grundutbildningen 
av alla på Habiliteringen gjordes av utbildare på BMS kontoret. Rutinhandboken beskrev hur 
Habiliteringen skulle använda systemet. (Vi har varit positivt överraskade av att upptäcka att 
IBM:s designer och vårdpersonalen har varit aktivt involverade i designprocessen, att de har 
deltagit i en ”participatory design” process11.) 
 
I den här tidslinjen visar vi viktiga milstolpar över införandet av datorer och program: 
 
Ekonomi-  TeamWare      Primärvården   Datorjournal   BMS börjar    BMS börjar   TeamWare  
system       införs på         datoriseras        införs inom    användas på    användas på   kalender börjar 
                  Landstinget                    Blekinge        Ögonkliniken  Habiliteringen   användas på 

              Sjukhus                  Habiliteringen 
 
 
1980           1983                1990              1995                 1997                 2001               2002 
 
Figur 2. Tidslinje som visar införandet av datorer/dataprogram. 

11 >>Participatory design (PD) represents a new approach towards computer systems design in which the 
people destined to use the system play a critical role in designing it.<< – Schuler, D.; Namioka, A. – 
Participatory Design, 1993 

 21 

                                                



         Blekinge Tekniska Högskola 
         Kandidatarbete i MDA  
         VT 2003 
 
5    Sammanflätningen mellan arbetsvillkoren och arbetssättet på 
Habiliteringen 
 
Vi kunde nu observera när vi besökte samma arbetsplats ett år senare, att vissa aspekter har 
förändrats, samt att andra var likadana. Efter bearbetningen av det insamlade etnografiska 
materialet kunde vi upptäcka mönstret i den yrkesmässiga vävnaden: det är tydligt att kärnan i 
yrket är detsamma, men sättet att utföra det är annorlunda. För att kunna ha en helhetsbild av 
verksamheten på den här arbetsplatsen anser vi det vara viktigt att presentera vilka 
konsekvenser arbetsvillkoren har.  
 
Det finns flera faktorer involverade i inflytandet på yrkesutförandet:  

– nya datasystem som de måste lära sig  
– stressen som de upplever på grund av flera arbetsuppgifter under samma arbetstider 
– patienttillströmningar, där de regelbundet måste ta in nya patienter, vilket leder till att 

det under vissa perioder blir mer arbete att göra  
– brist på personal (två sjukgymnaster på fem tjänster, där en av dem jobbar deltid) 
– brist på lokaler (för få rum på Habiliteringen, som egentligen inte är anpassat för 

deras verksamhet)  
– brist på vissa instrument, vilket gör att de remitterar patienterna till Blekingesjukhuset. 

 
De här får självklart sina konsekvenser. Ett exempel är att i en del hälsoproblemfrågor måste 
personalen och patienten vänta ibland upp till ett år på svar från specialistläkare från en annan 
stad, exempelvis Lund. De har inte alla resursmaterial och instrument de skulle behöva, vilket 
gör att de ibland måste remittera en patient så att han/hon kan få just den typen av analys som 
behövs på Blekingesjukhuset eller på en specifik klinik.  
 
Alla de här faktorerna präglar arbetskvaliteten och implicit sättet att utföra arbetet. De 
anställda anpassar arbetsutförandet till de villkor som finns; den är en dynamisk process där 
de lär sig medan de utför arbetet. De kan inte lägga lika mycket tid både på utförandet av 
administrativt arbete/dokumenteringsarbete och på behandlingen av patienter kontinuerligt. 
De anställda vi intervjuade medgav att den här aspekten var riktig, och de sa att för dem 
kommer patienten i första hand, vilket gör att den tekniska delen får mindre av deras tid för 
utveckling och inlärning. >> Datorn har ökat stressen mycket, särskilt perioden där man 
skulle lära sig den. Det är mycket man inte förstår om datorer och då lägger man det man 
inte nödvändigt behöver lära sig om dem åt sidan.<< L.O. 
 
Vissa av dem som arbetar på Habiliteringen har varit sjukskrivna på grund av utbrändhet. De 
anställda upplever stressens orsak olika. För vissa av dem är det den nära kontakten med 
patienten som gör att de blir för mycket involverade emotionellt, för andra är det för många 
arbetsuppgifter eller för många patienter under en viss period. När de kommer tillbaka till 
arbetsplatsen får de prioritera det som är viktigaste för dem. 
 
Lotte Alsterdal (2000) poängterar i sin artikel att som yrkesutövare styrs var och en av dem 
som arbetar inom vårdsystemet av sina egna normer och erfarenheter om hur arbetet ska 
utföras. Ett personligt kontrakt rörande relationen mellan patient och personal läggs bredvid 
det formella. Hennes synpunkt stämmer överens med vad vi har observerat om hur våra 
informanter arbetar. De har berättat för oss att de betraktar varje patient som ett unikt fall, 
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även om det finns flera patienter med samma diagnos.  >>varje fall är unikt, jag anpassar det 
jag kan till var och en patient.<< L.O.  
I själva yrkeskompetensen ingår i stor omfattning ”känsla för feeling”, som en av de anställda 
uttryckte det, där teoretiska kunskaper och yrkeserfarenheter kombineras för att kunna 
modellera dem så att det nya ”konglomeraten” passar behoven för en specifik patient. Ett 
annat område där yrkesarbetarna anpassar yrkeskunnandet är teamarbetet. 
 
De arbetar också mycket i team, där varje anställd bidrar med sin yrkesspeciallitet. Det kräver 
också anpassning till varje patient i sig och en ”fininställning” för att veta var ens 
yrkesgränser slutar och någon annans börjar. Hoberg (1998) förklarar att individ lär sig 
genom exempel och den här processen kräver många års erfarenhet. Personalens berättelser 
intygar sanningen i det här påståendet och det är den bilden vi har fått efter att ha samtalat 
med dem. >> Man gör planer med familjen eller med patienten. Man sätter mål för en period. 
Det är upp till patienten hur mycket han/hon/familjen vill göra. Man måste också anpassa sig 
eftersom man jobbar i team. Det gäller att veta vad ens yrkesområden slutar och var en 
annans börjar. Det är svårt och tidskrävande.<< L.O. 
 
När en ny patient registreras, träffar den här personen och hans/hennes anhöriga ett team på 
Habiliteringen. Teamet genomför en utvärdering på patienten för att kunna ställa en diagnos 
och bestämmer sedan tillsammans med patienten och de anhöriga en plan för behandling. Om 
patienten redan har en fastställd diagnos från Blekingesjukhuset eller Barnkliniken, då börjar 
teamet direkt med en plan för behandling, där de också bestämmer vilka yrkeskategorier som 
behöver arbeta med patienten och vad var och en ska göra. I de flesta fallen börjar de sedan att 
arbeta individuellt med patienten och första steget är en viss typ av bedömning (till exempel 
motorisk, psykologisk), beroende på vilken yrkeskategori patienten har tilldelats. När de 
arbetar i team kommer var och en med sina kunskaper och erfarenhet och de vet på ett ungefär 
var någonstans var och ens insats slutar. När de däremot arbetar individuellt med patienten, 
använder de sig av andra färdigheter än de som är strikt karakteristiska för själva yrket. För en 
sjukgymnast är det viktigt hur den bemöter och kommunicerar med patienten, eftersom 
problemen de får behandla är av speciell natur. Det kräver mer än att bara skriva ut ett recept 
med medicinering. Det kräver också att personalen behandlar patientens psyke och sinne. 
>>Man gör egentligen tre eller fyra yrken. Bemötande, kommunikation är mycket viktigt. Man 
är också en psykolog och en pedagog samtidigt som sjukgymnast.<< L.O. 
 
Teamarbetet hjälper också i att fördela arbetet med patienten. >>Om vi märker att föräldrarna 
lägger för stora förväntningar på oss, tar vi hjälp av teamet. Om jag känner att jag inte 
räcker till som sjukgymnast kopplar jag in en kurator eller psykolog som hjälper föräldrarna 
att acceptera idén att barnet kanske aldrig ska bli friskt till 100 %. Det minskar pressen på 
mig som sjukgymnast, för då vet vi var vi har varandra. Jag vill inte göra saker som inte är 
min specialitet.<< L.O. 
 
Teamarbetet innebär koordinering för att kunna fungera. Här kommer de två dataprogrammen 
in i bilden. De anställda kan boka rum och resursmaterial för gemensamma arbetsuppgifter i 
TeamWare och flera representanter av olika arbetskategorier dokumenterar i samma BMS 
patientjournal. På det sättet har det blivit lättare för de anställda att granska vad andra kollegor 
som arbetar med samma patient har gjort fram till mötet med patienten.  
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6    Vad de anställda använder dator till 
 
Vi har följt upp vilka förändringar som har uppstått när det nu har införts elektronisk kalender 
i personalens arbetsvardag. Vi har också tittat på de andra dataprogrammen som de anställda 
använder i sitt yrke (BMS journalsystemet som var av speciellt intresse för oss, och 
PhysioTools övningsprogrammet och Webbsesam), för att observera i hur stor grad 
användningen av dessa program understödjer personalens huvudarbete. 
 
Under vårt tidigare projekt på Habiliteringen har vi lärt oss hur TeamWare programmet 
fungerar, som vi redan har nämnt. I vårt kandidatarbete har vi mest haft diskussioner och 
intervjuer med de anställda om det programmet och om BMS systemet. Med de andra tre 
programmen (inklusive BMS) vi nämner ovan har vi suttit framför datorn tillsammans med en 
anställd som har visat oss hur de programmen fungerar. Vi har sedan antecknat de 
observationer vi gjort angående programmens funktionalitet och diskuterat med några 
yrkesarbetare om deras åsikter angående dessa program. Vi har också tagit skärmdumpar för 
att lättare kunna återblicka på hur programmen är uppbyggda. 
 
Vi började med att samtala med personalen om TeamWare programmet. Det första vi 
observerade när vi började ställa frågor nu, några månader efter att de anställda har börjat 
använda programmet, var att alla var positiva och glada för det, även de som var emot det 
under vårt IT-fadderskapsprojekt. De svarade ungefär samma saker angående fördelar och 
nackdelar med systemet. Den första anblicken på programmet som personalen har berättat för 
oss var fördelarna. Det här resultatet var för oss förvånande, eftersom vi trodde att 
inställningarna till systemet fortfarande skulle vara delade, som de var våren 2002.  
Enligt vad vi kunde se verkade det som om de omfamnade den nya artefakten snabbt, 
eftersom de inte hade något annat alternativ (bokningsböckerna ersattes helt och hållet av 
kalenderprogrammet). I stället för att fortsätta vara missnöjda med den nya arbetsuppgiften, 
har de accepterat den och integrerat den i arbetsvardagen. Det verkar som om de försöker göra 
det bästa av situationen. 

 
 
Personalen var i början   Personalen är positivt inställda 
negativt inställda  till   till att använda TeamWare  
att använda TeamWare   kalender   
kalender 

 
       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
                  

2002 2003 
  

Figur 3. Ändring i personalens inställning mot TeamWare kalendern 

Negativ 

Positiv 
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Då började vi undra vad de använder de dataprogrammen till om nu de har blivit mer nöjda 
med dem. Efter att vi har analyserat informationen som vi har samlat under intervjutillfällena  
kunde vi komma fram till ett visst mönster i vad de anställda använder dataprogrammen till: 

 
 
Figur 4. Schema över vad de anställda använder dataprogrammen till. 

6.1    Huvudarbete 
Mailet, som teknisk infrastruktur, är mycket använt i koordineringen av arbetet i team eller i 
koordineringen med andra avdelningar på Landstinget. I teamarbetet, där kurator, psykolog, 
sjukgymnast/arbetsterapeut och specialpedagoger är inblandade, använder de sig av mail-
programmet för att kommunicera med varandra. En stor del av kommunikationen inom 
verksamheten Habilitering sker genom mail. Tidigare brukade de prata i telefon eller skicka 
brev till varandra för att diskutera om teamens arbete och andra ärenden. G.L förklarar: >>En 
fördel med det nya programmet är att man kan skicka mail till de anställda på Lanstinget och 
det är bra, särskilt när man vill kontakta dem per telefon och det är upptagen. Och då i stället 
för att vänta kan man skicka mail angående ärendet. Det går snabbare, man lägger mindre 
tid på detta och man kan skicka mer detaljerad information om vissa patienter<< 
 
En viss del av patienterna skickar frågor via mail, vilket flera anställda anser är ett framsteg 
för patienter som inte har lätt att uttrycka sig muntligt. De öppnar sig lättare skriftligt och det 
hjälper de anställda att etablera en närmare kontakt med patienten. Den etiska problematiken 
involverad här är: Ska personalen svara på de frågorna via mail, eller ska de vänta tills de har 
möte med patienten? De diskuterar fortfarande det här problemet, men det verkar som om de 
ska bestämma sig för den andra varianten, eftersom om de svarar skriftligt då gör de det 
utanför den tid som är bokad för mötet.   
 
Kalenderprogrammet, där de gör sina bokningar, underlättar arbetet i team, eftersom det 
fungerar som en gemensam koordineringsplattform för personalen. Här kan de boka rum för 
teamaktiviteter, bil för samåkning samt resursmaterial som teamet behöver när de gör 
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utvärderingar. Programmet hjälper dem med att ha en översikt av gemensamma eller 
individuella aktiviteter och arbetsuppgifters utförande.      
 
Eftersom de kan hämta någon annans kalender via TeamWare programmet, kan de boka in sig 
hos sina kollegor direkt i programmet. De kan göra det också med kollegor från Landstinget, 
utan att längre behöva ringa till dem eller skicka brev.  
 
En annan aspekt vi observerade angående det indirekta underlättandet av huvudarbetet är 
sättet de använder BMS journalerna på. När ett team arbetar med en patient, skriver alla 
medlemmarna, oavsett yrkeskategori, in i samma patientjournal. När de börjar arbeta 
individuellt med patienten, tar de hjälp av sina teamkollegors arbete, genom att läsa i 
journalen vad de andra har gjort hittills. Det finns datorer i de två konferensrummen i huset, 
för att personalen ska kunna ha tillgång till journaler när ett team har möte, vilket gör att de 
inte behöver springa in varandras kontor för att kunna läsa journaler. 
 
Många av yrkesarbetarna använder sig av Internet för att utveckla sin kompetens; de läser de 
senaste artiklarna inom sitt yrkesområde för att hålla sig uppdaterade, eller läser om ovanliga 
fall som de aldrig tidigare haft, för att kunna hämta inspiration från andras erfarenheter. Förut 
lånade/beställde de böcker eller tidskrifter på biblioteket. >> Jag använder Internet för 
facklitteratur varje dag, som är bra för man slipper gå och slå upp den någon annanstans<< 
U-B.S. 

6.2    Sekundärarbete 
I början har de anställda haft en dator på varje kontor. Den skulle fördelas mellan de två 
personer som satt i samma rum. Det har lett till att när en av de anställda ville skriva in 
journalanteckningar i datorn och kollegan redan satt vid den, var den andra personen tvungen 
att vänta med sina anteckningar eller gå på ett annat kontor och >>ta sig in i någon annans 
dator<<. De upplevde det här som störande. En betydande del av dokumenteringen gjordes på 
papper, även om de skrev journalerna i Word. De har sedan skrivit ut anteckningarna och lagt 
dem i specifika pärmar. I början när de inte hade datorer, skrev de journalerna på skrivmaskin. 
Nu när var och en av de anställda har en egen dator, sker all journaldokumentering helt och 
hållet i datorn. Det är fortfarande en del som finns på papper, till exempel riktningar och 
bilder på patientens kroppsliga dishabilitering. Men faktumet att det mesta finns inlagt in i 
dator har lett till en rationalisering av pappersarbetet. De anställda har berättat för oss att nu 
känner de sig mycket säkrare i sitt arbete. När de hade pappersjournaler skrev de inte lika 
mycket och inte lika ofta. Om de hade patienter som de träffade sällan, skrev de i 
patientjournalen en sammanfattning i slutet på terminen. Nu måste de skriva i journalen varje 
gång de träffar patienten. På det här sättet, om patienten vill stämma någon anställd, finns all 
dokumentering i journaler, och de anställda känner sig tryggare tack vare det här.  
 
Informationen är nu centraliserad, eftersom de via intranätet har tillgång till alla journaler och 
till sina kollegors kalendrar. Med hjälp av kallelserna organiserar de lättare bokningarna (det 
är läkarsekreteraren och den administrativa assistenten som gör de flesta bokningarna) men de 
använder informationen också för att summera data i ett statistikprogram (Pas-Origo) som de 
skickar vidare till avdelningschefen, som skickar det vidare till Landstinget.  
 
Eftersom också BMS programmet ligger på intranätet, kan de hämta journaler från 
Barnkliniken via nätet (de har bara läsbehörighet för dessa journaler) när de får en ny patient 
som redan har en diagnos och som redan har haft behandling. Personalen förmedlar en del 
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kontakter mellan patienten och olika myndigheter. Det här kräver ofta mycket pappersarbete. 
Många blanketter från de olika myndigheter hämtar de anställda direkt från Internet, vilket 
gör att hela processen tar det mycket mindre tid. De anställda har berättat att nu är det färre 
pappersdokument i huset, och färre pärmar, men en del av det gamla systemet finns det kvar. 

7    Hur de anställda använder dataprogrammen 
 
Ledmotivet i de anställdas berättelser var att patienten är i centrum av arbetet. Därför kommer 
pappersarbetet alltid i andra hand. Det innebär också att de prioriterar arbetsuppgifterna så att 
de passar just det här tankesättet.  
  
När det gäller TeamWare programmet har vi dragit ut ett underliggande problem från 
datasamlingen - de anställdas svårighet att göra integrationen mellan det virtuella och det 
reala (elektronisk kalender och bokningsböcker). De kan inte alltid koppla det nya systemet 
till det bekanta (det gamla systemet). Därför använder personalen sig endast av de absolut 
nödvändigaste funktionerna i e-kalendern, och de undviker att använda de avancerade 
funktionerna. Personalen vill ha kvalitet på sitt arbete med patienterna, och på grund av det 
känns det ibland för dem att datorn är en börda.   
 
Vissa av dem fördelar problemet genom att lägga så lite tid som möjligt på att använda 
datorn. Det är inte likadant i alla yrkeskategorierna, eftersom till exempel kuratorn ofta sitter 
vid datorn och telefonen och för sina samtal med patienterna och olika myndigheter som de 
hjälper patienterna med. Det är likadant med psykologerna. Däremot arbetar sjukgymnasterna 
och arbetsterapeuterna mycket fysiskt med patienterna, och föräldrarna har stora 
förhoppningar och förväntningar ifrån de här anställda, vilket gör att den tid de måste lägga på 
att lära sig datorn ibland kan vara ett stressmoment.   
 
En del av personalen tycker inte om strålningen som kommer från skärmen och själva 
”hummandet” som dator gör, vilket gör att de stänger av datorn så fort de inte behöver den. 
När det gäller mail-programmet som ”bippar” varje gång de får ett nytt meddelande, anser en 
viss del av personalen att det är irriterande och stänger av programmet emellanåt. >>Jag blir 
fyrkantig i ögonen efter en arbetsdag där jag sitter framför datorn. Jag känner mig trött och 
det svider i ögonen när jag kommer hem.<< G.C. 
 
Alla dessa aspekter har som konsekvens att de anställda håller sig på en nybörjarnivå som 
användare. När de inte klarar sig själva i programmet, ber de superanvändarna (som är någon 
av en dataexpert) om hjälp, det vill säga läkarsekreteraren och den administrativa assistenten. 
Avdelningschefen är också en ”superanvändare”, men personalen ber inte honom om hjälp 
med e-kalendern. 
 
All personal fyller i kallelserna. Nästa steg är att läkarsekreteraren och den administrativa 
assistenten gör bokningarna enligt kallelserna. Det är några av de anställda som bokar själva i 
e-kalendern, för att undvika behörighetsproblemet.12 Informationen som finns i kallelserna 
används sedan i statistikprogrammet (Pas-Origo). 
 

12 Om läkarsekreteraren eller den administrativa assistenten gör bokningarna åt personalen, kan personalen inte 
avboka själva ifall de får återbud på ett besök, för systemet tillåter inte att ta bort en bokning gjord av någon 
annan (de har inte behörighet). 
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Eftersom all information om bokningar nu finns i datorn, måste de flesta skriva samma sak i 
pappersformat i en almanacka, för att inte glömma i vilket rum de ska ha möte med patienten, 
eller vilken bil de ska åka med. De flesta tycker att det här är ett dubbelarbete, någonting som 
de inte gjorde när de hade bokningsböckerna. En positiv aspekt med e-kalendern är att de kan 
använda den som egen almanacka. 
 
Efter varje möte med patienten måste yrkesarbetarna dokumentera det i BMS journalen 
(journalplikt). Teammedlemmarna dokumenterar sitt arbete med patienten i samma 
dokument. På det sättet håller de sig uppdaterade angåendet utvecklingen i patientens 
behandling.  
 
Nu när de två programmen ligger på intranätet och de här arbetsuppgifterna utförs på det sätt 
vi har beskrivit, har det skapat en ny infrastrukturell förbindelse mellan yrkesarbetarna som 
har som konsekvens en ny samarbetsprocess.     
 

7.1    Datorns inflytande enligt olika yrkeskategorier 
De anställda ser både fördelar (se Bilaga 4) och nackdelar med datorns användning.  
Under våra intervjuer har vi upptäckt när vi frågade om deras inställning till att lära sig ett 
nytt program, att de hade olika synpunkter enligt yrkeskategori. Den första personen som vi 
har pratat med det om var arbetsterapeuten, S.M., som sa: >>Som arbetsterapeut jobbar man 
mycket med teknik (till exempel kamera, inspelningsapparat, etc.), så att jag blivit glad av att 
ha allt samlat i burken och slippa springa runt så mycket. För vi jobbar mycket med 
patienterna, vi leker med barnen, under bordet och ute i naturen, så att det är smidigt att 
kunna sitta på sitt kontor vid sin dator, prata i telefonen och boka i TeamWare, till 
exempel.<<   
 
Det här har fungerat som en ”aha-upplevelse” för oss, för i stor sett framförde alla ungefär 
samma uppfattning när vi frågade om fördelar och nackdelar med TeamWare. Vissa av de 
anställda har haft det ansträngande att vara objektiva om sitt eget yrke och att kunna säga 
vilket inflytande datorn har. Andra anställda använde datorn från början i sitt yrke, vilket gör 
att de inte har kunnat separera den datoriserade delen från den rent yrkesmässiga. Alla är 
likväl eniga om att datorn är ett mycket bra redskap som underlättar arbetet.   
 
En av kuratorerna har berättat att det inte gör så stor skillnad att de nu använder elektronisk 
kalender, för ingen tid sparas på det. Det finns fördelar med det, som till exempel att man kan 
sitta vid sin egen dator och prata med patienten i telefon medan man bokar rum i programmet, 
men det representerar inte en så stor förbättring.  
 
Psykologerna tycker att det är mycket smidigt att ha TeamWare kalendern, eftersom det 
sparar tid. De kan sitta ostörda vid sin dator och boka allt de behöver själva. De använder sig 
mycket av datorn, eftersom de skriver mycket journalanteckningar i sitt yrke. De har förr i 
tiden brukat skriva journalerna i programmet Word för att sedan skriva ut dem och ha dem i 
pärmar. Nu finns journalerna i programmet BMS. Det har på det här sättet blivit lättare när de 
behöver leta efter en viss patients journal. De anställda anser att det nu är bättre översikt och 
kvalitet på journalerna. Det går lätt att söka i dem, eftersom det finns inlagt standardrubriker 
för varje yrkeskategori. På det sättet är det smidigare och mer strukturerat att skriva in 
journalanteckningarna. I programmet kan personalen söka och läsa endast ett avsnitt, om de 
till exempel bara vill läsa om koordination. Nackdelen är att de inte kan ta journalen med sig 
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till behandlingsrummet. Ifall de vill skriva ut en journal, måste de registrera kopian, och sedan 
kassera den och registrera kasseringen. På grund av det sker det inte ofta att personalen 
skriver ut journaler.  
 
En av specialpedagogerna har sagt att om en person inte sitter kontinuerligt med programmet 
så glömmer hon bort de kunskaper hon fått. I och med att programmen utvecklas regelbundet 
så är det svårt att hålla sig uppdaterad. Hon har då sett datorn som ett stort hjälpmedel, men 
ibland fungerar datorn inte rent tekniskt. Det är mindre med papper och penna upplever hon, 
sedan de fick personliga datorer, men det är omöjligt för henne att jobba här utan papper och 
penna.  
 
Hon använder dator till stor del då hon skriver sociala berättelser där hon berättar om hur 
barnet skulle anpassas och hon använder sig av många bilder. Datorn är då ett måste. Hon 
säger att hon kan utföra sina arbetsuppgifter utan dator. Datorn är ju ett hjälpmedel då hon 
skriver exempelvis en sammanfattning. Den är då ett skrivhjälpmedel. Datorn är ett 
arbetsredskap bara när hon sitter med barnet och spelar dataspel. 
Hon upplever att arbetet har blivit mer och mer administrativt och tar mycket av hennes tid. 
Men det är en fördel att kunna nå varandra genom mail, eftersom de får snabba svar. 
 
Sjukgymnasterna säger att det tar tid att få igång datorn eftersom den är slö och vissa av 
personalen har inte den vana att öppna programmen på morgonen. Den är tidsbesparande i 
många andra situationer, och en stor fördel är att kunna kommunicera med sina kollegor via 
mail. 
 
En av dem märkte att hennes datakunskaper ökade sedan hon fått tillgång till en egen dator 
eftersom hon var tvungen att lära sig alla programmen. Fast hon har inte tagit sig tiden att lära 
sig från grunden för att hon känner att hon inte har tid. Hon säger: >>Man förstår inte riktigt. 
Man lär sig snabbt det man behöver för stunden. Det är dumt och frustrerande. Man hinner 
inte vara enbart sjukgymnast.<< 
Hon påpekade att hennes arbete skulle fungera utan dator. Men hon tycker också att i dag är 
det enklare att läsa journalerna på barnkliniken, vilket nu är mycket smidigare och mer 
tidsbesparande än att skicka efter pappersjournaler. Allt kan dock inte läggas in i en 
datajournal, som till exempel teckningar, fotografier och bilagor. Det finns egentligen en 
datajournal och en pappersjournal för att kunna arkivera allt. Det finns fortfarande rester kvar 
av det gamla systemet. 
 
När det gäller själva datorn som redskap så kan de inte tänka sig att arbeta utan den. M.P. sa: 
>>...datorn är inte absolut nödvändig i mitt yrke, men det underlättar mycket. Det vore 
krångligt utan den, det skulle inte fungera under en lång tid.<<  
 
Läkarsekreteraren och den administrativa assistenten beskrev tydligt att det nu är bättre och 
smidigare med att ha en elektronisk kalender, eftersom de menar att de har fått en bättre 
översikt över alla resursmaterial som är bokade och över vem som har bokat dem.  
Den administrativa assistenten, K.P., sa: >>Min datorvana har förbättrat mycket sedan jag 
började jobba. Ungefär 75 % av mitt jobb beror på datorn. Och man blir beroende av den. 
Man märker det bäst när datorn kraschar, och man inte vet hur man annars skulle göra vissa 
av sina arbetsuppgifter.<<    
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8    Problem med de datoriserade programmen 
 
Det finns ett underliggande mönster i vilka problem som finns med och kring datoriserade 
program. Vi kan dela in dem i 3 nivåer: 

 
Figur 5. Struktur av problem med och kring dataprogram. 
 
På den första nivån finns det problemet med själva datasystemet och nätverket. Då och då 
inträffar avbrott i datatrafiken, ”systemet kraschar”, och de anställda får vänta ibland upp till 
24 timmar tills en IT-ansvarig löser problemet.  
 
Det inträffar också ”mindre” viktiga problem, som till exempel att någon av personalen 
klickar på fel knapp och då försvinner dokumentet. Eftersom ingen av dem är dataexpert, 
måste de igen vänta tills en IT-ansvarig löser det här problemet.  
 
I båda fallen är det egentliga problemet att personalen i sitt arbete är beroende av journaler 
och bokningar, och när systemet ställer till problem, ligger all information i datorn, utan att ha 
någon möjlighet att få tillgång till den. Det finns inget alternativt system som kan tas fram 
parallellt.   
 
På den andra nivån finner vi anpassningsproblemet. Vi kan dela upp det i två kategorier: Det 
mänskliga och det datoriserade. Det mänskliga problemet ligger i svårigheten att göra 
integrationen mellan det virtuella och det reella. Eftersom e-kalendern inte särskilt mycket 
liknar de bokningsböcker som de anställda var vana vid, kan de inte rama in det nya i bekanta, 
gamla rutiner.  
 
Att lära sig nya dataprogram har tagit en stor del av deras tid, särskilt eftersom de har fått 
utföra de nya arbetsuppgifterna under ordinarie arbetstider. Alla har inte så stor datorvana, 
och det tar mycket tid att lära sig ett nytt program. Det kräver tid och en större ansträngning, 
vilket vissa av de anställda upplever som stressande. Även om de anser att datorn är ett bra 
hjälpmedel, är tiden den kräver ifrån dem när det gäller de nya administrativa 
arbetsuppgifterna någonting som påverkar dem negativt. Det är inte så att de är emot ny 
teknik men de är emot ny teknik under samma ordinarie arbetstider. >>Det är stressande med 
datorer som tar lång tid att starta, nya uppdateringar som inte fungerar, så att man startar 
om datorn flera gånger. Det är mer ett irritationsmoment än ett stressmoment. Vi förstår inte 
hur datorn fungerar. Det är mycket man inte förstår och då lägger man det man inte 
nödvändigt behöver lära sig åt sidan. << L.O. 
 

Generella problem  1 

Anpassning  
(mänsklig) 

Anpassning 
(inställningar) 

2 

Administrativa brister Designbrister 3 
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Det datoriserade anpassningsproblemet ligger i hur inställningarna i själva programmet är 
gjorda angående behörighet. Det är bara avdelningschefen som kan ändra inställningarna i 
TeamWare. 
 
Det konkreta problemet är att när assistenterna bokar rum (från kallelser de har fått från 
personalen) så går det inte för den personen som ska använda rummet att avboka själv utan då 
måste den gå genom assistenterna för att avboka besöket och rummet. Personalen var vana 
vid sina bokningsböcker där det gick lätt att sudda vid inställt besök, vilket nu måste göras 
genom att kontakta assistenterna, om yrkesarbetarna har bokat via dem. Det är därför många 
som göra sina bokningar själva för att slippa det här problemet.  
 
A-M.J. beskriver varför hon gör sina bokningar själv: >> Ibland kanske jag behöver extra tid 
för att iordningställa och plocka utan innan och efter en patient. Om jag skulle göra en 
kallelse och sen skriva upp ett rum jag behövde så skulle jag bara få den tiden som jag har 
träff med min patient. Då kan jag inte boka det här kanske 15 min extra som jag behöver. 
Därför bokar jag mina rum själv.<< 
 
På grund av behörighetsinställningarna är det nu två personer (den anställde och en av 
assistenterna) som gör samma sak (bokar i e-kalendern).  
 
På den tredje nivån har vi placerat administrativa brister och designbrister. I den första 
kategorin finns det två problem. När de anställda använde sig av det gamla bokningssystemet, 
hade de bokningsböckerna i hallen, nära rummet med bilnyckelskåpet. För dem var det lätt att 
kolla i böckerna vilken bil de hade bokat och att hämta bilnycklarna, eftersom de två var 
placerade nära varandra. Nu har rutinerna kring det här förändrats. De anställda måste kolla 
bokningen i datorn, och som vi redan har nämnt är det inte alla som har datorn på hela tiden. 
Då måste de starta datorn, vänta ett par minuter med det här, logga in sig på TeamWare, 
öppna programmet och kolla vilken bil de har bokat. Det hela tar längre tid än när de hade det 
gamla systemet.  
Andra administrativa brister är att personalen gör dubbelt arbete i och med att både måste 
skriva i den elektroniska kalendern och i sin egen pappersalmanacka. I och med att deras 
datorer tar lång tid att starta upp om de stängt ner dem skapar det problem om de glömmer att 
anteckna alla sina bokningar i sin egen pappersalmanack. Ytterligare ett problem är att det 
ibland kan vara svårt för personalen att få tag i andra anställda som de vill träffa för till 
exempel ett team möte.  
Problem som också är beskrivna av personalen är att det inte går att koppla var och ens 
telefonsvarare till e-kalendern, vilket skulle underlätta eftersom de måste nu göra både skriva 
in i sin egen kalender och koppla om telefonen. 
 
När det gäller designbristerna, hördes de anställdas röst tydligt angående den här aspekten. 

8.1    TeamWare kalender 
De flesta tycker nu att programmet fungerar förmånligt, med vissa undantag. En del av de 
anställda har varit på det klara med att de nu för tiden gör mer administrativt arbete, där de 
måste redovisa mycket mera i vad de gör. >>Detta handlar om att samhället har förändrats 
och att man kräver skriftliga intyg från olika håll, till exempel skolans rektor, 
försäkringskassan med flera. << De måste skicka >>[...] olika sammanfattningar till olika 
myndigheter nu, där föräldrarna har gett ett medgivande till det, exempelvis till skolan.<<  
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När det gäller TeamWare kalendern menar informanterna att vissa detaljer inte fungerar som 
de skulle behöva och det finns en enighet om vilka programdelar som det gäller.  
En viss del av dem anser att användningen av e-kalendern i stället för bokningsblocken är en 
fördel därför att de nu kan sitta på sitt rum och boka direkt den resurs de behöver. Andra 
tycker att arbetet blir mer stillasittande, vilket är en nackdel enligt dem. Åsikterna om det här 
är olika beroende på vilken yrkeskategori de tillhör.  
 
G.C., läkarsekreteraren, beskriver ett problem så här: >> Jag tycker att det inte är någon bra 
överblick över alla de bilarna eller rum som finns och det saknar jag. Nackdelar med 
programmet är när jag ska ta bort en bokning. Då måste jag dubbelklicka och sen trycka 
delete-knappen. Tycker att det borde kunna göras enklare. Likadant är det när en annan 
person vill ta bort en bokning, då måste jag eller K. avslå det här. Tycker att det är dålig 
översikt över bilar och rum månadsvis, borde visas tydligare med mer information när man 
drar pilen över en viss bokning.  Ett problem för många är ju att de inte har på sin dator hela 
dagen, vilket gör att de måste sätta på datorn så fort de ska se vad de gjort för bokningar. Det 
här kräver ju att de skriver i sin egen papperskalender. Papper och penna är ju heligt.<<  
 
Det här problemet har vi stött på hos flera av personalen. I och med att en del av personalen 
inte har datorn på hela tiden så krävs det att de skriver upp i sina egna almanackor vad de har 
bokat. Eftersom >>[...] man kan inte ta datorn med sig i behandlingsrummet<< skriver de 
flesta bokningarna också i egen almanacka. Det här innebär att personalen gör dubbelt arbete, 
genom att de skriver sina besök med mera både i sin kalender och i sin egen almanacka, vilket 
de inte gjorde när de använde endast bokningsblocken. Att de inte har på datorn hela dagen 
beror på att de tycker att datorn för ett störande ljud, men även att den avger för mycket 
strålning. 
 
De anställda har upplevt samma problem i TeamWare programmet. Ett av problemen som de 
alla har stött på är bilbokningen. När de bokar en bil finns det inte någon rubrik där de kan 
skriva in vart de ska åka. Det finns i stället ett fält där de kan skriva in ”Ämne”, där de skriver 
in sina initialer och vart de ska åka. De skriver in det här för att andra i personalen ska kunna 
se när de öppnar kalendern vem som har bokat vilken bil och vart de ska åka.  
 
I bokningsrutan finns det inte heller något fält för samåkning, vilket gör att det blir svårt att 
ordna samåkning. För att kunna samåka måste de leta upp personen som har bokat bilen för 
att få veta om bilen har plats för flera personer. Annars måste de leta vidare efter nästa person 
som bokat en annan bil till samma ställe. Att det finns en rubrik som heter ”Ämne” är 
missvisande.  
 
Norman (1990) beskriver i sin artikel The Design of Everyday Things om hur dörrar ska 
designas. Han säger att en dörr ska tydligt visa om en person ska trycka eller dra i den. Det är 
samma sak som i vårt fall med rubriker. En rubrik måste vara rättvisande på samma sätt som 
en individ måste veta åt vilket håll han ska dra eller trycka genom att bara titta på dörren.  
 
De anställda anser att när de bokade bil i bokningsblocket var det smidigare. S.M. säger: 
>>…eftersom om jag behövde ha en bil hela dagen, och i blocket det var 2 bilar bokade, en 
på förmiddagen, och en annan på eftermiddagen, kunde jag sudda en och flytta den, så att jag 
hade en bil för hela dagen. I TeamWare kan man inte sudda själv. Man måste gå och prata 
med assistenterna.  
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S.M. fortsätter med att säga: >>…när det var flera som åkte tillsammans, kunde man skriva 
alla namn på papper. I TeamWare kan man inte göra detta, för det syns bara ett namn per bil, 
plus att man behöver springa och fråga den som bokat om det finns lediga platser i bilen. Om 
inte, springer man till nästa som bokat bil och frågor samma sak, osv. Det är inte smidigt 
alls.<<  
 
De som inte har sin dator på under hela dagen tycker att det är en nackdel med bilbokningen i 
kalendern. U-B.S. beskriver: >>Om man bokar en bil och sen går ner för att hämta nyckeln så 
är den inte där. Då måste man gå upp igen, starta datorn för att se vem som hade den innan. 
Personen i fråga har då glömt hänga tillbaka nyckeln.<< 
 
Personalen har också upplevt ett problem när de skriver ett datum vid bokningen för de måste 
skriva ett streck mellan år, månad och datum. 
>>Programmet är dåligt där man skriver datum eftersom man måste skriva streck emellan. 
Ibland glömmer jag fylla i datum och då kommer man ju ingenstans.<< 
 
Ett annat problem som personalen har upplevt med det nya kalenderprogrammet är att de 
klickar på fel kryss, det vill säga avsluta i stället för stäng fönster när de egentligen bara vill 
stänga ett fönster i programmet. I och med att det trycker på fel kryss innebär det att alla 
resurser som bilar och rum försvinner från deras kalender. De måste nu öppna programmet på 
nytt och hämta upp hela listan igen, vilket personalen upplever som svårt och invecklat att 
göra. Det är många steg som ska göras, innan listan kan läggas fram igen. I och med att 
assistenterna ibland fungerar som datasupport så måste de bistå personalen med att få fram 
listan igen. Det gör att assistenterna får springa runt bland personalen och vägleda dem. 

8.2    TeamWare Mail 
Gränssnittet i TeamWare Mail liknar inte de vanligaste mail-programmen som till exempel 
Eudora eller Hotmail, där det inte är lika enkelt att tyda vad de olika symbolerna betyder. Det 
är inte ett användarvänligt program för det finns för många onödiga steg, vilket gör att det blir 
krångligt och förvirrande för en person som inte har stor datorvana. Personalen som vi 
undervisade under IT-fadderskapet ansåg att funktionen ”Skapa grupp” är komplicerad att 
förstå sig på. När personalen söker efter vissa personer som de vill ha i sin adressbok eller i en 
specifik grupp, men som inte arbetar inom Landstinget så är det otydligt i programmet. Det är 
onödigt många steg för att kunna utföra den här funktionen.  

8.3    BMS 
En del av personalen tycker att BMS programmets design är tråkig. Den har ”otrevliga” färger 
(grå och blå) som gör att de lätt blir trötta. Det liknar ett DOS fönster. 
 
De upplever att det är svårt ibland att använda sig av de inlagda sökord som fungerar som 
rubriker, eftersom de inte alltid speglar problemet de vill skriva om. Till exempel får de skriva 
under ”Aktuell problematik” saker som egentligen inte har något att göra med det rubriken 
benämner. Men de arbetar sig kring programmet på det sättet, för att kunna gå vidare till nästa 
steg i programmet. 
 
Andra tycker att systemet är för uppsplittrat, det vill säga har för många sökord. När de 
skriver brev i BMS upplever de att de saknar vanliga Wordkommandon som till exempel att 
markera text och välja andra typsnitt, ”Infoga bild” och ”Förhandsgranskning”. En annan 
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nackdel med BMS är att det inte finns någon notis som visar att någon har läst meddelande 
under bevakning. Personalen kan på det sättet inte se att meddelandet har gått fram till 
mottagaren. De anställda tycker att texten var mer flyttande, och därför bättre när de använde 
Word-programmet för att skriva sina journaler.  
 
Att inte kunna lägga in dokument som remisser och remisvar, åtgärdsprogram och 
testprotokoll är ett problem hos de anställda, vilket innebär att de här dokumenten läggs i en 
pappersjournal, vilket medför att en patient kan ha både en elektronisk- och en pappersjournal 
De tycker också att det är mycket lättare att läsa journalerna på papper än på skärmen. Om de 
vill ha en journal med sig i behandlingsrummet, måste de skriva ut ett exemplar. Eftersom allt 
är sekretessbelagd, måste de registrera kopian, och när de är färdiga med den, måste de 
kassera den och registrera kasseringen. Det hela är en komplicerat och tidskrävande process 
som de inte är nöjda med. Förut, när journalerna var i pappersformat, fanns inte den här 
administrativa processen.       

9 Förslag och lösningar 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 6. Strukturering av förslag. 
 
I det här kapitlet presenterar vi ett antal förslag som kan leda till en indirekt underlättning av 
huvudarbetet. Genom att förbättra de befintliga funktionerna och att anpassa dem bättre till 
personalens verksamhet har man möjligheten att integrera tekniken i ett redan etablerat och 
fungerande arbetssätt, som gör i sin tur att personalen lägger mindre tid på att göra mening av 
tekniken och mer tid på direkta arbetet med patienter.  
  
Vi presenterar ett Generellt förslag, som visar vilka som är förutsättningarna för att 
huvudarbetet, det vill säga den direkta kontakten med patienter, skulle lättare fungera. 
På den andra nivån Administrativa förslag kommer vi att ta upp redan befintliga funktioner 
och artefakter som idag inte används men som skulle kunna underlätta huvudarbetet och vi 
kommer också här att ta upp hur det skulle kunna gå att koppla andra artefakter till 
TeamWare, samtidigt också att använda sig av en allmän dator för att underlätta 
bilbokningen.  
På tredje och sista nivån finner vi Design förslag där vi presenterar lösningar i form av bilder 
till att understödja den indirekta med patienter, men som samtidigt också stödjer den direkta 
kontakten. Med design förslag menar vi konkreta förslag, där vi ser i form av bilder hur 
TeamWare ser ut nu och hur det kan se ut för att lösa de problem som finns beskrivna under 
Problem med de datoriserade programmen. De designförslag vi har framarbetat är att 
förändra dataprogrammen TeamWare och BMS med olika saknade funktioner. 

Administrativa 
förslag 2 

Design förslag 3 

Generellt förslag 1 
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Design förslagen kommer att presenteras mer i detalj hur de är tänkta att se ut, än de 
administrativa förslagen. Vi har huvudsakligen valt att inrikta oss på problemen i de här två 
programmen, eftersom de används till stor del hela tiden på arbetsplatsen. 
 
Förslagen är baserade på vad personalen är mindre nöjda med och vad de har haft som 
önskemål i förbättringar. Förslagen som är valda presenteras för att kunna leda till en indirekt 
effektivisering av huvudarbetet och av arbetssättet. Vi är medvetna om att de förslag vi har 
givit inte täcker alla de problem som personalen har stött på i sitt användande av datorer och 
dess program. Vi kommer först att presentera det generella förslaget som är en förutsättning 
som krävs för att underlätta huvudarbetet: 

9.1    Generellt förslag 
En förutsättning för att huvudarbetet, den direkta kontakten med patienter, ska lättare fungera 
bygger det på att den indirekta kontakten med patienter, i form av användning av olika 
dataprogram, ska vara anpassat just det specifika ändamålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7.  Förutsättning för förbättring av arbete. 
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Bilden ovan visar hur beroende den indirekta kontakten med patient är av den direkta 
kontakten. Den indirekta kontakten i arbetet i programmen BMS, TeamWare, PhysioTools 
och Webbsesam måste vara lätta att använda och lätta att lära. Det här kommer att gynna den 
direkta kontakten till patienter eftersom inte lika mycket tid behövs läggas på att lära och att 
förstå hur programmen är uppbyggda. 
 

9.2    Administrativa förslag 
 
Att lösa problemet med att veta vilken bil personalen har bokat skulle det underlätta och som 
en av personalen sa att det fanns en dator i rummet med bilnycklar skåpet. Det här för att lätt 
kunna se i kalendern vilken bil de har bokat, utan att behöva var tvungen att skriva upp vilken 
bil de bokat. I dagsläget finns det en dator där, men det är vaktmästarens dator, och de 
anställda vill inte ”ta sig in” i hans dator. 
 
Ett av de mer krävande problemen är att personalen gör dubbelt arbete när de först bokar sitt 
rum i TeamWare kalender och sedan när de skriver upp vilket rum de har bokat i sin egen 
papperskalender. För att komma ifrån det är dubbel arbete finns redan en befintlig funktion i 
den elektroniska kalendern som heter ”Skriv ut”. Den här skulle innebära att personalen 
endast behöver skriva ut när de har bokat in sig för en vecka och sedan använda den här 
utskriften till att antingen sätta upp på sin egen anslagstavla eller ha i sin kalender. 

 
Figur 8. Bilden visar vart i TeamWare som personalen kan trycka för att skriva ut. 
 
Ytterligare en funktion som redan finns i programmet är att det går att boka in sig en annan 
persons kalender. Det innebär att den anställde hämtar den kalendern som tillhör den som 
denne vill boka in sig hos. Bokningen godtas eller avslås genom att höger klicka direkt på 
bokningen sedan av den personen som den anställde har bokat in sig hos. Den här funktionen 
används inte idag på Habiliteringen, men skulle underlätta att använda när personalen inte 
finner den person de letar eller söker efter. Funktionen skulle också underlätta för de team 
arbete som görs, eftersom varje anställd kan boka in flera personer på samma tid i flera 
veckor, när de ska ha team möten. Det räcker att personalen godtar bokningen, antingen för en 
dag eller för flera dagar, för att ett möte ska kunna hållas. 
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Figur 9. Bilden visar hur personalen lätt kan avslå en eller flera inlagda bokningar. Likadant fungerar det när 
personalen ska godta en bokning. 
 
 
Ett förslag från de anställda har varit att de ska kunna koppla TeamWare kalendern till telefon 
svararen. Det här skulle gå att lösa genom att svararen registrerar ett meddelande som är 
inskrivit i kalendern som upprepas när en annan person ringer och personen vars sökes inte är 
på sitt kontor.  
 
Ett förslag som är under bearbetning på Landstinget är det ska kunna gå att koppla även mobil 
telefonen till TeamWare Kalender för att kunna kolla av den när personen i fråga inte är på 
kontoret om nya möten som har blivit inbokad i ens kalender. Det skulle också innebära att 
personalen till en fördel, inte skulle bli beroende av att vara på sitt kontor för att se vad de har 
bokat. 

9.3    Designförslag 
 
Ett önskemål har varit att ha ett textfält när de bokar bil där de kan skriva ”Vart” de ska åka. I 
dagsläget står det endast ”Ämne”, vilket är en otydlig och missvisande rubrik när de ska boka 
bil. Det är där de anställda ska skriva vart de ska åka och vem det är som har bokat bilen. 
Rubriken ”Ämne” borde endast finnas på när de bokar rum, kamera eller bokar in sig för ett 
möte. Det borde istället finnas rättvisande rubriker som ”Vart” och ”Vem”. Rubriken ”Vart” 
för att skriva in vart personen ska åka och rubriken ”Vem” för att det lättare ska synligt av 
vem bilen är bokad. Personalen har också ansett att sådana rubriker hellre skulle vara 
passande för att de lättare ska kunna veta vad de ska skriva vart. Bilderna nedan visar hur 
rutan ser ut nu för alla bokningar. Vårt förslag är att textfältet ”Ämne” endast visas då 
personalen ska boka resurs material, rum och i en annan persons kalender. Designförslaget är 
att ha textfältet ”Vart/Vem” istället för ”Ämne” när de anställda ska boka bilar. Ytterligare ett 
alternativ som visas i ”Aktuellt alternativ 2” är att även visa var medresenärer skriver in sig 
vid samåkning. 
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Befintligt alternativ: 
 
 

 
Figur 10. Bilden visar det befintliga textfältet ”Ämne” 

 
Aktuellt alternativ: 

 
Figur 11. Alternativt design förslag för aktuellt textfält ”Vart/Vem ”. 
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Aktuellt alternativ 2: 

 
Figur 12. Ytterligare ett alternativt designförslag för aktuellt textfält ”Vart/Vem” och ”Medresenärer”. 

 
De anser också att bilbokningarna skulle underlättas om ett team kunde boka en bil 
tillsammans istället för att endast som det är nu att bara en person kan boka i sitt namn. För 
närvarande finns det inget befintligt alternativ för samåkning i bokningsrutan. 
Samåkningen skulle kunna lösas i gränssnittet genom att det skulle kunna finnas ett textfält 
”Medresenärer” där personalen skulle kunna ha möjlighet att öppna upp en annan persons 
bokning och där se om det finns lediga platser samt att denne person kan själv boka in sig. 
Det ska även gå att välja sitt namn ur den listan som finns till höger om textfältet för 
”Medresenärer”.  
 
Aktuellt alternativ: 

 
 

Figur 13. Bilden visar var personalen som ska samåka ska skriva sina initialer och/eller namn. 
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Ytterligare ett förslag som skulle underlätta att se vilken tid när personalen har bokat ett rum, 
bil eller resursmaterial har varit >> ... det borde finnas klockslag i högra fältet också på 
kalendern, inte bara till vänster<<.  Det här skulle innebära att de anställda får en bättre 
översikt av sina bokningar genom att de lättare kan se bokningar som gjorts i slutet av en 
vecka. 
 
Befintligt alternativ: 

 
 

Figur 14. Bilden visar att kalendern endast i dags läget endast har klockslag till vänster. 
 
Aktuellt alternativ: 

 
 

Figur 15. Bilden visar klockslag både till vänster och höger som ett aktuellt alternativ till det befintliga. 
 
 
När personalen ska utföra en bokning i TeamWare kalender och de vill själva skriva ett datum 
så måste de skriva ett streck mellan ÅÅÅÅ- MM – DD. 
>>Programmet är dåligt där man skriver datum eftersom man måste skriva streck emellan. 
Ibland glömmer jag fylla i datum och då kommer man ju ingenstans.<< 
Problemet skulle kunna lösas genom att programmet godtar om de skriver både med streck 
och utan. Funktionsknappen ”Datumväljare” som finns till höger om fältet ’Datum’ är för att 
kunna välja ett eller fler datum. Den funktionen skulle underlätta att använda vid bokning av 
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exempelvis rum vid team möten, men även vid bokning för eget bruk samma veckodag flera 
veckor i rad. 
 
Befintligt alternativ: 

 

Figur 16. Bilden visar hur de skriver in datum när de utför en bokning. 

 
Figur 17. Bilden visar hur de väljer ett datum och sedan klickar på ”Lägg till” och för att sedan trycka ”OK” när 

personalen valt de datum de vill boka för ett visst ändamål. 
 
 
Lösningen på problemet när de ska stänga ett fönster i den elektroniska kalender, då de 
trycker på krysset för ”avsluta” istället för på krysset för ”stäng”, skulle vara en förbättring i 
TeamWare programmet genom att ha ett dialogfönster där en fråga ställs om personalen 
verkligen spara de resurser som finns inlagda i programmet. De skulle då få svara ”Ja” eller 
”Nej”. Svarar de ”Ja” avslutas programmet men resurserna ligger kvar nästan gång en anställd 
öppnar programmet. Svarar de ”Nej” får de nästa gång de öppnar programmet hämta upp 
resurserna igen. I alternativ två och tre skulle det innebära att de bara svarar ”Nej” om de vill 
spara de resurser de har. Svarar de ”Ja” här kommer programmet att avslutas och resurserna 
försvinner.  
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Alla tre nedanstående alternativ kan underlätta för dem genom att de inte behöver hämta upp 
resurserna igen.  
 
Aktuellt alternativ1: 

 
 

Figur 18. Bilden visar en dialogruta som kommer fram när personalen trycker på fel kryss. 
 
 
Aktuellt alternativ 2: 
 

 
 

Figur 19. Bilden visar en dialogruta som kommer fram när personalen trycker på fel kryss. 
 
 
Aktuellt alternativ 3: 
 

 
 

Figur 20. Bilden visar de dialogruta som kommer fram när personalen trycker på fel kryss. 
 
 
Alternativ 2: 
Lösningen på problemet när de ska stänga ett fönster i den elektroniska kalender, då de 
trycker på krysset för ”avsluta” istället för på krysset för ”stäng”, skulle en förbättring i 
TeamWare programmet vara att spara de resurser personalen har lagt i programmet. Om de 
vill ta bort en resurs gör de det genom att det högerklicka på musen och väljer därefter 
alternativet ta bort. Det kan på det här sättet underlätta för dem genom att de inte behöver 
hämta upp resurserna igen.  
 
Ett förslag för förbättring i BMS har varit att lägga till extra funktionerna och nya 
sökord/rubriker. Förslaget skulle kunna vara att BMS har ungefär samma funktioner som 
programmet Word eftersom personalen har dokumenterat journaler i det här innan. Funktioner 
som ”Infoga bild”, ”Förhandsgranskning”, ”Fet”, ”Kursiv” och ”Understruken” fattas.  
Ytterligare ett förslag i BMS skulle vara att ha en funktion ”Infoga dokument”. Det här skulle 
underlätta istället för att lägga remisser och remissvar, åtgärdsprogram och testprotokoll.  
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I och med att det går att göra de här beskrivna WORD funktionerna och ”Infoga dokument” 
skulle det innebära att pappersjournalerna kommer att försvinna. Det kommer också att 
medföra att exempelvis remisser skickas per mail, vilket sedan skulle underlätta att sedan bara 
infoga det dokumentet direkt i BMS. Ett alternativ skulle också vara att låta exempelvis 
remisserna scannas in. 
Personalen har också velat ha andra färgerna än grå och blå som det är nu. Ett förslag från 
deras sida har varit att det ska vara mer än två färger för att inte ögonen ska bli trötta av att de 
endast ser grått och blått. 

10    Program som understödjer det viktiga 
 
Bland de dataprogram som de anställda använder finns också några som indirekt understödjer 
huvudarbetet, men det är inte alla som använder dem, eftersom de programmen är 
yrkesinriktade. PhysioTools och Webbsesam används mest av sjukgymnaster. Det första 
programmet var installerat bara på en dator på övervåningen förra året när vi var där. Nu är 
det flera anställda som har installerat PhysioTools på egen dator. På samma dator på 
övervåningen fanns också digital kameras mjukvara, som bara en av personalen kunde 
använda ”flytande”. Därför var det inte många som tog digitala bilder. Psykologerna har en 
del psykologiska tester i form av dataprogram, som de använder sig av för utvärderingar. 
Innan hade de dessa tester i pappersformat, vilket var mindre smidigt, anser de.  

10.1    PhysioTools 
PhysioTools är ett program som används för att skriva och göra träningsschema för patienter 
med motoriska problem. I programmet finns färdiga bilder med rörelser som sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter enkelt kan redigera för att lägga ihop. Innan det här programmet har 
börjat användas på arbetsplatsen har personalen från de nämnda yrkeskategorierna gjort egna 
”gubbar” med rörelser på papper som de sedan har klippt ut och klistrat in i ett koherent 
övningsschema. De två yrkeskategorierna anser att PhysioTools är enormt tidsbesparande och 
enkelt att använda. För fem år sedan var en grupp studenter från Människor, arbetsliv och 
datateknik som utfördes ett projekt på Habiliteringen och då utvecklade dem en prototyp av 
ett program som liknar PhysioTools. 

10.2    Internet 
Internet är en effektiv informationskälla tycker personalen på Habiliteringen, eftersom de där 
kan söka efter information, som till exempel facklitteratur, läkemedel eller blanketter. Förut 
har personalen fått slå upp i exempelvis böcker för att hitta den information de söker. U-B. S. 
förklarar: >> Jag använder Internet för facklitteratur varje dag, som är bra för man slipper 
gå och slå upp den någon annanstans. Det är nu ett snabbare och enklare sätt att bara söka 
efter det man letar efter<<.  
 
Att använda sig av Internet har också bidragit till att personalen kan hålla sig uppdaterade om 
nyheter inom deras områden. A-M. J. säger att Internet är en fördel bland annat genom att: 
>>Jag söker mycket på Internet vad som är nytt i andra länder. Särskilt i mitt yrke finns det 
nya saker hela tiden, och då vill man vara uppdaterad. Datorn kan snabbt ge mig 
information<< 
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10.3    Webbsesam 
Nu finns också Webbsesam, där personalen kan beställa hjälpmedel över datorn. Förr hade de 
pappersblanketter med olika ärenden, som till exempel ändring av betalningar, som de 
skickade iväg med intern post. Det här sker nu via dator. De får fortfarande papper från 
hjälpmedelscentralen som till exempel hyresartiklar och kostnader. Fördelarna med 
programmet är att det går fortare att beställa och det är enkelt att se vilka resurser som finns 
och hur snabbt de kan levereras. Det är lättillgängligt och det är lätt att söka hjälpmedel och 
tillbehör. När de anställda hittat rätt hjälpmedel finns det länkar till produktföretaget där de 
kan se hur hjälpmedlet ser ut. 
 

11    Resultat 

Vi har diskuterat mycket kring begreppen ”informationsteknik”, ”datorisering”, ”införande av 
ny teknik” och vi har argumenterat för och emot. Slutsatsen vi har kommit fram till är att det 
finns både fördelar och nackdelar med datoriseringen. I början hade vi en förutbestämd bild 
om att sådana yrkeskategorier som de på Habilitering behöver inte ha datorer för att utföra 
sitt arbete, och att datorer ställer mer till problem än de hjälper i effektivisering av arbetet. 
Efter många timmars diskussion med personalen kom vi fram till att vår synpunkt på 
införandet av datorer stämmer inte till 100% med verkligheten, därför bestämde vi oss för att 
försöka ha en så objektiv bild som möjligt av vad datorisering och införande av 
informationsteknik innebär. 
 
Det finns en sammanflätning mellan teknik av människa. De lånar egenskaper från varandra.  
Tekniken innehåller normer och värderingar, det vill säga ”mänsklig moral”, eftersom den är 
produkten av mänskligt kreativitet. Människan anpassar sig till nuvarande kontext som är 
omformad av nuvarande teknik. Dock är samhälle och teknik inte två ontologiskt skilda 
enheter, utan de är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna existera (Heide, 1999). 
Teknik och människor påverkar varandra och det har vi fullt märkt under den tid vi har varit 
med personalen på Habilitering. Tekniken har gjort så att personalen har anpassat sina 
arbetsrutiner för att få plats för datorn och dess program, och personalen har hittat nya sätt att 
använda tekniken, som inte varit inskrivna i den. 
Tekniken innehåller inskriptioner, det vill säga hur tekniken ska användas, hur den ska 
påverka användarna, och det säger också i en viss grad vilka tankar, normer och värderingar 
finns hos designare av teknik. Tekniken bestämmer hur en viss uppgift ska utföras, men den 
bestämmer inte socialt beteende. Naturligtvis är det inte säkert att användarna följer de 
ordningar som är inskrivna i tekniken (och det har vi sett i de anställdas sätt att arbeta sig runt 
BMS systemet genom att skriva någonting under rubriken ”opassande” för att kunna gå vidare 
i programmet). Teknikens bevarande funktion är därför kontextberoende. I analysen av 
interaktionen mellan personalen och tekniken har vi studerat också teknikens inskriptioner, 
för att kunna få en bild av hur mycket anpassas människan till teknik och hur mycket anpassar 
människan tekniken. Till exempel i kommunikationen via intranättekniken blir den främst 
textbaserad, vilket kan leda till förändringar i människors uppfattning av verklighet och detta 
leder till att de försöker göra mening av tekniken. De anställda använder sig inte om telefonen 
som kommunikationskanal lika mycket som de gjorde innan de började använda mail-
programmet. De behövde lära sig hur programmet fungerar och hur de gör mening av ett nytt 
sätt att kommunicera. De behövde göra det här också med e-kalendern och datajournalen. När 
det gäller just den här aspekten har vi kunnat observera att åldern spelar också roll när det 
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gäller att göra mening av tekniken: yngre yrkesarbetare har det lättare att använda datorn; 
äldre yrkesarbetare har det svårare i att anpassa sig till att arbeta vid datorn med ny teknik. 
>>Vi är inte uppvuxna med datorer, det är därför svårare för oss att lära oss nya 
dataprogram. Men jag tycker att vi har varit duktiga i alla fall.<< sa en av de äldre anställda, 
som har arbetat på Habiliteringen i 23 år. En viss svårighetsgrad i att hantera dator har haft 
särskilt personalen som har varit sjukskriven, när de började arbeta igen.   
 
Användningen av datorn innebär för personalen att arbetet blir mer abstrakt. De har inte 
längre känslan av att de har artefakten under kontroll, som när de hade bokningsböcker. 
Datorn är fortfarande en ”främmande” artefakt som har dolda delar och okända funktioner. 
Den gör vissa aktioner bättre än människan, men den kommer också med ny information om 
gamla rutiner som verkade (för de som utförde dem) helt utforskade.   
Zuboff (1988) hävdar att informationstekniken kan, förutom att reproducera, förlänga och 
förbättra den mänskliga kapaciteten på samma sätt som maskiner, även registrera data om de 
här automatiserade aktiviteterna, och följaktligen producera ny information. Hon också påstår 
att informationstekniken kännetecknas av en grundläggande dualism som ofta inte beaktas, 
det vill säga att informationstekniken har dels en automatiserande funktion, dels en 
informationsgenererande funktion, som ställer större kognitiva krav på 
organisationsmedlemmarna. Det här kravet har all personal vi pratat med upplevt som stress, 
eftersom allt kom på en gång och de fick lära sig de programmen under sina ordinarie 
arbetstider.  

11.1    Tekniken understödjer det oviktiga 
 
IT:s betydelsefulla roll i organisationer kan leda till att den blir ett mål i sig, det vill säga det 
blir viktigare att installera nya applikationer än att kritiskt ifrågasätta det reella behovet av 
dem. Ett tydligt tecken på detta är en ny ”trend” som går på att ”alla organisationer måste ha 
sitt eget intranät”. Intranät och all informationsteknik får helt enkelt stå som symbol för en 
modern och framgångsrik organisation, för status och expertis, och rationellt ledarskap. Det är 
därför många organisationer implementerar ett eget intranät. Personalen på Habilitering har 
aktivt börjat använda intranätet, sedan mail-programmet har införts, och särskilt nu när allt 
ligger på intranätet. För att datorer ska kunna vara kanaler av kommunikation behövs ett 
intranät och ett nätverk, självklart. Men det här medför också att det krävs en större 
intellektuell förmåga och träning hos organisationsmedlemmarna för att de ska göra datan 
meningsfull. De anställda kände sig stressade när e-kalendern började användas, eftersom de 
bland annat var rädda för att göra fel som inte går att återställa. De var rädda för en 
”främmande” artefakt som de inte förstår.  Weicks (1989) förklaring är att människor inte 
förstår tekniken eftersom så mycket i tekniken är dolt (”svarta lådan” fenomenet) Det innebär 
att de gör sina egna tolkningar för att förstå vad som händer. I vår studie har vi märkt att 
konsekvensen av det fenomenet är att yrkesarbetarna använder endast de nödvändiga 
funktionerna, och även om det finns andra funktioner som kan hjälpa dem i deras 
huvudarbete, så undviker de anställda att använda dem, eftersom de finns i ”den svarta lådan”. 
De två huvudprogrammena de anställda använder har en överlastning av funktioner så kan de 
anställda inte dra nytta av alla de här finesserna, eftersom de inte hinner lära sig bemästra 
dem. Och det är inte konstigt; många av människorna som använder till exempel Microsoft 
Word använder inte alla funktioner som programmet har. De anställda behöver fortfarande tid 
för att skapa mening med tekniken. Det här kontinuerliga skapandet av mening med tekniken 
är egentligen en lärandeprocess. Som vi flera gånger har påpekat så är dokumenteringsarbetet 
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mindre viktigt än den direkta kontakten med patienten och därför är inlärningen av datateknik 
inte första prioritet för yrkesarbetarna.  
 
När det gäller datavetenskapliga synpunkten på de program vi har studerat, tycker vi att 
designen av programmen inte tar hänsyn till visa praktiska orsaker till att yrkesarbetarna utför 
arbetsuppgifterna på det sätt de gör. Det sättet är baserat på en redan fungerande social 
organiserad praktik som är inbäddad i dag-för-dagarbete (Heath & Luff, 1996). Det är sant att 
stora delar av de djupast liggande erfarenheterna, färdighetskunskapen och 
förtrogenhetskunskapen inte kan artikuleras i direkt form (tyst kunskap), men man borde ta 
bättre vara på den artikulerade delen, den som ingår i den etablerade yrkestraditionen. 
Göranzon (2001) påpekar att när den här personliga nyansen försvinner upphör också en 
viktig del av den inlärning och reflektion som tillhör ”det praktiska intellektet”. För oss har 
den här aspekten häpnadsväckande när det gäller BMS systemet, eftersom det har designats 
tillsammans med en representant från varje yrkeskategori, men det finns fortfarande viktiga 
funktionaliteter i programmet (som till exempel opassande sökord) som inte bemöter de 
anställdas behov.      
 
Bland de synliga effekterna på datorisering av arbetsuppgifter har vi observerat:  

– Centralisering av information;  
– Ökat dokumenteringsarbete;  
– Ökad stress, särkilt i början av införandet (>>det blev mycket att lära sig på en 

gång<<);  
– De datoriserade arbetsuppgifterna upplevs som ”ny arbetsuppgift”;  
– De flesta verkar tycka att det är lättare att använda papper och penna (speciellt när 

systemet ”kraschar”); 
– De flesta är eniga om att de nya programmen är smidigare en det gamla systemet och 

är tidsbesparande. 
 

Yrkesarbetarna var nöjda med bokningsböckerna för de har varit vana vid dem, de har redan 
skapat ett fungerande system med etablerade arbetsrutiner. När de fick börja med den 
elektroniska kalendern upplevde de detta som en ny arbetsuppgift som var tidskrävande, 
stressande, och som vid den tiden verkade meningslös. Det tog dem nästan ett år att vänja sig 
vid den nya artefakten, som de ännu inte behärskar, för de använder fortfarande bara de 
nödvändiga funktionerna i programmet, som sagt. Yrkesarbetarna skulle kunna behålla 
kontrollen över arbetet om de kunde bestämma vilka uppgifter och rutiner som ska stödjas av 
teknik, men det är inte fallet. I stället får de omfamna den nya artefakten och ändra sina 
arbetsrutiner.  
 
Några konsekvenser som vi har märkt är att deras datorvana har ökat, men inte tillräckligt 
mycket så att de skulle hinna lära sig bemästra alla finesser i programmens funktioner. Deras 
stress har ökat i början, men nu har kalendern blivit en rutin bland de andra, så att den inte 
längre upplevs som stressande. Men det allmänna intrycket hos dem är att införandet av de 
nya programmen understödjer det oviktiga.  
 
Det är flera forskare inom detta område som har poängterat samma problem inom vård- och 
omsorgssystemet, det vill säga stödjande av det oviktiga, som vi har nämnt i Inledning. 
 
Beck hävdar att datasystem och dess infrastruktur som är utvecklade för att understödja vissa 
behov inom vård- och omsorgssystemet (nämligen dokumenteringen) kan öka 
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arbetsbelastningen inom andra delar av systemet. Hon nämner att när så mycket ansträngning 
läggs på att införa nya datasystem (som understödjer det oviktiga) leder det slutligen till en 
försämring av ”vårdkvaliteten”. Det som hon undrar över är varför datorstöd mest används för 
dokumenteringsarbete, när det kan användas för mer vitala funktioner (såsom arbete med 
patienter). Vi undrar samma sak, eftersom den allmänna uppfattningen som vi nu har i slutet 
på vårt arbete är att yrkesarbetarna är eniga om att införandet av datorer och implicit 
dataprogram kräver mer tid från deras sida och de gör nu för tiden mer dokumenteringsarbete.  
 
En annan idé angående införandet av datorer är att det är gjort för en papperslös 
effektivisering, som innebär att ha så lite pappersdokument kvar som möjligt. Som de 
anställda berättar, det är färre papper och pärmar, men det gamla systemet är fortfarande kvar, 
det finns fortfarande journaler i pappersformat.  

11.2    Systemet har potentialen att understödja det viktiga  
Det finns en stor potential i den befintliga tekniken till att stödja personalen i arbetet med 
patienter. Vi vill inte hävda att dokumenteringsarbetet är helt irrelevant, eftersom en viktig del 
av själva arbetet med patienter baseras på journalskrivning. Yrkesarbetarna kan inte utföra sitt 
yrke utan den. Teamarbetet kräver en bra koordinering och kommunikation mellan 
medlemmarna. Därför tycker vi att TeamWare och BMS programmen har stor potential att 
underlätta arbetet med patienter.  
 
E-kalendern är en virtuell plattform som kan underlätta teamarbetet, eftersom många av 
funktionerna tillåter gemensam användning och tillgänglighet. E-kalendern och mail-
programet innebär nya sätt att kommunicera, som är smidigare och tidsbesparande, och de 
understödjer också en ny kollaborativ process, där de anställda kan nå sina 
kollegor/teamkollegor lättare, snabbare och effektivare. Det kommunikativa utrymmet i 
diskussionsgrupper på ett intranät behöver inte följa de hierarkiskt ordnade gränser som den 
formella organisationen påtalar. Det här kan i sin tur leda till en större tvärfunktionalitet – det 
blir helt enkelt lättare att komma i kontakt med personer inom olika avdelningar inom 
organisationen. Det är just det som händer nu sedan de anställda började använda mail-
programmet som finns på intranätet, där de kommunicerar med sina kollegor på andra 
avdelningar inom Blekingesjukhuset via mail. Det tar mindre tid än att ringa eller skicka brev. 
Det är papperslöst, snabbt och det kan användas som ett arkiv för deras korrespondens. Allt 
detta är en del av den nya kollaborativa processen som etablerats inom Habilitering. Regler 
och rutiner omformas i samma takt med användning av nya kommunikationskanaler såsom 
mail och även e-kalender och delade datajournaler.       
 
E-kalendern är lätt att boka i. Det finns funktioner som hjälper en att till exempel boka samma 
lokal vid samma tid flera dagar i en och samma ”skapa bokning” funktion. De har en bättre 
översikt, eftersom de kan se bokningarna för en dag/vecka/månad på skärmen (en sak som 
inte var möjlig i bokningsböckerna, då personalen var tvungen att bläddra dag/sida för 
dag/sida). Det är tidsbesparande, eftersom de anställda kan boka medan de pratar i telefon 
med patienten i stället för att springa ner till hallen, där de böckerna fanns innan. Det är 
smidigt att boka in sig i en kollegas kalender. Det är lätt att skriva ut bokningarna, så att de 
kan ha en papperskopia som är lättare att titta i, särskilt för dem som inte har datorn på hela 
dagen. Personalen skulle kunna boka lokaler eller bilar som ”team”, och då är det bara en 
person som bokar åt hela teamet.  
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BMS systemet, med de funktioner som finns, gör att det blir möjligt att skriva under samma 
patientjournal och att personalen kan hämta journaler via intranätet från andra avdelningar, 
något som är en stor hjälp i teamarbetet med patienterna. De kan lätt söka och läsa enbart ett 
avsnitt i patientens journal. De kan lätt hålla sig uppdaterade och i och med att de har 
journalplikt är all dokumentering av arbetet med patienten lagt i datorn. Journalerna är mer 
strukturerade, informationen som läggs in är mer omfattande, själva dokumentet är lättare och 
enklare att redigera, och allt detta gör att den direkta kontakten med patienten underlättas. En 
stor fördel är också att yrkesarbetarna känner sig säkrare i sitt arbete nu, när allt finns 
dokumenterat mer noggrant och när systemet fungerar så att obehöriga inte kan ha tillgång till 
journalerna.  
PhysioTools, Webbsesam (Internet) och psykologiska tester är de andra programmen som 
underlättar arbetet med patienterna, eftersom dess användning är (återigen) smidigare och 
tidsbesparande.      
 
Det är sant att var och en har individuella strategier för att anpassa användningen av de nya 
programmen till egna behov och förmågor, att baka in den nya tekniken i arbetets praxis, men 
programmen i sig innehåller redan den nödvändiga grunden till stöd av det viktiga. Det är ett 
stort framsteg, och vi har intrycket av att det är bara början. I den takt de nya programmen 
infördes, är det inte uteslutet att andra program som är designade för att understödja det 
viktiga ska inköpas på Habilitering. Vi tycker att ett sätt för de anställda att behålla 
kontrollen över sitt arbete är att kunna bestämma vilka arbetsuppgifter som ska datoriseras i 
framtiden. Då utnyttjas också personalens yrkeskunnande och etablerade arbetsrutiner i en 
större grad.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 
Team 

– Vilka är de olika teamen? 
– Vilka är teamaktiviteterna?  
– Hur planerar ni mötena? 

– Arbete i team i förhållande till yrkeskunnande. 
Kallelser 

– Vad är en ’kallelse’?  
– Hur lång tid måste kallelser skickas i förväg? 
– Hur går det till när ett besök avregistreras? Om en kallelse dessförinnan gjorts? 
– Hur/varför görs besökstatistik? 
– Kallelser på mail, hur fungerar det?  

 
TeamWare 

– Varför infördes TeamWare programmet? 
– Vilka är fördelarna med TeamWare programmet? 
– Vilka är nackdelarna med TeamWare programmet? 
– Har du någon speciell uppgift i TeamWare programmet? 
– Hur mycket använder du det? 
– Hur använder du programmet TeamWare? 
– Hur lång tid tog det att lära sig programmet?  
– Vilka är nackdelarna med att använda TeamWare jämfört med papper och penna? 
– Vilka är fördelarna med att använda TeamWare jämfört med papper och penna? 
– Tycker du att du sparar tid på att använda TeamWare?  
– Hur var din reaktion när du fick ta reda på att ni behöver lära er ett nytt program? 

Några av dina kollegor var inte så glada, de kände sig pressade…  
– Några av dina kollegor sa att nackdelen med det programmet är att ni missar 

’motionen’ ni fick på köpet genom att springa till blocket… Hur upplever du det?  
– Hur extensivt använder du mail-programmet? 
– Vilka funktioner i mail-programmet känns svåra för dig att använda? 

 
Nytt arbetssätt efter införandet av TeamWare 

– Tycker du att det finns några problem med det nya arbetssättet? 
– Varför är det ett problem? 
– Fördelar med det nya arbetssättet?  
– Hur såg du på TeamWare programmet innan du kunde det?  
– Hur ser du på TeamWare programmet nu? 
– Om du skulle ändra i programmet, vilka ändringar skulle du göra? 
 

Yrkeskunnande 
– Hur tror du att ditt yrkeskunnande förändrats i och med att datorn kommit in i bilden? 
– Hur tror du att relationen mellan dig och dina patienter förändrats? 
– Vad innebär arbetet som [yrkeskategori]? 
– Anpassar ni de olika lekarna till varje barn? 
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– Samarbetar ni som [yrkeskategori] med andra yrkeskategorier? 
– Hur går det till med registrering av ett nytt barn? 
– Vad händer efter en utredning har gjorts? 
– Antecknar du det ni pratar om på mötena på papper? 
– Träffar du bara barnen endast på Habiliteringen? 
– Antecknar du hemma hos barnet det du ser? 
– Vilka andra aktiviteter har ni med barn? 
– Hur mycket använder du papper och penna? 
– Hur anpassar du yrkesmässiga rutiner till patienten som individ? Vilka är dina krav på 

datasystemet? 
– Hur vet du hur du ska satsa din tid för att hinna med patienter och arbetet runt omkring 

dem? 
– Varför får ni skicka olika sammanfattningar till olika myndigheter? Hur var det innan? 
– Hur känner du dig nu när det endast finns två sjukgymnaster på fem tjänster? 
– Yrkesmässiga rutiner i förhållande till patienter som unika fall? 
– Hur gör ni när ni filmar en patient? Tittar ni individuellt på det ni filmat, eller i team? 
– Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
– Skillnad mellan kurator och specialpedagog? 
– Varför ordnar sjukgymnaster ronder? 
– Var gör du under en rond? 
– Hur går det till när ni börjar med en ny patient? 
– Leker barnet i rummet när du tittar på det för utvärdering? 
– Finns det stor press från föräldrarnas sida? 
– Använder du videokamera i lekrummet? 
– Hur lär ni er som nykomling på Habiliteringen? 
– Hur hanterar du stress? 
– Har datorn ökat stressen? 
– Använder ni några verktyg/instrument? 
– Hur gör ni med patienttillströmningen? 
– Eftersom patienterna är unika fall hur mycket måste ni anpassa?  
– BMS är det anpassat för er [yrkeskategori]? 
– Sjukskrivningar bland alla yrkeskategorier? 

 
Datorns inflytande 

– Hur jobbade ni när ni inte hade dator? Beskriv detaljerat! 
– Har du någon datorvana från tidigare? 
– Nu när ni har flera program på datorn, hur mycket/lite använder ni fortfarande papper 

och penna?  
– Hur kommer datorn i bilden i ditt yrke, särskilt sedan ni började ha egna datorer? 
– Använder du Internet för att läsa facklitteratur? 
– Har du datorn på hela tiden? 
– Har det blivit ett mer administrativt arbete nu än förut? Varför tror du? Har ni blivit 

egna sekreterare? 
– När fick de anställda på Habiliteringen egna datorer och varför? 
– Hur gick det med införandet av datorer? 
– När kom datorer in på Landstinget? När kom datorer till Habiliteringen?  
– Varför infördes datorer? 
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– Införande av datorer på Habiliteringen från att använda en dator på två personer till att 
få tillgång till en egen. Varför fick alla tillgång till en egen? Förändring av arbetet? 
Förbättring? 

– Fler och fler patienter medan det är samma antal anställda? Hur löses det här? Tror du 
att datorn underlättar det här? 

– Har ni datoriserat gamla pappersjournaler? Vem har skrivit in dem? 
– Underlättar datorn relationen med patienter och varför? 
– Hur arbetade du innan datorn kom in i bilden, förändringar jämfört med hur du arbetar 

nu? 
– Hur ser du på datorns inflytande i ditt yrke? 
– Har din datorvana ökat medan du jobbat här? 
– Har ni dator i konferens/behandlingsrummen? 
– Hade du egen dator från början? 
– Anser du att datorn är en nödvändighet i ditt yrke? 
– I hur stor del av ditt arbete används datorn? 
– Har du mer tid för patienter i och med en egen dator? 
– Är relationen med patienter underlättad nu eftersom du har egen dator? 
– Vad är skillnaden mellan att arbeta utan dator och med dator? 

 
Dataprogram  

– Vilka program uppdateras? Och på vilket sätt?  
– Vad gör Websesam? 
– Vad tycker du om mallarna ni använder? 
– Vad gör programmet Pas-Origo? 
– Vilka andra program använder du nu? Vad använde du innan du hade tillgång till 

dem? 
– Hur fungerar de psykologiska testerna på datorn? 
– Arbetsterapeuterna har olika teckningar på patientens kroppdelar? Bildhantering. 

Finns det något program för det? 
– Har varje anställd ett Internet konto? 
– Finns det någon personal som kan hjälpa till med det dataprogrammen? 
 

BMS 
– Hur ser BMS ut och hur fungerar det? 
– När kom BMS? Hur ser journalerna ut nu till skillnad från hur de såg ut då när de 

skrevs i Word?  
– Vilka har tillgång till BMS? 
– Vem har designat BMS? Hur gick det till? 
– Vem tog beslutet om införande av BMS? 
– Finns det möjlighet för uppdateringar? 

 
Physio Tools 

– Sjukgymnaster använder sig av Physio Tools för att klippa och klistra?  
– Vad gör programmet i sig?  
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BILAGA 2: Sammanställning av citat från bandtranskribering  
 

SJUKGYMNAST 
Fördelar                                                TEAM WARE                    Nackdelar 
– Man sitter på sitt kontor. 
– Man sitter vid telefonen och bokar rum 

samtidigt. 
– Man kan boka oavsett var någonstans 

man befinner sig (lokaler två ställen). 
– Bättre överblick 
– Visar i mailen när man har ett nytt 

meddelande på telefonsvararen.  
 

– Svårare att bläddra. 
– Tar tid att få igång datorn. 
– Tar mycket tid om man glömmer vilken 

bil man har bokat. 
– Man skriver också i sin egen almanacka. 
– Det står ingen dator vid bilnycklarna för 

att kolla vilken bil man har bokat. 
– När man inte bokar rum själv och man 

får ett återbud, då kan man själv inte 
avboka det (Det blir en massa spring) 

– Tryckte i början på fel kryss 
Fördelar                                                     BM S                             Nackdelar 
– Man slipper hämta pappersjournaler från 

barn-kliniken 
– Man har sökord 
– Man får bara fram det som står under ett 

visst sökord. Det är smidigt, i stället för 
att sitta och bläddra igenom alla journaler 
(sökordsprofil). 

– Varit med och designat programmet. 
– Säkra när allt finns dokumenterat i 

journaler, ifall någon patient överklagar. 
– Lättare att följa upp vad man själv eller 

andra har gjort 
– Bra att det registreras när någon läser en 

journal (sekretesslagen). 

– Man kan inte lägga bilder, foton och 
teckningar i journalerna. 

– Tar tid att få igång datorn. 
– Man har inte tid att lära sig programmet 
– Man kan inte ta med sig journalen in i 

behandlingsrummet. 
– Det är tidsödande att skriva ut kopior 
– Tar mycket längre tid att skriva in i 

journalerna 
– Man lägger mindre tid på patienter, man 

har helt enkelt färre patienter. 
– Det krävs mer personal 
– Svårt att skriva kortfattat. Risken är att 

man skriver samma sak under två olika 
sökord 

– Helt klart att vi gör mer administrativt 
arbete 

– Mindre direkt patientkontakt 
– Svårt att hitta rätt sökord 
– de sökord som finns passar ibland inte 

det man vill skriva om 
ARBETSTERAPEUT 

 
Fördelar                                                TEAM WARE                   Nackdelar 
– Man sparar mycket tid 
– Har allt samlat i burken 
– Man pratar med en patient i telefonen, 

man sitter vid sin dator och bokar rum 
direkt 

– När man bokade bilar i blocket var det 
smidigare 

– I TeamWare kan man inte sudda själv 
– Det går inte att flera personer bokar 

samma bil inför samåkning 
– Man måste skriva i sin kalender i varje 
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fall, så vi gör lite dubbelt arbete 
Fördelar                                                      BM S                            Nackdelar 
– Lättare att se vad någon annan man 

skrivit 
– Nu är det färre pärmar, 2/3 har försvunnit 

för resten är i datorn 
– Inte lika tidsödande 

– Det skulle vara bra att kunna infoga 
bilder och riktningar i BMS 

 

KURATOR 
Fördelar                                                TEAM WARE                  Nackdelar 
– Allt är samlat i datorn 
– Jag sitter kvar på mitt rum när jag gör 

bokningar 
– Bra översikt på vilka rum och bilar som 

är bokade, när och av vem 

– Det blir med stillasittande 
– Sparar inte tid 
– Man måste starta datorn för att se vad jag 

bokat in. 
– Att själv inte kunna avboka det när G. 

eller K. har bokat in ett rum åt mig 
– Om man vill åka många så går det inte att 

fylla på med mer folk 
– Det som är ’dubbelt arbete’ är att jag 

börjat använda almanacka sedan dess 
– Tryckte i början på fel kryss 

Fördelar                                                      BM S                             Nackdelar 
– Bra att jag inte behöver springa i hela 

huset 
– Det är mer strukturerat 
– Man hittar lättare det viktiga i journaler 
– Alla skriver i samma journal 
– Hittar lätt egna och andras anteckningar. 

– Svårt att förstå sig på sökorden. 
– För uppsplittrat system (för många sökord 
   helt enkelt) 

SPECIAL PEDAGOG 
Fördelar                                                TEAM WARE                   Nackdelar 
– Bekvämt 
– Kunna boka rum och bilar samtidigt som 

jag pratar i telefon 
– Kan boka för flera dagar direkt 

– Kan inte boka in flera i en bil 
– När jag tittar bara på bilarnas namn i 

kalender systemet kan jag inte se vilken 
bil som är vilken. 

– Går inte att ta bort sin egen bokning om 
assistenterna gjort den 

– Inte kunna boka för flera personer 
– Samåkning kan inte göras 
– Tryckte i början på fel kryss 
– Skriva dubbelt både i egen almanacka 

och i kalendern 
Fördelar                                                      BM S                            Nackdelar 
– Mycket bättre med BMS journalerna 
– Jag kan lätt se vem som träffat barnet 

senast 
– Jag kan spara tid 
– Lätt att söka information via 

gemensamma sökord. 

– Det är lättare att läsa på papper 
– Jag upplever på det sättet (att skriva ut 

papperskopior) att det är dubbelt arbete. 
– Svårt att finna lämpligt sökord 
– Saknar vanliga Wordkommandon som att 

markera text och välja andra typsnitt osv. 
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– En tydlig struktur i journalen – Inget som visar att man har läst 

meddelande under bevakning. Jag kan 
inte se att meddelandet har gått fram till 
mottagaren. 

PSYKOLOG 
 

Fördelar                                                TEAM WARE                  Nackdelar 
– Jag slipper springandet fram och tillbaka 
– Förenklat arbetet 
– Kan direkt se om det finns lediga rum 

eller bilar, när jag pratar i telefon. 
– Smidigare 
– Sparar tid. 
– Kan boka för flera dagar direkt 

– Allt kom på en gång 
– Stillasittande 
– Jag gör mina bokningar själv (undviker 

problemet med att inte kunna avboka 
själv; får mer tid för förberedelser) 

– Det blev mycket att lära sig på en gång 
– Om mötet blir inställt så kan jag själv 

inte avboka rummet utan det måste 
assistenterna göra 

– Måste skriva dubbelt, både i kalendern 
och i min egen almanacka 

– Kräver att man har datorn på hela tiden 
– Dålig översikt över bilbokningar 
– Tycker alla borde boka sina rum själva 
– Att inte kunna boka för flera personer. 
– Tycker det borde finnas ett fält för Vart 

man ska åka. 
– Programmet är dåligt där man skriver 

datum eftersom man måste skriva streck 
emellan 

Fördelar                                                      BM S                           Nackdelar 
– Journalerna är smidiga 
– Bra översikt 
– Det är bra att man har det kronologiskt 
– Tidsbesparande 
– Mer tillgängligt 
– Bättre journaler 
– Mer lättlästa 

– Allt kom på en gång 
– Kräver att man har datorn på hela tiden 
– Jag skulle vilja ha snyggare design och 

bättre rubriker 
– Det är inte alla rubriker som passar alltid 
– Det är bättre när man skriver löpande text 

på papper 
– Jag skulle vilja ha funktioner som fet stil, 

kursiv stil och förhandsgranskning. 
– Det skulle vara bättre med bilder 

ADMINISTRATIV ASSISTENT 
Fördelar                                                TEAM WARE                 Nackdelar 
– Slipper springandet fram och tillbaka till 

bokningsblocket 
– Tidsbesparande 
– Smidigare 
– Bättre överblick över de resurser som 

finns 
– Det är väldigt användarvänligt 

– Mer stillasittande 
– Om man bokar en bil, och inte skriver 

vart man ska så kan det vålla problem om 
det saknas bilar 

– Det går inte att sudda, inte avboka som i 
bokningsblocket vid inställt möte 
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LÄKARSEKRETERARE 
Fördelar                                                TEAM WARE                 Nackdelar 
– Slipper springandet fram och tillbaka till 

bokningsblocket.  
– Det är tidsbesparande för min del. 
– Det är smidigare 

– mer stillasittande 
– Kräver ju att de skriver i sin egen 

papperskalender 
– Problem för många är ju också att de inte 

har på sin dator hela dagen, vilket gör att 
de måste sätta på datorn så fort de ska se 
vad de gjort för bokningar 

– Jag tycker att det inte är någon bra 
överblick över alla bilar eller rum som 
finns 

– När jag ska ta bort en bokning, då måste 
jag dubbelklicka och sen trycka på 
delete-knappen 

– Likadant är det när en annan person vill 
ta bort en bokning, då måste jag eller K. 
avslå det här.  

– Tycker att det är dålig översikt över bilar 
och rum månadsvis, borde visas tydligare 
med mer information när man drar pilen 
över en viss bokning 

– Svårt att skapa grupp i mail-programmet. 
– När man klickar på det understa krysset 

(stäng) i stället för det översta krysset 
(avsluta) så tas alla resurser bort.  

– Borde finnas klockslag i högra fältet 
också på kalendern inte bara till vänster 

– De är så smala de här staplarna, man får 
ta visning för en dag eller för en vecka. 

– För att veta vilken bil som är ledig måste 
man öppna alla för att kunna se.  
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BILAGA 3: Konceptuella kartor 
 

 
Figur 1- Almän struktur  
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Figur 2 - Konceptuell karta 1 

 

 58 



         Blekinge Tekniska Högskola 
         Kandidatarbete i MDA  
         VT 2003 
 

 
Figur 3 - Konceptuell karta 2 

 

 
Figur 4 - Konceptuell karta 3 
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Figur 5 - Slutsatser  
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BILAGA 4: Fördelar med dataprogram 
 
Personalen på Habiliteringen anser att datorn är ett förmånligt hjälpmedel därför att det är 
tidsbesparande, smidigare, mer strukturerat och man har allt samlat på en plats. De använder 
nu flera datoriserade program i sitt yrkesutövande. I och med att personalen fick datajournal 
år 2001 vid sidan om de andra programmen har det förändrat deras arbetssätt betydligt när det 
gäller att använda datorn regelbundet och mer strukturerat.  
 
TeamWare kalender 
För en del av personalen på Habiliteringen är det en ansenlig fördel att nu använda 
kalenderprogrammet. G.C. sa: >> Fördelarna med det nya arbetssättet är att jag slipper 
springandet fram och tillbaka till bokningsblocket. Det är tidsbesparande för min del.<<  
Kommentaren ovan är den åsikt som en stor del av all personal såg som fördel med att ha bytt 
ut bokningsblocken mot den datoriserade kalendern. De som har kontor på övervåningen 
anser det, eftersom de innan har varit tvungna att springa till nedervåningen, där 
bokningsböckerna befann sig. Personalen tycker att de har fått tydligare överblick över de 
resurser som finns. En del säger att det är förmånligt att ha allt samlat i datorn. Genom att ha 
allt digitalt så får de anställda allt samlat på ett ställe. En av sjukgymnasterna, M.P., arbetar på 
två ställen, både på sjukhuset och på Habiliteringen, om vilket hon tycker: >>Det underlättar 
att jag kan boka bil på sjukhuset också.  Jag får en bättre överblick och kan se alla bilarna 
samtidigt.<< 
 
Arbetsterapeuter är en av de yrkesgrupper på Habiliteringen som jobbar mycket med teknik 
och är i arbetet med olika patienter innebär mycket rörelse. Det är för dem en lättnad att ha 
allt samlat i datorn, därför att de kan arbeta mer effektiv. S.M. säger >>…när man pratar med 
en patient i telefonen, sitter man vid sin dator och bokar rum direkt, i stället för att springa 
till blocket. Det är mycket bättre nu. Man sparar mycket tid på det. <<  
 
Några av de anställda ser många fördelar med att just kunna sitta på sitt rum samtidigt som de 
pratar i telefon med en patient. De kan på det här sättet direkt se om det finns lediga rum eller 
bilar för ett framtida besök. De kan likaså se vilka rum och bilar som är bokade och av vem. 
T.G. säger att en fördel är: >> Man kan boka sina besök direkt över telefonen eller om man 
får ett mail. Jag kan lätt växla mellan mail och kalendern och jag kan sköta arbetet där jag 
är.<<  
 
En del av yrkesarbetarna har inte så stor datorvana. Det har därför varit ett stöd för dem att 
använda den lathund över programmet som vi gjorde under IT-fadderskapet. U-B.S. säger att: 
>>Eftersom jag inte har så stor datorvana så tycker jag det var jättebra att vi fick lathunden 
av er. Den är mycket bra gjord. Lättförståelig<< 
 
BMS 
All personal som arbetar med patienter har journalplikt. Majoriteten är nöjd med den nya 
datajournalen på grund av ett flertal orsaker. De sparar tid nu eftersom de inte längre använder 
pappersjournal, vilket gör att det är lättare att strukturera och redigera dokumentet i datorn. 
Det bidrar till att personalen har fått större överblick där de kan se när patienten besökt 
Habiliteringen och vem av personalen som varit med, eftersom alla skriver i samma journal 
för varje patient. >>Smidigt att se vad andra har gjort i ett ärende eller om jag vill se min 
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egen anteckning inför ett återbesök.<< L.P. Personalen kan enkelt finna egna och andras 
anteckningar. Det är viktigt på det sätt de anställda arbetar på (i team) och för kontinuiteten. I 
och med att BMS har inlagda sökord får journalerna en tydligare struktur. 
 
Innan datajournal infördes fanns endast pappersjournal, vilket gjorde att journalanteckningar 
om patienter har fått skrivas på skrivmaskin eller i programmet Word och sedan skrivas ut 
och läggas in i pappersjournalpärmar. På Landstingets IT-enhet beskrivs det för oss hur: >>10 
% av pappersjournalerna är på vift.<<L.K.  
 
Nu används endast systemet BMS vårdsystem som alla har tillgång till (med användarnamn 
och lösenord) och som inte kräver utskrifter. BMS är också tidsbesparande därför att en viss 
del av dokumentering av patienter som i dag finns i datajournalen fanns från början i 
pappersjournaler på Blekinge Sjukhus. Personalen fick då hämta ett visst antal journaler som 
behövdes på Habiliteringen, vilket tog tid. 
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